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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 811.111’37

Будняк Д.В.
(Кельце, Польша)
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КОМПЛЕКСНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТНОГЕНЕЗА СЛАВЯН

Стаття присвячена розгляду національної самосвідомості, яка формується не тільки за логікою накопичення та відбору інформації загалом, яка передається з покоління
в покоління; але передовсім інформації, яка є культурною спадщиною цього народу і яка
найбільш співзвучна сучасному національному настрою, національним духовним запитам. Без чітко визначеної національної самосвідомості національна культура загалом
неможлива, бо вона – категорія не тільки етнічна, а й етносоціальна.
Ключові слова: етнічні категорії, ядро, формування особистих смиcлів, національна
самосвідомість, національна культура.
Статья посвящена рассмотрению проблемы интеллекта нации, метафорически
синонимизированного с «пружиной прогресса», является сложным комплексом исследований беспрерывной эволюции homo sapiens, формы сознания и онтологически заданных
параметров бытия, формирующихся в антропологических ориентированных множественных теориях познания. Так, лингвистическая проблематика перекрещивается с
эволюционными измерением бытия, что послужило толчком к развитию целого ряда
исследований эволюции как процесса концентрации сознания.
Ключевые слова: орудие познания мира, призма национальной культуры, национальный менталитет, славянская духовная культура, мировидение, мирочувствование, миросозерцание.
The article deals with the functioning and role of lexical-semantic group of verbs of related
languages. Semantic structure of the text were also taken into consideration and the analysis
of their functioning in the area of Russian, Polish and Ukrainian languages has been done.
Correlation of the function of the predicate and the meaning of the sentence when introducing
the new word into the structure was shown. Relationships occurring between „reality – meaning – text” are universal for each text.
Key words: association, spatial orientation, the realization of content, expression, syntactic
functions of the verb, lexical-semantic group.
Славянский культурно-бытовой набор конструируется, прежде всего, на основании
археологических данных, а также в какой-то степени с использованием этнографических
и исторических материалов. Язык, которым пользовались древние славяне, восстанавливается лингвистикой при наличии письменных памятников, как собственно славянских,
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так и иноязычных. Наконец, общее самосознание, которое относится к числу важнейших характеристик этноса, непосредственно связано с существованием общего самосознания. Его история может быть прослежена на основе изучения свидетельств древних
авторов, зафиксированных в письменных источниках.
Говоря кратко о комплексном исследовании проблем этногенеза славян, укажем, что
одной из его задач является квалифицированно противостоять (порой не очень квалифицированным) искушениям рассматривать славянский (праславянский) почти исключительно как мишень для культурных и языковых влияний. Мир как бы преобразуется языковой личностью в индивидуальную картину мира, которая включает в себя не только
отражённые объекты, но и позицию окружающего, его отношение к этим объектам. Человек отражает мир сквозь призму своей национальной культуры. Сам феномен, называемый картиной мира, возникает вместе с формированием говорящего человека. Формирование картины мира невозможно без языка. Картина мира в общественном и социальном
сознании формируется и фиксируется с помощью языка, ибо язык – орудие познания
мира, с помощью которого фиксируются результаты этого познания. Язык – главный
материал для определения того, как отражается картина мира в сознании языковой личности. Следовательно, язык, являясь носителем социальной памяти человечества, всей
суммы его знаний, помогает строить модель мира, картину мира, но это не есть языковая
картина мира. Культура, выражающая большую степень национального самосознания,
порождала патриотические настроения у соседей, активизировала процессы, связанные
с возникновением новых национальных культур. Реконструкция древней славянской духовной культуры, её системы и инвентаря существенна и сама по себе для расширения
наших исторических познаний, направленных вглубь веков, и как система отсчёта, как
«исходная модель» при изучении истории славянской духовной культуры. К примеру,
когда В. Пропп [1:14] решал вопрос о происхождении отдельных фольклорных жанров, в
частности волшебной сказки, он указывал на обрядовые корни, обрядовую основу этого
жанра, но считал, что изучение обрядов, и их происхождения – дело не фольклориста, а
этнографа. Как бы то ни было, но без установления исходной основы, пусть даже весьма
гипотетической и достаточно абстрактной, трудно систематизировать и организовать материал, демонстрирующий историю и раннее развитие славянской духовной культуры.
Находясь на стыках нескольких наук – этнолингвистики, психологической антропологии
(этнопсихологии), социологии – лингвистическая аксиология обращена к изучению системы ценностей этноса и способов их репрезентации в языке и духовной культуре.
Имея своей целью реконструкцию системы ценностей как одной из составляющих этнических и культурных традиций, лингвистическая аксиология вписывается, как представляется, в круг проблем, решаемых этнолингвистикой – проблем языка и этноса, языка
и культуры, языка и национального менталитета. Изучение системы ценностей этноса
как глубинных, личностных, так и идеологизированных, общественных даёт возможность
выявить своеобразие в его мировидении, мирочувствовании, миросозерцании.
В связи с этим чрезвычайно важное значение приобретает изучение психологии восприятия среды, поскольку «восприятие и осознание человека и мира оказывается производным от культурно-исторического бытия человека»[2:14] Описание и анализ языковой
модели, репрезентирующей это восприятие, даёт возможность «погрузиться» в мир ценностей того или иного народа. Существенная тесная эмоционально-когнитивная связь
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этноса с природой, со средой его обитания открывает широкие перспективы в изучении
этнического мировидения через взаимодействие языковых, этнокультурных и этнопсихологических факторов.
Как показали исследования социальных географов, одними из первых обративших
внимание на связь психологии восприятия среды с культурной принадлежностью этноса,
«поверхность земли видится каждой личностью исключительно через призму своей культуры». [3:] Поэтому в каждом языке предстаёт своя «субъективная реальность» как результат процесса объективизации идей, образов, реалий в их этнокультурном своеобразии.
Итак, на вопрос, «кто такие древние славяне», уверенный ответ знали, наверное,
только сами славяне. Однозначная самоидентификация, необходимая для того, чтобы
констатировать существование особого этноса, акцентировала – аналогично тому, что
известно об этом у других этносов, – их взаимную родственную связь между собой как
‘своих’, людей ‘своего рода’, одной ‘свободы’. И так было задолго до формирования
их макроэтнонима классического вида – славяне, slovene, который лишь закодировал
предшествующую тысячелетнюю норму их самоидентификации, будучи этимологически обозначением ‘понятно говорящих’ (*slovą, *sluti), то есть тоже – ‘своих’. [4:166]
Сведения этимологии тут драгоценны, знания древних славян о себе очень важны для
нас, хотя априори ясно, что это их знание было неполным и наивным. Мы сейчас знаем
несравненно больше, но нам порой так не хватает этих крупиц знания древних славян
о себе, мы с таким трудом добираемся до этих крупиц угла наших современных научных
построений, что говорит о непреходящей ценности наивного знания (франц. naїf ‘наивный’ – от лат. nativus ‘природный’ ...). Ломнянский склоняется к тому, что вплоть до эпохи
переселения народов (V в. н.э. ) славяне не знали ни храмов, ни изображений богов (с.
166), первоначально – только культовые места под открытым небом (с. 229). Вообще политеизация (введение многобожия) у славян акт вторичный, обязанный своим появлением
конфронтации с христианством, как, например, в Полабье (с. 204), позднее – в Польше (с.
210). Долголетний опыт исследований приводит к убеждению, что надо стремиться преодолевать монографизм темы и, наоборот, всячески развивать то, что можно обозначать
как полигональность исследования., то есть действовать примерно так, как советовал
добрый советчик – создатель «науки о хорошей работе» – праксиологии – польский академик Тадеуш Котарбинский: не взирать на предмет всё время из одного и того же окна,
а вглядываться в него каждый раз из нового окна...
Этимология всегда стремится к реконструкции того, „jak słowo się czyta w sobie
samem?” [5] как сказал поэт.
Критические, переломные, рубежные точки можно выделить не только в годичном
круге (солнцестояния и равноденствия) или сутках (утренняя и вечерняя заря, полдень и
полночь), но и в человеческой жизни. Таких основных точек для мифологического мышления три: рождение, свадьба и смерть. Впрочем, рождение ребенка, как и крестины,
не было сопряжено с масштабными, шумными празднествами. Зато ему сопутствовала
целая серия характерных обрядов. Мы только бегло перечислим их группы, следуя разделению, предложенному в свое время Д.К. Зелениным. Первая группа – обряды и обычаи,
предшествовавшие родам и связанные с ними. Они прежде всего исходят из общего для
традиционных культур представления о нечистоте беременной женщины. На нее налагались определенные ограничения, но, с другой стороны, она пользовалась всеобщим
7

уважением, исполнялись все ее желания, даже прихоти (скорее, впрочем, из-за дурных
последствий, которые, по поверьям, могли наступить для неисполнившего). Представления о ритуальной нечистоте роженицы и новорожденного вполне понятны: рождение
не только является целью и высшим проявлением женского начала (и так связанного в
традиционной модели мира с нижним, негативным, нечистым), но и представляется как
переход из невидимого состояния в видимое, из не-общественного (асоциального) – в
общественное (социальное). Новорожденный по внешним биологическим признакам
куда больше напоминает животное, чем человека, и нуждается в “социализации”: воспитании, обучении, ритуальных испытаниях, которые только и делают его членом общины,
коллектива. По признакам же магическим он весьма близок к мертвецу. В начале жизни,
в первые ее дни он представляет собой типичного “агента мира иного”, сотворенного порождающей силой последнего и только что явившегося из небытия. Ясно, что отношение
к нему должно быть несколько настороженным. Таким, кстати, было оно и к покойнику:
труп представлялся нечистым. “Омывали и наряжали его обычно родственники и соседи,
а чаще особые смывальщики – дедушка-умывальщик, не имеющий “греха”, или старая
дева, черничка. Все соприкасавшееся с трупом удалялось от жилья. Для смывания употреблялась специальная посуда, чаще глиняная, которую выбрасывали в овраг или яму
за село, иногда разбивали. Места, где ее бросали, считались страшными. После похорон
избу мыли (“вымывали смерть из избы”) и окуривали помещение ладаном”. Вернувшись
с кладбища, мыли руки, причем не входя в дом. Все это – типичные обряды очищения, и
многие из них сохранились до сего дня даже в городской среде.
Кстати, обряд омовения совершался и с младенцем, и с невестой. Смысл его –
“смыть” прежнее состояние (нерожденности, девичества, жизни), подготовить человека
к переходу в новое качество (из “природного” в “культурное” или – а случае покойника –
наоборот). Вообще родильная и погребальная обрядность в существенных чертах весьма
сходны и как бы “симметричны”: во время похоронных ритуалов над умершим совершаются действия, по назначению аналогичные обрядовым действиям с новорожденным, но
с обратным эффектом и в обратном порядке; свадьба в равной мере несет представления
о рождении и смерти. Добавим, что, по наблюдениям исследователя А. К Байбурина,
обрядность при строительстве нового дома аналогична родильной – дом, человек и мир
мыслились устроенными по одному принципу, – а календарные обряды, связанные с
обновлением “старого” времени, вполне соответствуют погребальным ритуалам.
Славяне отделились от индоевропейского языкового массива во II тысячелетии до
нашей эры. Их верования уходят корнями в воззрения древних индоевропейцев, благодаря чему во взглядах древних славян мы находим множество общих черт с мифологическими системами Индии, древних германцев, кельтов, греков и римлян. Язычество древних славян просуществовало до Х века, когда в 988 году князь Владимир Святославич
принял решение о крещении своей земли. Однако и после этого многие черты народной
мифологии сохранялись в обрядах, поверьях, сказках, загадках и других произведениях
народного творчества.
За это время их воззрения претерпели существенные изменения. По мнению наиболее выдающегося исследователя славянского язычества, академика Б.А. Рыбакова, последующие взгляды, сюжеты и мифы не стирали предыдущие, а наслаивались на них и
продолжали сосуществовать с ними. Таким образом, даже в эпоху наиболее развитых
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мифологических представлений в народном сознании сохранялась память о самых архаических пластах верований своих предков.
Этнопсихологические черты народа находятся в тесном взаимодействии с его культурой и историей. Закономерность формирования и развития национальных черт характера
происходило на различных этапах эволюции, как и его национального самосознания. «У
каждого народа есть свой особый духовный внутренний мир, отражающий его социальные, географические, этнические, языковые и другие особенности, – писал В.Д. Попов [6].
– Душа народа – это его общественная психология, то есть включающая такие всеобщие
обоснования душевной жизни каждого человека, которые формируют его национальный
характер, традиции, обычаи, нравы, привычки. И раскрыть характер народа, по мнению
И.С. Кона, – означает, раскрыть его наиболее значимые социально-психологические черты. Взятые в отдельности, они не являются и не могут быть абсолютно уникальными. Уникальна структура характерологических особенностей нации, а все, входящие в эту структуру элементы, являются общими. Структуру национального самосознания С.М. Арутюнян
представил как единство осознания национальной принадлежности, приверженность к
национальным ценностям, стремление к государственной самостоятельности. Определяя
содержание и структуру национального самосознания, Ю.В. Бромлей писал: «Этническое
самосознание этноопределенных элементов материальной, социальной, духовной культуры формируется в конкретной социально-этнической среде». [7:126]
З.Кадиев и Н. Гасанов писали, что человек является по своей национальности тем,
кем он себя чувствует [8]. И совершенно не важно, утверждали они, от кого он родился и
какие внешние черты унаследовал. Украинец, сформированный в русской, белорусской
или эстонской среде, в действительности является русским, белорусом или эстонцем. И
наоборот, человек, в силу обстоятельств сменивший этническую среду и ассимилировавшийся в ней, фактически меняет свою национальность.
В последние годы философы, социологи и этнопсихологи уделяют большое внимание определению национального характера, национальной психологии, национальному
самосознанию.
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ХУДОЖНЯ КАРТИНА СВІТУ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Статтю присвячено аналізу тих ключових тенденцій у дослідженні художнього
образу світу як певної цілісної системи, які склалися у загально філологічній науковій
традиції з часів виникнення самого терміну «художня картина світу».
Ключові слова: художня картина світу, метафора.
Статья посвящена анализу тех ключевых тенденций в исследовании художественного образа мира как определённой целостной системы, которые сформировались в
общефилологической научной традиции со времён возникновения самого термина «художественная картина мира».
Ключевые слова: художественная картина мира, метафора.
The paper analyzеs those key tendencies in studying the artistic image of the world as a
certain holistic system which have taken shape in general philological tradition since the appearance of the term “artistic picture/mapping of the world”.
Key words: artistic picture of the world, metaphor.
Картина світу як цілісний образ оточуючої дійсності створюється усіма складовими
людської свідомості, головними з яких є пізнавальний, естетичний і моральний компоненти, що знаходять своє матеріалізоване вираження у конкретних галузях людської діяльності: науці, мистецтві, моралі та праві. Усі ці сфери надають відмінні одна від одної
картини світу, специфіка яких зумовлена кутом зору, який покладено в основу кожної з
них. У нерозвинених формах духовної активності людини, так само як і на її вершинах,
чітких меж між науковим, філософським, міфопоетичним і художнім типами мислення
не існує [1: 39]. Будучи обмеженими у своїх пізнавальних цілях, наука і мистецтво виступають учасниками єдиного творчого процесу зі створення картини світу.
Специфіка художньої картини світу у порівнянні з картиною науковою визначається
тим, що в її основі лежить ставлення художника до світу і людини, за вихідну точку
приймаються буттєві інтереси людини [2: 58]. Якщо картина світу, відображена у свідомості людини, є суб’єктивним образом об’єктивної реальності, вторинним існуванням об’єктивного світу, закріпленого в матеріальній формі [3: 15], то художня картина
світу визначається як матеріалізація у художніх образах певного світорозуміння і світосприйняття художника. Цілісний образ світу, створюваний одним художником (індивідуальна художня картина світу) є лише фрагментом тієї картини, яка виникає у контексті
художньої свідомості, характерної для певного художнього напрямку, тобто свідомості,
що обумовлена більш широкими поняттями: художнім мисленням епохи, усією історією
культури даної країни. Найбільш загальною категорією виступає загальночасова генеральна картина світу [4: 135].
Відповідно в царині досліджень художньої картини світу намітилося три магістральних напрямки:
© Дубенко О.Ю., 2013
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1) аналіз співвіднесеності наукової та художньої картин світу як відносно самостійних форм освоювання дійсності, які мають свою специфіку і перебувають у стосунках
своєрідної доповнювальності. Дослідники зазначають, що епохальні події, котрі мали
місце у духовному житті суспільства у ХХ столітті, значно збільшили площу перетинання художньої та наукової картин світу, призвівши до подібності світоглядних тлумачень
в мистецтві та науці, яке знайшло відображення в багатьох розвідках (Анисимова 1989;
Вайман 1989; Высочина 1986). Мова науки і мова мистецтва трактуються як вісі координат у двомірному просторі, де кожний прояв поетичного неодмінно знаходить відповідність на вісі наукової мови і, навпаки, тексти наукові певною мірою примушують згадати
атрибути поетичної мови [5: 26].
2) дослідження власне художньої картини світу як естетичної категорії., певного цілісного утворення, реконструкція якого передбачає на філософському рівні «аналіз загальних ліній розвитку способів художнього бачення і світосприйняття, еволюції художнього мислення та його детермінантів» [6: 21]. У цьому зв’язку одне з важливих завдань
полягає у вивченні так званого художнього стилю епохи, який можна виявити на основі
типологізування певного культурно-історичного способу сприйняття дійсності і його
відтворення у різних формах суспільної свідомості. Тому базою для таких досліджень
слугують розвідки у галузі філософії культури та культурології, в котрих надається аналіз особливих рис культури мислення певного часу (В.С. Біблер), стилю мислення епохи
(О. Кукушкіна; Л. Баткін, Б. Парахонський). В межах такого підходу категорія художньої
картини світу вивчається в першому наближенні з погляду окремих галузей мистецтва:
музики (І. Барсова; В. Медушевський), театру (М. Золотоносов), кінематографу (О. Кокіна); дослідники розкривають зв’язки художньої картини світу з релігійними уявленнями
епохи (Є. Яковлев), її культурою (М. Хренов).
3) аналіз окремих значимих елементів художньої картини світу (алегорій, символів,
метафор) як інструментів втілення певного художнього бачення і світосприйняття.
Відомо, що запропонований у ХVIII столітті В.Вітером (Вайтером) вид стилістичного
аналізу, при якому усі метафори у драмах Вільяма Шекспіра розглядалися як певні грона,
зв’язані за законами асоціативного мислення, дозволив визначити чи є той або інший образ справді шекспірівським. Вітер виходив з того, що ці асоціативні зв’язки складають
основу своєрідності поетичного мислення, завжди індивідуальні і, переважно, позасвідомі. Дослідження, проведені філологами ХХ сторіччя Е.Армстронгом і К.Сперджменом,
незалежно від Вітера, свідчать про плідність такого методу [7: 9].
Характерні метафори і зв’язки між ними можуть бути простеженими не лише у рамках творчості одного поета, але й на більш об’ємному матеріалі. Думка про те, що метафору потрібно розглядати у контексті національно-часових особливостей культури, які
зумовлюють лад мислення її творця, була вперше висловлена в європейській філософії
Нового часу. Вибір певного образу-мотиву, здійснюваного автором, визначений низкою
загальних особливостей художньої свідомості, стилем мислення епохи в цілому (наприклад, абстрактний тип метафор у романтиків і конкретний в реалістів у російській поезії
ХІХ-ХХ століть [8: 64-75]. Подібна ідея вивчення характерних метафор епохи, названа
Р.Бартом плідною, була висунута стосовно ХVII сторіччя Ж.Помье [9: 408].
Окреслені напрямки досліджень вирізняються за критерієм комплексності, обсягом залучення методів та даних різних дисциплін. Якщо вивченням першого напрямку
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опікуються 1) філософія і методологія наукового пізнання (у частині аналізу наукової
картини світу), та 2) мистецтвознавство, методологія художньої творчості і психологія
(у частині аналізу художньої картини світу), то наступний напрямок підпадає під компетенцію дисциплін другого з вищенаведених переліків, а також культурології, філософії
культури, літературознавства і, певним чином, теорії художнього мовлення. Третій напрямок є менш міждисциплінарним, оскільки його розробка по суті може здійснюватися
зусиллями фахівців в галузі стилістики художнього мовлення і літературознавства.
Однак ті кардинальні зміни, що відбулися у середині ХХ століття в науковому осмисленні понять «мова», «метафора» і т.д., надали можливість об’єднати зусилля дослідників художньої картини світу, які працюють у межах другого та третього із зазначе х
напрямків. Такі інтегровані дослідження стали реальністю внаслідок того, що проблема
мови як форми оволодіння світом посіла у сучасній філософії те центральне місце, яке
за минулих часів міцно утримувала за собою проблема мислення. Нова, антропологічна
парадигма в лінгвістиці знайшла свою вихідну тезу у думці Вільгельма фон Гумбольдта про те, що мова являє собою конститутивну властивість людини. Розуміння мови
як людинотвірного начала лягло в основу важливого методологічного висновку про неможливість пізнання духовного світу людини без вивчення мови, за посередництвом якої
об’єктивується картина світу, тобто глобальний образ світу, результат всієї духовної діяльності людини [див., наприклад: 10].
Одним з надзвичайно перспективних об’єктів таких лінгвофілософських досліджень
є метафора, статус якої зазнав карколомних змін ще задовго до своєї чіткої формалізації у
працях з когнітивної лінгвістики. Минуле сторіччя внесло значні корективи у розуміння сутності метафоричного мислення, яке у ХVIII-XIX століттях асоціювалося винятково з цариною мистецтва. Революційні наукові відкриття А.Ейнштейна і Н.Бора примусили докорінно
переглянути ставлення до зближення далеких або протилежних понять у науці. У зв’язку зі
зміненням характеру наукової гіпотези у ХХ столітті, метафора стала трактуватися як аналог
наукової моделі, гіпотетичного висловлення, яке передує відкриттю [11]. Оксюморонне начало, котре мало права громадянства лише в мистецтві, перестало бути свідченням неповноцінності наукової теорії; метафора і парадокс набули статусу онтологічних понять, що стало
своєрідним поверненням до прадавніх концепцій про побудову світу. Згідно до сучасних
наукових уявлень, метафора перебуває біля джерел пізнання як необхідний компонент усіх
розумових процесів, які дозволяють свідомості здійснити стрибок від невідомого до відомого. У суголосності до загального переосмислення сутності і ролі метафоричного мислення,
філологи перестали розглядати метафору як відхилення від норми, вторинне мовне утворення, наголошуючи, що метафора, навпаки, відповідає споконвічній функції мови, яка полягає
у постійному прагненні до ще не висловленого, не об’єктивованого за допомогою мови. У
науковому, художньому, а також у практичному мовленні звертання до метафоризації має
місце у тих випадках, коли відсутній алгоритм рішення на рівні старих понять і необхідно
зіштовхнути їх, щоб вийти на рівень нового смислу [12: 12].
Метафоризація як шлях світопобудови через генерування нових смислів (the way
of world-making [13: 186]) визнана універсальним способом формування нового образу світу як у науці, так і в мистецтві. Адже функція метафори є ідентичною функції
нової художньої картини світу, в процесі створення якої також здійснюється прорив на
новий рівень осмислення реальності. Оскільки народження смислу завжди пов’язано із
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формуванням особистості, мотивованого ставлення до значення слів, із привнесенням у
це значення суб’єктивного моменту [14: 299-301], то новий смисл, котрий виникає при
зіставленні понять у межах метафори, слугує відображенням суттєвих рис особистості
автора, яка являє собою детермінанту будь-якого художнього твору [15: 15].
Широкі можливості для лінгвофілософського вивчення метафори надають теорії, що
сформувалися у процесі становлення та розвитку когнітивної лінгвістики, це, зокрема,
теорія концептуальної метафори (Дж. Лакофф, М. Джонсон) та теорія ментальних просторів (М. Тернер, Ж. Фоконьє). Адже саме перехід лінгвістики до когнітивно–дискурсивної
парадигми знаменував знаходження того начала, що пов’язує мову з мисленням, і дозволив закласти підвалини нової, когнітивної лінгвопоетики, інструментарій якої уможливлює аналіз компонентів вербалізованого концептуального каркасу, що його вбудовано у
свідомість людини, а отже санкціонує оперування з величинами, що належать до сфери
смислу, поетичного бачення світу.
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НЕ СКЕПТИЧНИЙ ДЕВІД Г’ЮМ
(до питання про літературний скептицизм)
У статті розглядаються особливості епістемологічного скептицизму англійського
філософа Девіда Г’юма, який у зв’язку з сучасною рецепцією його «Трактату про людську природу» наповнюється новими значеннями. Акцентуючи здвоєність позиції філософа, сучасні коментатори з’ясовують питання про межі скептицизму у його вченні. У
статті розглядаються можливості залучення Г’юмового концепту про природу до розробки теорії літературного скептицизму у тій частині, де йдеться про способи уникнення його крайніх форм, а також при аналізі конкретних романних практик сучасних
англійських письменників, які дозволяють створити «антискептичний полюс» у творі.
Ключові слова: Девід Г’юм, радикальний скептицизм, антискептичний полюс, природа, англійський роман, метафізика, ностальгія.
В статье рассматриваются особенности эпистемологического скептицизма английского философа Дэвида Юма, который в связи с современной рецепцией его «Трактата о человеческой природе» наполняется новыми значениями. Акцентируя сдвоенность позиции философа, современные комментаторы обсуждают вопрос о границах
скептицизма в его учении. В статье рассматриваются возможности привлечения
юмовского концепта о природе к разработке теории литературного скептицизма в той
ее части, где речь идет о способах избежать его крайние формы, а также при анализе
конкретных романных практик современных английских писателей, которые позволяют
создать «антискептический полюс» в произведении.
Ключевые слова: Дэвид Юм, радикальный скептицизм, антискептический полюс,
природа, английский роман, метафизика, ностальгия.
The study explores epistemological scepticism of English philosopher, David Hume, seen in
the context of modern revised interpretations of his major work "A Treatise of Human Nature".
Attempts to establish new measures of his scepticism are responsive to Hume’s recognized
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doubleness that combines the sceptical and the naturalist aspects. The study explicates the
appropriation of Hume’s philosophy in both theorizing literary scepticism and identifying
novelistic tools in modern English writing that help to create an ‘antisceptical axis’.
Key words: David Hume, radical scepticism, antisceptical axis, nature, English novel,
metaphysics, nostalgia.
З’ясувати значення теорії епістемологічного скептицизму представника англійського
емпіризму Девіда Г’юма й окреслити його літературно-критичні апропріації є важливим
етапом у формуванні теорії літературного скептицизму. Завданням цієї статті є розглянути ті положення філософії Г’юма, які сформульовані ним у заключному розділі Частини IV Тому першого «Трактату про людську природу» – «Узагальнення цієї книги» – у
зв’язку з межами скептицизму, аби визначити, щó саме з його філософського спадку може
бути долученим до вироблення теорії та інструментарію літературного скептицизму. Ця
стаття продовжує апропріювання положень Г’юмового емпіризму до практик сучасного
англійського роману, розпочате нами раніше [1]. І тоді, і тепер ми виходимо з того, що
теорія пізнання Г’юма у сучасних реаліях розмаїття «кінечних словників» (за Р. Рорті) є
актуальною принаймні з двох причин: по-перше, індивідуальний чуттєвий досвід визначається нею як єдине джерело пізнання, по-друге, вона поглиблює розуміння суті і меж
скептицизму як у параметрах філософії, так і в параметрах літератури [2].
Смисли і значення філософії Девіда Г’юма можуть різнитися від коментатора до
коментатора, однак значно більш відмінними постають тлумачення, представлені в історичній площині. Рецепція вчення Г’юма, викладеного ним у фундаментальній праці
«Трактат про людську природу» (Том І та Том ІІ вийшли друком у 1739 році, Том ІІІ – у
1740-му), змінювалася від століття до століття: від неприйняття, відвертих образ, звинувачень у вільнодумстві або в авторстві підривних доктрин у XVIII столітті до щирих
захоплень у ХХ ст. і тієї пильної уваги, яку спостерігаємо зараз. Американський дослідник літератури Ернест К. Мосснер (Ernest C. Mossner), автор найкращої на сьогодні біографії філософа [3], у передмові до британського видання «Трактату» 1984 року
пише про встановлення у XVIII столітті такої традиції його коментарів: «від усічених
до навмисно хибних тлумачень, головним чином Тому першого «Про розуміння», та
примітивних насмішок і відкидання будь-якої спроби обґрунтованого спростування»
[4: 19]. Властиво, не «Трактат», а есеїстика, створена після «Трактату», принесла автору успіх як на батьківщині, так за її межами. Особливо тепло Г’юма приймали в салонах Парижа тоді, коли впродовж 1764–1766 років він виконував обов’язки секретаря
британського посольства у цій країні [5: 291]. Якщо французи називали його ‘le bon
David’ і підносили мало не як героя, то у Британії він зажив слави скептика, учення
якого підривало християнську доктрину і всі принципи існування як такі. Неупереджене вивчення спадку Г’юма (і найперше «Трактату») розпочалося, як пише Мосснер,
у 1905 році з виходом статтей Кемпа Сміта (Norma Kemp Smith) «Натуралізм Г’юма»,
які згодом переросли у книгу «Філософія Девіда Г’юма» (1941), що стала класикою дослідження вчення філософа [4: 27]. За спогадами Стюарта Гемпшіра (Stuart Hempshire),
у 1930-х більшість науковців, особливо в Оксфорді, ще не розглядали Г’юма всерйоз.
Приблизно тоді ж була започаткована інша традиція коментувати його вчення. Наслідком нового перечитування «Трактату» стало у першу чергу спростування усталених
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догматичних інтерпретацій, в яких філософ поставав великим скептиком. І вже Ісайя
Берлін писав про свого співвітчизника, що ніхто не мав такого резонансного та глибокого впливу на історію філософію, як він, а Бертран Рассел визнав, що свій власний шлях
у філософії він бачить як шлях від Декарта до Г’юма [6: 27]. Принагідно зазначимо, той
факт, що ми можемо читати «Трактат» українською1, теж може бути пояснений цією новою якістю зацікавленості спадком найвизначнішого з британських філософів.
Що спричинилося до такої доволі радикальної ревізії – чи то Г’юмовий скептицизм
перестав бути відштовхуюче універсальним, яким видався першим його читачам, чи саме
така його якість стала наразі актуальною? Відповідь, думаємо, якраз у третьому: він був
повніше прочитаний. Так чи інакше, справа навіть не у тлумаченнях, а у тому, наскільки
уважно його читають. Теперішні ж студії Г’юма – це постійні й активні дебати в межах
того інтерпретаційного поля, яке було вироблене після 1930-х років. Ревізія Г’юмового
спадку, яку ми спостерігаємо в академічній думці Великобританії та США впродовж ХХ
ст. і на початку ХХІ-го, не лише збагачує філософію, а й розширює поле залучення його
теорії пізнання у царині літературознавства.
Та спершу декілька зауваг щодо характеру скептицизму Девіда Г’юма. Дослідники
літератури часто цитують ті рядки з «Трактату», які повною мірою і лаконічно формулюють його основну думку:
«Втім, у всіх випадках життя ми повинні зберігати скептицизм. Якщо ми віримо,
що вогонь гріє, а вода освіжає, то це тому, що думати інакше означало б зазнати надто великих страждань. Мало того, навіть філософами ми повинні ставати тільки завдяки скептичним принципам і своїй схильності присвятити себе цим заняттям. Коли
розум активний і крім того відчуває таку схильність, ми повинні з ним погоджуватися.
Якщо ж ні, то він не має права нами керувати» [7: 259].
Скептицизм, до якого закликає Г’юм, не залишає байдужим не лише через простоту
і переконливість формулювання його суті, а й через те, що вийшовши за межі філософської категорії, такий скептицизм пропонує себе в якості універсальної моделі поведінки:
«у всіх випадках життя» й «аби не зазнати надто великих страждань». Він є практикою
активного розуму тоді, коли не активний розум «не має права нами керувати». Г’юм, закликаючи зберігати скептицизм, або дотримуватися скептичних принципів, імпліцитно
застерігає від дрімоти розуму. Цей урок добре засвоїв Кант, котрий казав, що вчення
Г’юма поклало край його догматичній дрімоті. Отож скептицизм – це активна позиція
мислячої людини, а не відчай чи негація.
У працях з історії філософського скептицизму Г’юмовий скептицизм визначають порізному та найбільше як радикальний. Вельми авторитетна праця американських дослідників Р. Попкіна та А. Стролла (Richard Popkin, А. Stroll), що вийшла друком 2002 року і
вже стала класичною, – одна з них [8]. Її автори вважають, що теорія знання Г’юма містить скептичний парадокс, суть якого полягає в наступному. Так як будь-яке твердження
є певним, воно стосується відносин між ідеями і не містить значень, які пов’язані зі

До 2003 року вітчизняному читачеві «Трактат» був доступний лише російською мовою (його перекладали двічі – у 1906 і 1966 роках), якщо не брати до уваги текст мовою оригіналу. Український
переклад здійснив Павло Насада.
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світом факту. Так як будь-яке твердження містить частину знання про факт, воно є лише
можливим (probable) і ніколи не певним (certain). Отже, певність (certainty) щодо світу
факту є неможливою. Таким чином, ми ніколи не можемо здобути певності про минуле,
теперішнє чи майбутнє. Цю форму скептицизму американські дослідники визначають як
радикальну [8: 91] і тим потверджують тезу про недочитаного Г’юма, й у відповідному
розділі історії скептичної філософії про його натуралізм навіть не згадують.
Чи сам Г’юм зараховував себе до радикальних скептиків? Звернімося до тексту «Трактату». Відповідь знаходимо у розділі І частини IV – «Про скептицизм стосовно розуму»:
«Якби мене зараз запитали ˂…˃, чи дійсно я належу до числа скептиків, які вважають, що усе таке непевне і наші судження ані в чому не можуть мати жодних мірил
істинності і помилковості, то я відповів би, що це питання цілком зайве і ані я, ані будьхто інший ніколи не дотримувався цього переконання щиро і постійно. Природа в силу
постійної і незмінної необхідності наказала нам робити судження незгірше того, як ми
дихаємо і відчуваємо» [7: 191].
У цих рядках Г’юм чемно відмежовується від тотального скептицизму. А відмежовуючись, називає скептицизм природною необхідністю. Природа, у його розумінні, наділена і
механізмом зворотної дії – знищувати силу усіх скептичних аргументів, аби ті не мали значного впливу на пізнання. Людина теж володіє інструментарієм. Бо, якщо скептичні сумніви
є наслідком глибокого та інтенсивного міркування, то подальше міркування лише підсилить
сумніви, а от подолає сумніви «безтурботність і брак уваги», пише Г’юм [7: 218].
Концепт природи постає важливою складовою цього фрагменту і «Трактату» в цілому, – якраз він найбільше сприяє переоцінці спадку філософа. Останнім часом саме природа та її значення у «Трактаті» є предметом дискусій коментаторів Г’юма. Ключовим у
таких студіях є той фрагмент у тексті, в якому семантика образу актуалізується у зв’язку
з украй критичним станом, в якому опиняється філософ-наратор. Практики скептицизму
досягають апогею – змінюється регістр. Ось як автор описує свій стан:
«Інтенсивний розгляд різноманітних суперечностей і недосконалостей людського
розуму так вплинув на мене, так розпалив мої мізки, що я готовий відкинути будь-яку
віру, будь-які міркування і не можу вважати будь-яку думку ймовірнішою чи правдоподібнішою, ніж інші» [7: 258].
Далі фіксуємо зміну в наративі, рух від логічно вибудованої рефлексії до розпачу,
розгубленості і зосередженості уваги наратора на тих моментах власного життя, які виходять за межі філософії, – йдеться про звичайні людські відчуття. Г’юм скаржиться на
повне сум’яття, яке стосується уже не лише його інтелектуальної діяльності, а й позначається на властивостях тіла, – йому здається, що він «зовсім позбавлений можливості
використовувати свої частини тіла і здатності». Отже, ланцюжок скептичних міркувань,
що їх ретельно вибудовував філософ, виявляється на практиці мало ефективним. Теорія
відступає, поступаючись місцем досвіду. Далі наратор міркує таким чином: якщо розум
не може впоратися, тоді сама природа зможе. Розпалені мізки або «філософська меланхолія» або «химери» – від цього здатна зцілити лише природа. І Г’юм знає, яким чином:
«Я обідаю, граю в триктрак, спілкуюся і веселюся зі своїми друзями; і коли після трьохчотирьох годин дозвілля я повертаюся до цих роздумів, вони здаються такими холодними,
неприродними і жалюгідними, що не можу змусити себе знову ними зайнятися» [7: 259].
Чи слід протидіяти природі? Запитує себе оповідач. Його відповідь є негативною.
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Вважаємо, що цей рух або поворот з царини насиченої переконливої філософської рефлексії у царину природи (психології, психофізіології), який відбувається у заключному розділі книги, є і сутнісною частиною його книги, і теорії в цілому. На цьому наголошують сучасні коментатори Г’юма. Більшість з них визнає дуалізм чи здвоєність Г’юма, як от Девід
Ф. Нортон (David Fate Norton), редактор «Кембриджського довідника з Д. Г’юма» і автор
праці «Девід Г’юм: мораліст із здоровим глуздом, скептичний метафізик» [9, 10]. Дискусії
ж відбуваються більшою мірою довкола проблеми поєднання скептичного та ствердного
або ж натуралістичної складової. Колективна монографія «The New Hume Debate» за редакцією Руперта Ріда та Кеннета Рікмена, що вийшла друком 2000 року, відображає стан
цієї полеміки, її деталі ми, зрештою, залишаємо філософам [11]. «Новий Г’юм» для дослідників літератури цінний передусім легітимізацією дуалізму його філософії.
Повернімося до тексту «Трактату». Насамкінець розділу автор остаточно поєднує
скептичне і не скептичне (природне). Як наслідок цього синтезу з’являється нове уточнене
визначення скептика:
«Справжній скептик з недовірою ставиться не тільки до своїх філософських переконань, але й до своїх філософських сумнівів, однак ніколи не відмовляється від безневинного
задоволення, які можуть принести йому і ті, і ті» [7: 262].
Отже, Г’юм не вбачає протиріччя між практикою скептицизму і виробленням власної
світоглядної системи, між філософською рефлексією та природою, а лише мислить їх як
можливе сусідство. Крім того, сумнів незгірш може бути об’єктом скептицизму. Г’юмовий
дуалізм пропонує таку модель скептицизму, яка імпліцитно містить не скептичне (чи антискептичне), і чим би не було це антискептичне, воно завжди мається на увазі.
Сучасні англійські романісти по-новому осмислюють цю частину вчення Г’юма, моделюючи у художньому творі свій варіант(и) уникнення тих форм скептицизму, які загрожують стати тотальними. На позначення сукупності тих засобів, які формують не скептичний
або «антискептичний полюс», американський дослідник літератури Марк Уолеґер відштовхується від місткого образу, що його виробив свого часу британський природознавець
Томас Г. Гакслі [12]. На сторінці 171 збірки «Методи та результати» Гакслі пише: «Людина
зі здоровим глуздом, коли розбирає свій будинок, аби перебудувати його на кращий, завжди потурбується про якийсь прихисток (shelter) на той час, поки триватиме робота». Такі
тимчасові чи альтернативні «прихистки» («sheltered retreats») Уолеґер досліджує на прикладі романів Дж. Конрада. Він переконаний, що для романіста Конрада найнадійнішим
прихистком є власне художня література [13: 2]. Вона долає скептицизм й таким чином
уможливлює вибудову альтернативи.
Інший варіант уникнути пастки тотального скептицизму або вийти з неї спостерігаємо
у романі Доріс Лессінґ «Золотий зошит». Протагоністка Анна Вулф обирає ностальгію
як емоційну та інтелектуальну практику, яка допомагає їй відшукати нову ідентичність
і таким чином переформатувати власне життя. Це й своєрідна форма втечі, як ми довели
раніше [14]. Такі конститутивні ознаки ностальгії, як от суб’єктивність, інтерпретаційність
та некритичність, дозволяють пов’язати їх з протилежним до скептичного полюсом.
За Г’юмом, природа приносить порятунок, але не вирішуючи «вельми небезпечну дилему», а зневажаючи нею. Так само у романах іншого англійського письменника Вільяма
Ґолдінґа, починаючи з «Володаря мух», тупикова ситуація в кінці роману радше знімається, аніж вирішується. Або ж «природою» для Ґолдінґа стає метафізика чи (і) релігія («Паперові люди», «Подвійний язик»).
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Сучасне прочитання Г’юмового «Трактату» сприяє цілісному розумінню його епістемологічного скептицизму, який постає у сув’язі з іншими практиками. У свою чергу, це
розширює поле його апропріювання поза межами філософії. Літературний інтелектуалізм
може однаково вдаватися до різних форм скептицизму і так само долати їх, а залучення
Г’юмового спадку сприяє з’ясуванню механізмів та наслідків таких практик. Ось чому подальші пошуки мають бути спрямовані на практичну роботу.
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ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 811.161.1

Антоненко Н.П.
(Киев, Украина)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АССОЦИАТИВЫ ВОСТОЧНЫХ
СЛАВЯН В ЗЕРКАЛЕ ТЕОРИИ ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ
Стаття присвячена опису «теорії можливих світів» у сучасній лінгвістиці. Особливу увагу приділено специфіці східнослов'янських ситуацій переходу між світами. Як
приклад розглянута ситуація чаклунства в російських чарівних казках.
Ключові слова: міфопоетика, «можливий світ», психологічний асоціатив, сакральне, чарівна казка.
Статья посвящена описанию «теории возможных миров» в современной лингвистике.
Особое внимание уделено специфике восточнославянских ситуаций перехода между мирами. В качестве примера рассмотрена ситуация колдовства в русских волшебных сказках.
Ключевые слова: мифопоэтика, «возможный мир», психологический ассоциатив,
сакральное, волшебная сказка.
The article is dedicated to description of the «possible worlds theory» in modern linguistics.
Particular attention is paid to the specifics of the Eastern Slavic transitional situations between
the worlds. As an example, the situation of witchcraft in Russian fairy tales is considered.
Key words: mythopoetics, «possible world», the psychological associative, sacred, fairy tale.
Противопоставление реального и ирреального миров занимало умы древнегреческих ученых, мыслителей и философов, однако только начиная с 60-х годов XX века
этот вопрос стал обсуждаться активнее. «Ученые в области логического анализа языка,
философии языка (В. Смирнов, И. Пхакадзе), языковых моделирующих семиотических
систем (Вяч. Иванов, В. Топоров), модальных и интенсиональных логик (А. Прайор,
Я. Хинтикка), этнических концептов (Е. Фромм)» [1: 355-358] исследовали ситуации
перехода между мирами.
В этой связи, значимой для философии стала категория модальной логики – возможный мир, используемая для установления истинности/ложности модальных высказываний [2: 37]. Это нечто мыслимое, не отражающее реального положения вещей
(«реальность нереального»), несколько направлений развития будущего [3], возможное
положение дел и развитие событий (степень возможности осуществления тех или иных
действий подвергается определенной дифференциации), определенный альтернативный
вариант, который существует рядом, но в другой плоскости.
Если изначально «возможные миры» исследовались со стороны логики и философии,
то вскоре они перешли в лингвистику и «стали еще одной зоной пересечения интересов
© Антоненко Н.П., 2013

20

и целей лингвистов, логиков, философов» [4: 6]. На сегодняшний день лишь единичные
исследования лингвистов прокладывают данный путь.
Семантика «возможных миров» (как объектов лингвистического исследования) понимается как «ментальный мир, материализованный в языковом знаке» [2: 38], становится своеобразным сигналом границы миров. В этом случае ученым приходит на помощь
категория модальности, в рамках которой формируются «точки» пересечения миров.
К таким языковым знакам принадлежат модальные слова («действительно», «безусловно», «несомненно», «конечно», «очевидно», «понятно», «возможно», «вероятно»,
«кажется» [5: 131]) и высказывания, союзы («так, как будто», «как будто», «если бы»,
«как если бы», «словно», «точно», «подобно», «вряд ли», «едва ли», «вероятно»), частицы (« б », « или ... или », а также вопросительная частица «неужели»), конструкции
типа «если бы ... то бы», «если ... то», «или ... или», «б + инфинитив», метафора, любая
косвенная референция, глаголы «знать», «верить», «помнить», «надеяться», «хотеть» [6:
73], «обещать», «говорить», «видеть» [7: 6] и слова, формирующие придаточное предложение с союзом «что», а также словоформа глагола на «-л-» и другие.
Эти и другие языковые знаки являются определенными рычагами, с помощью которых носители языка переключаются от мира действительности в другое мыслительное пространство определенной возможности или альтернативности. Однако, все слова
имеют разную степень соотносительности с реальностью, например «Несомненно, он
прочтет эту книгу» / «Возможно, он прочитает эту книгу». Эти слова могут указывать на
различную степень проявления «возможных миров», их градацию, на оси возможностиневозможности они будут находиться в определенной иерархии.
Таким образом, объективацией перехода в другой мир может быть не только языковой знак с семантикой модальности, главное, чтобы был вариант «возможности», альтернативности, более чем один вариант развития событий. А значит, к сигналам границы миров будут принадлежать метафоры, метонимии, субъекты осмысления, объекты
осмысления, символы, любой компонент абстрактной и конкретной логики. Такие языковые знаки, находящиеся на грани с «возможным миром», могут быть представлены
различными языковыми средствами и знаками, они предусматривают возможность выбора прочтения их содержания во время расшифровки. Итак, «возможные миры» «схватываются» и регистрируются языковыми средствами.
Кроме того, с помощью единой формы выражения могут быть объективированы различные виды возможностей. Так, например, глагол «мочь» указывает на возможность в
физическом смысле, как интеллектуальная возможность, также может указывать на отсутствие препятствий, указывать на черты характера того или иного лица и др. [8: 215-216].
Возможные миры также могут пересекаться между собой и реальным миром одновременно, в этом случае сакрализация текста усиливается. Так, например, «Покатится
яичко по серебряному блюдечку, и предстанет Финист — ясный сокол. Смотрит на
него Марьюшка и слезами заливается» [9: 92], сакральная ситуация битвы соотносится
с пролитием крови, потеря крови расценивается как потеря жизненной энергии («Воткнул он нож в стену, повесил на него белое полотенце, а под ним на пол миску поставил.
«Присматривайте, как будет с полотенца кровь течь: если половина миски набежит –
ладно дело, если полная миска набежит – все ничего, а если через край польется – тогда
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спешите мне на помощь»… Тут братья проснулись, глянули – все полотенце в крови, из
миски кровь через край льется…» [9: 107].
С одной стороны, понятие «возможный мир» является универсальной категорией
для многих народов (в английском языке мы находим те же слова-маркеры ирреальности: «probably», «maybe», «like», «suppose», «doubtless», конструкции «if only», «though»,
«supposing» и так далее). С другой стороны, возможные миры в восточнославянской
мифологической парадигме обладают определенными чертами: глубокой этнической
сакрализацией, изоморфностью компонентов, актуализацией первоэлементов бытия,
способностью возможных миров пересекаться друг с другом, своей неограниченностью
в количестве миров, периодическим открыванием портала перехода и др.
Соприкосновение возможного мира с реальным происходит в период наиболее важных этапов жизни человека, мира и социума. Во время таких ситуаций сакральное «вторгается» в мир человека, «формы духовной жизни граничат с экстремальными или пограничными состояниями» [10: 111].
Для исследования ситуаций перехода в мифе важным является понятие психологического ассоциатива, поскольку именно он является точкой пересечения возможных
миров с реальным миром. К ПА относятся актуализированные компоненты пропозиции,
выполняющие функцию переключателя от профанной ипостаси к сакральной и предполагающие знаковую вариативность прочтения и многоуровневую иерархию смыслов.
К ПА относятся все типы объективации мифопоэтических значений, представленные
актантами, предикативами, темпоралями, локативами и атрибутивами ситуаций пересечения миров основных этапов жизни человека (рождение, крещение, инициация, болезнь,
пролитие «сакральных соков человека» (слезы, пот, кровь), молитва, заговаривание, свадьба, роды, смерть и похороны), а также развития социума (крещение, паломничество,
хождение, жертвоприношение, эпидемия, война, неурожай, голод, мор, наводнение, пожар, ураган, землетрясение) и мира (создание мира, периодическое восстановление мира
в ритуале, пандемия, мировая война, конец света, мировой потоп, Страшный суд и т.д.).
Все сакральные ситуации жизни человека можно условно разделить на те, которые
не зависят от его воли и действий, предполагающие взросление (рождение, инициация,
болезнь, свадьба, смерть и др.) и на ситуации-состояния, во время которых человек может неоднократно попадать в иной мир, часто по собственному желанию (сон, галлюцинации, танец, молитва, заговаривание, колдовство, пьянство).
Рассмотрим в качестве примера ситуацию колдовства в русских волшебных сказках.
Колдовство является неотъемлемым компонентом русской сказки, и особенно волшебной. Отсутствие этого компонента переведет волшебные сказки в разряд бытовых сказок.
Агентивы в русских волшебных сказках представлены в виде антропоморфных существ (двенадцать молодцев, мастера, плотники), анимальных (щука), а также неодушевленных предметов, которые путем колдовства превращаются в живые (то есть переходят
из пассивных в активные): топор, дубинка, дрова, ведра, печь, сани. Например: «Топор
выскочил из-под лавки и на двор, и давай дрова колоть» [9: 133], «Дубинка выскочила – и
давай колотить офицера, насилу он ноги унес» [9: 133].
В результате колдовства стирается грань не только между одушевленным/неодушевленным, но и происходит переход из одной группы в другую, из агентива в локатив,
т.е. группы становятся подвижными: «…Василиса Премудрая тотчас оборотила коней
зеленым лугом…» [9: 116].
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Среди локативов ситуации колдовства в русских волшебных сказках использованы
как абстрактные локативы, не дающие никаких географических данных: «разные места»,
«все стороны», «за тридевять земель», так и конкретные: луг, царское крыльцо, двор,
изба, печь, гора, улица, дорога, крыльцо, угол, пир. Присутствие абстрактных локативов
свидетельствует о том, что пространство русских волшебных сказок не структурировано, для сказки не важен локус колдовства, достаточно его наличие. Кроме того, колдовать
герой может и в своем мире, и в потустороннем, и на пересечении данных миров.
Темпорали представлены следующими мифологемами: «ночь», «до утра», «во время сна», «полночь», «в ту же минуту» и др. Как видим, колдовство всегда происходит
ночью, и результат виден мгновенно, обычно с началом светового дня.
К атрибутивам ситуации колдовства в русских волшебных сказках относятся рукав,
косточки, стакан с водой, кольцо, платок, посох. Таким образом, в качестве атрибута
колдовства может быть использован любой предмет домашнего обихода.
К сакральным действиям относится махание платком, перекидывание кольца с
руки на руку, плевание, запирание замков и др.
Таким образом, возможный мир – это категория модальной логики, которая описывает возможное положение дел, альтернативный вариант развития событий. Возможные
миры существуют параллельно, поэтому исследования в области лингвистики помогают
воссоздать «схваченные» языковым знаком посредством объективации и вербализации
точки пересечения миров. В связи с этим, значимым является понятие ПА – актуализированные компоненты пропозиции, которые описывают ситуацию сакральной истории
личности в точках пересечения возможных миров с реальным миром.
Исследование возможных или ирреальных миров является значимым для понимания
реального мира и способов его организации и семантического структурирования.
Несмотря на универсальность категории логики «возможный мир» восточнославянские возможные миры характеризуются глубокой этнической сакрализацией, изоморфностью компонентов, соотношением с первоэлементами бытия, неограниченным количеством миров, которые при определенных благоприятных условиях могут пересекаться
и накладываться.
Агентивами ситуации колдовства в русских волшебных сказках являются преимущественно антропоморфные существа лиминарного характера, при этом во время колдовства происходит изменение по оси «живое/неживое», «пассивное/активное». Это
свидетельствует о том, что группы данной ситуации не имеют четких границ, и за счет
этого происходит взаимопересечение. Локативы ситуации колдовства могут быть как
конкретными, так и абстрактными, но лучшим временем для колдовства всегда является ночь. В качестве атрибутов колдовства используются преимущественно предметы
домашнего обихода. Сакральные действия, используемые в колдовстве в русских волшебных сказках, соотносятся с действиями во время заговаривания в русской фольклорной традиции.
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МОВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

УДК 792. 82: 7. 071.2] (477)

Зинич Е.
(Киев, Украина)

ИНТЕГРАЦИЯ РАЗНЫХ ОБРАЗНЫХ СИСТЕМ В ТВОРЧЕСТВЕ
РАДУ ПОКЛИТАРУ
(театр «Киев модерн-балет»)
У статті простежуються вектори інтеграції образних систем різних мистецтв – музики (чисто балетної, а також оперної, симфонічної, інструментальної), танцю, живопису (сценографії), елементів драми, кіно – у творчості сучасного
українського хореографа Раду Поклітару на прикладі вистав «Картинки з виставки» на музику М.Мусоргського, «La Forze Del Destino» («Сили долі») на музику Дж.
Верді, Дж. Пуччіні, К. Сен-Санса, А. Бойто, А. Каталані, «Перехрестя» на музику
М. Скорика, здійснених в авторському театрі «Київ модерн-балет».
Ключові слова: інтеграція, образні системи мистецтв, пластичний театр, театр сучасної хореографії «Київ модерн-балет» Раду Поклітару.
В статье прослеживаются векторы интеграции образных систем разных искусств – музыки (чисто балетной, а также оперной, симфонической, инструментальной), танца, живописи (сценографии), элементов драмы, кино – в творчестве современного украинского хореографа Раду Поклитару на примере спектаклей «Картинки
с выставки» на музыку М.Мусоргского, «La Forze Del Destino» («Силы судьбы») на музыку Дж. Верди, Дж. Пуччини, К. Сен-Санса, А. Бойто, А. Каталани, «Перекресток»
на музыку М. Скорика, осуществленных в авторском театре «Киев модерн-балет».
Ключевые слова: интеграция, образные системы искусств, пластический театр,
театр современной хореографии «Киев модерн-балет» Раду Поклитару.
The article deals with the integrative vectors of the images’ systems in different genera of
art, those of music (partly ballet and opera as well as symphonic and instrumental genera),
dance, painting (in scenography), dramatic, cinema elements. The subject of the article is
the creative work of the contemporary Ukrainian choreographer Radu Poklitaru exemplified
with the performances “Pictures from Exhibition” to M. Mussorgski’s music, “La Forze Del
Destino (“The Force of Destiny”) to G. Verdi’s music, G. Puccini’s music, A. Boito’s music,
A. Catalani’s music, “The Crossroad” to M. Skoryk’s music, all staged in the author’s theatre
“Kiev modern-ballet”.
Keywords: integration, images’ systems of art, plastic theatre, Radu Poklitaru’s “Kiev
modern-ballet” theatre of contemporary choreography.
Прежде чем начать разговор о театре «Киев модерн-балет» Раду Поклитару (в
аспекте названной темы), хотелось бы озвучить высказывание современного немецкого
© Зинич Е., 2013
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исследователя в области философии, психологии, культурологии и искусствоведения
Кристофа Вульфа: «… жизненный мир людей превратился в “маленький театр”, в котором человек вынужден постоянно выставлять свою самость на обозрение» [1, с. 20].
Следовательно, по мнению К. Вульфа, современное общество – это «общество инсценирований» [1:20]. При этом и сами эмоциональные ощущения человека рассматриваются под другим углом зрения: они не столько интерпретируются, сколько вовлекаются в процесс представления, репрезентации. Соответственно, на первый план выходит
процесс, движение, «формы телесного выражения эмоций» [1:20], проявляющие себя
через жестовость (в ее широком понимании). С этой точки зрения наиболее полно невербальный язык тела, жеста проявляется в искусстве танца.
В ракурсе этого наблюдения К. Вульфа становится понятным такой пристальный
интерес современных видов искусства к всевозможным формам представления, перформенса, к яркой зрелищности и театральности действия.
Еще одна характерная примета современного культурного процесса – в европейском и мировом его измерениях – тенденция к интеграции как художественных, так
и внехудожественных образных систем. Подобные интегративные формы составляют
сущность феномена так называемого пластического театра – органичного сплава музыки с «искусствами движения» – танцем (современной хореографией), пантомимой,
драматическим действием (театром, в том числе кукольным и марионеточным), элементами перформенса, кинематографом, цирком, спортивной акробатикой, различными действами, ритуалами, а также с изобразительным искусством, поэзией (словом)
[2:148]. Перечень названных компонентов можно продолжать, поскольку пластический
театр являет собой достаточно свободную разомкнутую систему, открытую для разнообразных структурных объединений, что потенцирует безграничные возможности их
варьирования и активного интегративного поиска. При этом обязательным условием
пластического зрелища остается драматургическая целостность действия, константная
при любом микстовом «комплекте» его составляющих.
Названные процессы в определенной мере сказываются и на современном хореографическом искусстве. Усиление театральной зрелищности, а также все нарастающая тенденция к сближению образных систем разных искусств (прежде всего имеются в виду
«музыкализация» танца и разных форм сценического движения в театре, современном
цирке, разнообразных театрализованных действах, и все большая пластическая «зримость» музыки), к их интеграции и синтезу, в большой мере стимулируют появление в
балетном театре многочисленных микстовых форм спектакля, основанных на пластическом взаимодействии музыки и «искусств движения» (слышимого-видимого).
Актуальность данного исследования подтверждается широчайшим спектром художественного поиска выдающихся композиторов и хореографов ХХ и ХХІ ст. и, как
следствие, возникновением ряда балетных шедевров, корреспондирующихся с эстетикой пластического театра, начиная с так называемых мюзик-холльных балетов композиторов французской «Шестерки» – «Парада» Э. Сати (в хореографии Л. Мясина),
«Голубого поезда» Д. Мийо и «Ланей» Фр. Пуленка (в хореографии Б.Нижинской),
«Пасторали» Ж. Орика, «Кошки» А. Соге и «Бала» В. Риети (в хореографии Дж. Баланчина) и заканчивая знаковыми постановками М. Бежара, А. Прельжокажа, И. Килиана,
Дж. Ноймайера, М. Экка и других современных хореографов.
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Среди современных хореографов Украины своим особым видением эстетики и стилистики пластического театра, выделяется Раду Поклитару: традиционные постановки классических балетов не входят в сферу его интересов. Известный балетмейстер1,
гражданин Белоруссии, родившийся в столице Молдавии, Р. Поклитару по праву считается украинским хореографом. Ведь именно в Украине – стране, где, по большому
счету, современная хореография утвердилась относительно недавно (по сравнению,
скажем, с Европой или Америкой), – он смог в полной мере самореализоваться и создать (при финансовой поддержке мецената Владимира Филиппова) свой собственный
современный театр «Киев модерн-балет».
Что касается творческого метода Раду Поклитару, то его в определенной мере можно считать продолжателем традиций таких выдающихся хореографов ХХ века, как
Джордж Баланчин, Морис Бежар, Ролан Пети, Джон Ноймайер и др. (этот перечень
можно продолжать и продолжать). Вместе с тем, у Р. Поклитару зона поисков собственной танцевальной стилистики настолько широка и многопланова, что его вряд ли можно механически причислять к апологетам чистой балетной неоклассики, танца-модерн
или contemporary dance.
Вектор творческих интересов балетмейстера-экспериментатора Раду Поклитару направлен на обновление пластического языка, форм и лексики современной хореографии.
Не отрицая какие бы то ни было стили, балетмейстер ратует за свободный танец: «Если
мне кажется уместным использовать движение классического танца в моем спектакле, я
его использую, так же, как и движение танца-модерн. Когда у тебя отсутствует табу, твоя
палитра становится более яркой. Это может показаться эклектикой, однако, оперируя
многими стилями, я чувствую себя по-настоящему свободным» [3]. Собственно, в балетном театре хореографа, где танец всегда соотнесен с музыкой, органично соединяются
элементы классики, танца-модерн и contemporary dance с элементами театральной зрелищности и перформенса. При этом пластический язык хореографа очень сложный. Как
признается сам Раду Поклитару, у придуманных им движений нет названий: «это всякие
кракозябры, которые даже видео передает не очень хорошо» [4:8]. К тому же, хореограф
не записывает хореографические партитуры своих опусов (для него это «Бермудский
треугольник»), считая, что самым надежным способом запоминания его непростой лексики движений является способ «передачи от тела к телу» [4:8].
Заметим также, что зачастую постановщик, продолжая линию своих предшественников Дж. Баланчина, Б. Нижинской, Л. Мясина, вводит в хореографическую ткань
своих балетов разнообразные приемы, заимствованные из спорта и, в том числе, фигурного катания, значительно расширяя рамки чисто танцевальной лексики. Это, в частности, всевозможные подкрутки в воздухе, оригинальные и, казалось бы, невыполнимые
с точки зрения технической сложности; поддержки на вытянутых над головой руках
или на одной руке (партнер, удерживая одной рукой партнершу за одну ногу, совершает одновременный ее переворот со сложной двойной или тройной подкруткой); головокружительные акробатические перебросы, модифицированные технические элементы,
сродни «тодесу», и многие другие виды, формы и элементы спортивных движений.
Процесс рождения хореографического движения у Раду Поклитару находится в
причинно-следственной связи с движением ритмоинтонационным и всегда начинается
с выбора музыкального материала, долгого вслушивания и погружения в него. Именно
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во время звучания музыки и под влиянием ее эмоционально-образной сферы возникают те или иные движения, постепенно складывающиеся в целостное пластическое решение, в законченную хореографическую партитуру. При этом, балетмейстер оставляет исполнителям для самовыражения лишь небольшие импровизационные фрагменты,
практически ничего не меняя в своих спектаклях после премьеры.
Признавая за хореографом-постановщиком главенство в создании спектакля, Р. Поклитару вместе с тем подчеркивает важный вклад его соавторов, опосредованно или прямо включенных в творческий процесс – композитора, художника-сценографа, ассистента
хореографа и танцовщиков, предлагающих свои варианты постановочных решений.
Раду Поклитару – один из немногих постановщиков, не придающих глобального значения обязательному академическому балетному образованию танцовщиков. Для него
намного важнее талант, владение телом, открытость к эксперименту и поиску, умение
чувствовать движение и отображать его в пространстве танца, предложенном хореографом (показательно, что в коллективе театра «Киев модерн-балет», насчитывающего 21
исполнителя, всего три танцовщика с дипломами хореографического училища).
Многие знаковые постановки балетмейстера Р. Поклитару решены в эстетике пластического зрелища и интегрируют – в разных вариантах и модификациях – образные
системы разных искусств. Например, одна из первых постановок хореографа на сцене
Национальной оперы Украины (2002) – «Картинки с выставки» на музыку М. Мусоргского в изысканной оркестровке М. Равеля – сделана с особым акцентом на живописность, скульптурность, телесную осязательность действия. Так, в своеобразном прологе
спектакля перед зрителем предстает галерея застывших статуй-манекенов, облаченных в
костюмы многочисленных балетных персонажей. Беря на себя функцию сценографической атрибутики, костюмы одновременно работают на характеристичность того или иного персонажа (наряду с музыкальной и танцевальной составляющей), а также выступают
как важный фактор театрализации (прием театра в театре). Стремительное развертывание сцен-эпизодов балета одухотворяется пластически зримыми визуально-звуковыми
образами В. Гартмана – М. Мусоргского, переводящими скульптурную статуарность манекенов в динамику разнообразных форм танцевального движения.
Еще одна из интереснейших постановок Р. Поклитару (он же автор либретто), осуществленная уже в театре танца «Киев модерн-балет» – одноактная опера-балет «Силы
судьбы» («La Forze Del Destino», 2005, Фонд искусств В. Филиппова). История жизни и любви оперной певицы предстает в спектакле сквозь призму оперных шедевров
Дж. Верди («Addio del passato…» из «Травиаты», «Tace la notte…» из «Трубадура»), К.
Сен-Санса («Mon Coeur s’ouvre a ta voix» из «Самсона и Далилы»») А. Бойто («L’altra
notte in fondo al mare» из «Мефистофеля»), Дж. Пуччини («O Mio Babbino Caro…» из
«Джанни Скикки»), А. Каталани («Ne andro lontana» из оперы «Валли»)2. Здесь функцию объединяющего драматургического фактора берет на себя мощный вокальный ряд,
структурирующий – в лице солистки – все пластическое действие, то выдвигаясь на первый план, то уступая место чистой хореографии. А танцовщики – как движущая сила
оперы-балета – фактически, выполняют здесь ту же функцию, что и древнегреческий
хор, сопровождающий все действие античной трагедии, комментирующий его, сопереживающий и в определенные моменты непосредственно вторгающийся в жизнь героев.
Все танцевальные пароды и эксоды (по аналогии с пародом и эксодом хора в античной
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трагедии3) [см.: 5:47], а также чисто хореографические сцены-интермеццо усиливают
театральность зрелища и одновременно привносят элемент отстранения – как бы взгляд
на происходящее со стороны. Вместе с тем, именно хореографическая составляющая
выступает движущей силой оперы-балета. Сценическое пространство организовано в
спектакле по принципу сингулярности. Современный танец расширяет пространство не
только в горизонтальной плоскости, но и по вертикали, заполняя его полифонией разнообразных, постоянно сменяющихся форм хореографического движения. Тонко чувствующий музыку, Раду Поклитару так или иначе подчиняет пластическое движение ритмоинтонационному. Собственно заключенный в музыке «образ движения» вдохновляет
балетмейстера на создание хореографической партитуры спектакля. Так и в опере-балете
«Силы судьбы» музыкальный тематизм не только дает общий образно-эмоциональный
энергетический посыл пластическим интонациям танца, но и структурирует их движение по законам музыкальной драматургии. Именно этим принципом руководствуется Р.
Поклитару, осуществляя свои хореографические транскрипции, переводя язык музыки
на язык танца. Так, струящаяся кантилена арии Виолетты (из оперы «Травиата» Дж.
Верди) с ее мягкой вальсовой трехдольностью находит свое пластическое воплощение
в плавности непринужденного скользящего танцевального движения (№ 2 «Addio del
passato…»); взлетающим музыкальным пассажам вторят трепетные движения рук, языками пламени взметающиеся вверх (№ 1 «Intro»), а по мере нарастания эмоционального
градуса музыки (№ 7, № 9), соответственно, максимально динамизируется экспрессия
пластического движения, достигая своего апогея в оргиастических сценах, сродни сцене
жертвоприношения Избранницы в «Великой священной пляске» из «Весны священной»
И. Стравинского или сцене поглощения Мелодии Ритмом в знаковой постановке «Болеро» М. Равеля, осуществленной М. Бежаром.
Итак, исполненная неувядаемой жизненной силы энергетика оперных шедевров
Дж. Верди, Дж. Пуччини, К. Сен-Санса, А. Бойто, А. Каталани в «живом» исполнении
сопрано Елены Гребенюк, поддержанная и усиленная экспрессией и неисчерпаемым
многообразием различных форм хореографического движения, режиссерскими решениями Раду Поклитару, «подсвеченная» оригинальными сценографическими находками Андрея Злобина, интегрирует новое качество театральной зрелищности – рассказанную средствами современного пластического языка оперу-балет «Силы судьбы».
Своеобразную разновидность пластического театра-зрелища, осуществленного
Раду Поклитару вместе с танцовщиками коллектива «Киев модерн-балет» на сцене Национальной оперы Украины4 репрезентирует балет-триптих «Перекресток».
Здесь впервые – на «перекрестке» балетного искусства – встретились композитор М.
Скорик (он же дирижер-постановщик балета), хореограф Р. Поклитару и художниксценограф А. Друганов.
Примечательно, что идея создания балета на скрипичную музыку М. Скорика принадлежит именно Р. Поклитару5. Как отмечает сам балетмейстер, он долго шел к выбору музыки для будущего балетного спектакля. Прослушав ряд партитур М. Скорика,
хореограф остановился на трех скрипичных концертах композитора: «Эта музыка –
любовь с первого взгляда. И вначале было страшно, смогу ли я представить что-то
достойное этой музыке» (из интервью Р. Поклитару на пресс-конференции по случаю
премьеры балета «Перекресток»).
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Окончательное название балета возникло не сразу. В процессе рождения спектакля
постановщики сменили около десятка названий, прежде чем остановились на «Перекрестке». Это название вбирает в себя множество образно-смысловых и философских
подтекстов6. Ведь «Перекресток» – своеобразное пересечение творческих судеб и художественных устремлений всех участников проекта, итог их плодотворного сотворчества. И не только. Основной духовно-этический вектор спектакля «Перекресток», по
замечанию Р. Поклитару, заключается «… в том, что мы все – странники в этой жизни.
Идем из пункта «А» в пункт «Б», проходя определенные этапы своей жизни. У каждого
человека своя тропинка и свой особенный путь… Балет «Перекресток» можно назвать
спектаклем-притчей, фантазией и путешествием» [6:10].
Раду Поклитару изначально возражал против написания текстового либретто балета. И хотя у всех частей спектакля-триптиха, визуализированных языком танца и представляющих три разные истории, есть свои подназвания, постановщики намеренно их
не озвучили для зрителей-слушателей, тем самым оставив для них свободу собственного прочтения смыслов и акцентов музыкально-танцевального действа.
Сам М. Скорик не считает свой опус обычным балетом: «Это не чистый балет,
а синтетическое соединение разных жанрово-видовых составляющих» (из интервью
композитора на пресс-конференции, посвященной премьере балета «Перехрестя»).
В самом деле, балет «Перекресток» – удивительно оригинальный микст танца, пластического движения, живого звучания скрипичной музыки М. Скорика (концерты для скрипки с оркестром № 6, № 2, № 7) в исполнении Андрея Белова (Украина – Германия), Богданы Пивненко (Киев), Назария Пилатюка (Львов), оркестра Национальной оперы Украины
и параллельного, сопровождающего весь спектакль, кино-видео-ряда на заднике сцены,
который создает своеобразный визуальный контрапункт к пластическому действию. Симптоматично, что почти все сценографические решения, в том числе ассоциативный видеоряд, А. Друганов «увидел» внутренним зрением, когда слушал музыку М. Скорика с
закрытыми глазами. А хореограф в свою очередь признался, что создавал балет «Перекресток», отталкиваясь от образно-эмоциональной и структурной стороны музыки; мыслил
масштабно, сочиняя сразу большие развернутые хореографические сцены.
Взаимодействие современного танца с симфоническим оркестром и дирижером, солистами скрипачами, в целом – с живым звуком, стало, по словам Раду Поклитару, и для
него лично, и для артистов «Киев модерн-балета» новым, неожиданным опытом, что позволило и хореографу, и танцовщикам творить новую энергетику. А мощное вибрирующее энергетическое поле, в свою очередь, не дало им затеряться в звуковом пространстве
музыки М. Скорика и найти точную пластическую интонацию спектакля.
В целом хореография балета представляет удивительный конгломерат взаимодействия танцовщиков, их непрерывного движения, все время изменяющегося и трансформирующегося в разные пластические формы, то превращаясь
в единое нивелированное механистичное пластическое «тело», то переходя в
индивидуализированно-персонифицированное движение. Напомним, что подобный
принцип трактовки персонажей-танцовщиков как управляемых заводных механических игрушек или марионеток-манекенов с полностью нивелированной индивидуальностью («своего рода контур фигуры» [7:111]) одним из первых применил в 1917 году
хореограф Леонид Мясин в эпатажной постановке мюзик-холльного балета «Парад»
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Эрика Сати в антрепризе Сергея Дягилева «Les Ballet Russes» в Париже (либретто
Жана Кокто, кубистская сценография Пабло Пикассо).
В творчестве самого Р. Поклитару пластический мотив таких неиндивидуализированных персонажей-роботов с яйцеобразными бритыми головами становится сквозным пластическим лейт-образом многих его балетов. Назовем хотя бы одну из ранних
постановок хореографа «Весну священную» И. Стравинского (2002, Национальная
опера Украины) или же «Болеро» М. Равеля (2007, «Киев модерн-балет»).
А метафорический параллельный видеоряд визуально изменяет фокусировку происходящего и, добавляя сценическому пространству дополнительное измерение – глубину,
раздвигает его рамки, стирает грань между собственно танцевальным действом и виртуальным миром на экране. Здесь, как в калейдоскопе, стремительно транслируютсясменяются-мелькают различные кадры-картинки: от молниеносных перекрещиваний и
сопряжений линий, материально воплощенных в нитках, струнах, канатах, которые то
рвутся, то снова связываются в единую целостность (аллегорический образ дискретности бытия, нескончаемой цепи смен природного кругооборота; здесь напрашивается аналогия с древнегреческими Мойрами или древнеримскими Парками – богинями судьбы,
прядущими нить человеческой жизни: Клото прядет нить, Лахесис проводит ее через
жизненные невзгоды, а Атропа – в буквальном переводе «неотвратимая» – перерезает
нить, обрывая жизнь), до пересечений спиралей (вполне узнаваемая аллюзия на свойственную всему живому на Земле двойную спираль ДНК) и хаотичных нагромождений,
столкновений разных планет – как бы пульсирующих кадров-мгновений зарождения
галактик, снятых кинокамерой с динамическим ускорением. И, наконец, человеческий
глаз, представленный в загадочно-зловещем ракурсе – как всевидящее Око Демиурга.
Так зрелищная многопластовость проясняет главный концепт балета-триптиха
«Перекресток» на музыку М. Скорика, осуществленного Раду Поклитару, для которого
перекресток – это и точка пересечения чьих-то жизней, событий, галактик, а может
быть и точка отсчета (если вспомнить, что в спектакле есть также пластический мотив
рождения человека), начало нового витка жизни во Вселенной.
Творчество Раду Поклитару – интереснейшее художественное явление. Хореограф
создал уникальный авторский театр современной хореографии, в котором энергия танцевального движения многократно усиливается привнесением элементов языка и образных систем других искусств.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.

3.

Вульф К. Введение. Новое открытие эмоций / К. Вульф // Чувство, тело, движение
/ под редакцией Кристофа Вульфа и Валерия Савчука. – М.: «Канон+» РООИ
«Реабилитация», 2011. – С. 7 – 39.
Зінич О. Пластичний театр як художній феномен в контексті інтегративних тенденцій
в сучасному хореографічному мистецтві / О. Зінич // Українське музикознавство:
матеріали, дослідження, рецензії. Зб. наукових праць. Вип. 7. – К.: Інститут
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України,
2007. – С. 147 – 153.
Раду Поклитару // Программка спектакля «Силы судьбы» («Lе Forze Del Destino»).
К.: «Киев модерн-балет», 2005.
31

4.
5.
6.
7.

Гареев К. Демиург злой и добрый / К. Гареев // Аспекты 2000. – 2012. – 18 мая. – С.
1, 8.
Фрейденберг О. Поэтика сюжета и жанра / О. Фрейденберг. – Л.: Гос. Издательство
«Художественная литература». – 1936. – 454 с.
Поліщук Т. На академічній сцені – без табу /Т. Поліщук // День. – 2012. – 16 травня.
– С. 1, 10.
Косачева Р. О музыке зарубежного балета (1917 – 1939): Опыт исследования / Р.
Косачева. – М.: Музыка, 1984. – 301 с.

1 Раду Поклитару учился в Московском хореографическом училище (1983 – 1984), Одесской
балетной школе (1984), Кишиневском музыкальном училище им. Ш. Няги (1985). В 1991 году закончил Пермское хореографическое училище по классу А. Сахарова (специальность «артист балета»). В 1991 – 2001 был артистом балета в Белорусском театре оперы и балета. С 1994 года учился
на хореографическом отделении Белорусской академии музыки, которую закончил в 1999 году по
специальностям: хореограф (класс В. Елизарьева), искусствовед (класс Ю Чурко), преподаватель
теории хореографии. Дипломная работа – постановка балета «Поцелуй феи» И. Стравинского в Национальном театре оперы и балета Белоруссии (1999).
Балетмейстер-постановщик более тридцати спектаклей, среди них – «Мир не заканчивается
возле дверей дома» на музику Ж. Депре и Г. Малера (1999) и «In PIVO veritas» на ирландскую народную музыку и музыку эпохи Ренессанса (2002) в Минском музыкальном театре; «Болеро» и
«Вальс» М. Равеля в Национальной опере Молдовы (2003); «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева
(2003) и «Палата № 6» на музыку А. П’ята (2004) в Большом театре России; «День рождения Отелло» на музыку С. Прокофьева в Российском камерном балете ((2004, Москва); «Семь смертных грехов» (балет с пением) К. Вайля в Пермском театре оперы и балета (2004), «Золушка» С. Прокофьева
в Латвийской национальной опере (2005), «Кармен. TV» на музыку Ж. Бизе (2006), «Веронский
миф: Шекспирименты» на музыку П. Чайковського, Ф. Генделя и музыку эпохи Ренессанса (2007),
«Дождь» на музыку Й. С. Баха и народов мира (2007), «Щелкунчик» П. Чайковського (2007), «Палата
№ 6» на музыку А. Пярта (2008) – все в Театре «Киев модерн-балет»; «Двое на качелях» на музыку
Й. С. Баха и Ч. Варгас (2009); «Лебединое озеро» П. Чайковского в Киевском театре оперы и балета
для детей и юношества (2013) и др.; автор более сорока хореографических миниатюр.
2 Весь музыкальный ряд адаптирован специально для спектакля «Силы судьбы» П. Шевчуком;
им же созданы и новые музыкальные темы для хореографических интермеццо.
3 Парод – приход хора, эксод – уход хора в античной трагедии.
4 Мировая премьера балета «Перекресток» состоялась на сцене Национальной оперы Украины
18 мая 2012 года в рамках празднования «Дней Европы – 2012» в Украине. Балет создавался по заказу Министерства культуры Украины при поддержке Министерства иностранных дел Украины и
Национального Союза композиторов Украины.
5 Заметим, что у хореографа уже был опыт создания балета на скрипичную музыку: в 2008 году
Раду Поклитару поставил спектакль «Underground» на музику скрипичного концерта П. Васкса.
6 Обращение Раду Поклитару к философской теме пересечений-перекрестков с их глубоким
бытийственным подтекстом не случайно. Предполагаю, что замысел этого балета-притчи вызревал
у хореографа еще со времени его дебюта в качестве балетмейстера-постановщика: в 1996 году на
сцене Белорусского хореографического колледжа он представил на суд почитателей балетного искусства свою хореографическую миниатюру «Точка пересечения» на музыку А. Корелли.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

УДК 811.222.1-119

Мазепова О.
(Київ, Україна)

СЕРЦЕ ЯК ЦЕНТР ЕМОЦІЙНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
(на матеріалі перської мови)
У статті досліджено особливості мовної об’єктивації універсального концепту
СЕРЦЕ в сучасній перській мові. Визначено деякі специфічні когнітивні ознаки концепту, які дозволяють розглядати перське серце як центр емоційного та інтелектуального життя людини.
Ключові слова: концепт, когнітивні ознаки, мовна об’єктивація, лінгвокультура.
В статье исследуются особенности языковой объективизации универсального концепта СЕРДЦЕ в современном персидском языке. Определены некоторые специфические когнитивные признаки концепта, которые позволяют рассматривать персидское
сердце как центр эмоциональной и интеллектуальной жизни человека.
Ключевые слова: концепт, когнитивные признаки, языковая объективизация, лингвокультура.
The article deals with the particularities of verbalization of the universal concept of HEART
in the modern Persian language. Through the analysis of the cognitive features of this concept
it has been determined that the Persian heart may be regarded as the center of the emotional
and intellectual life of an individual.
Key words: concept, cognitive features, verbalization, lingual culture.
Сучасна лінгвістика, головними принципами якої є антропоцентризм, експланаторність, експансіонізм та функціоналізм, демонструє неабиякий інтерес до дослідження
універсальних та національно-культурних концептів. Універсальні або загальнолюдські
концепти – це концепти, притаманні більшості лінгвокультур світу, в яких утім вони
можуть по-різному структуруватися. В національно-культурних або етнічних концептах
знаходять своє найповніше відображення особливості національного характеру, менталітету та світосприйняття народу; це ‘’культурно навантажені’’ одиниці етносвідомості,
через які етнос самоідентифікується.
Ми відносимо концепт СЕРЦЕ до загальнолюдських, універсальних концептів,
оскільки він існує у переважній більшості лінгвокультур світу, а також до ключових концептів перського лінгвоментального простору, оскільки він займає центральне місце в
перській лінгвокультурі [1: 248] та володіє ‘’екзистенційною значущістю як для окремої
мовної особистості, так і для лінгвокультурного співтовариства у цілому’’ [2: 51].
© Мазепова О., 2013
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Метою даної розвідки є визначення етноспецифіки універсального концепту СЕРЦЕ, притаманної перській лінгвокультурі. Об’єктом дослідження є сукупність мовних
засобів, що об’єктивують концепт СЕРЦЕ в перській мові. Предмет дослідження становить семантика перських лексичних та фразеологічних засобів з ключовим словом
del, яке виступає іменем розглядуваного концепту.
Концепт СЕРЦЕ неодноразово привертав увагу дослідників (див. праці Г. Вежбіцької, І.О. Голубовської, О.М. Кондратьєвої, В.А. Маслової, С.Є. Нікітіної, М.В. Пімєнової, О.О. Селіванової, О.О. Соловйової, О.В. Урисон та ін.), які досліджували цей
концепт переважно на матеріалі слов’янських мов або у контрастивному аспекті, залучаючи до зіставлення інші (зокрема англійську, китайську) мови.
Як зауважує І.О. Голубовська, внутрішній світ кожної взятої окремо людської особистості характеризується різним співвідношенням розуму (ratio), з одного боку, та
серця й душі (emotio), з іншого [3: 112]. Серце і душа недосяжні для безпосереднього
спостереження, а тому постають як глибинні, непізнавані сутності, що містять в собі
справжнє ‘’я’’ людини. При цьому якщо душа символізує нематеріальне начало в людині, яке має релігійний аспект і постає як об’єкт особливого піклування людини, то серце пов’язане з цілком матеріальним органом – з центральним органом кровообігу, що
знаходиться в грудях людини. Якщо душа відповідає за все внутрішнє життя людини
і є зосередженням її внутрішнього світу, то серце в метафоричному смислі передусім
уявляють як орган почуттів і пов’язаних з ними бажань людини [4: 24–25]. Ми вирішили перевірити, чи є останнє твердження справедливим для перської лінгвокультури і
вдалися до аналізу мовного матеріалу, результати якого наводимо нижче.
Концепт СЕРЦЕ в перській мові вербалізований двома словами: перським del, що
походить від авестійського слова zéréza- серце [5: 301] (д.-перс. zэrэd- серце [6: 1692]) та
арабським qalb від кореню qalaba обертати, перевертати. Останній номен уживається
переважно для позначення серця як кровоносного органу і пов’язаної з ним медичної
термінології. У межах цієї розвідки ми зосередилися на мовній реалізації тієї частини
концепту, що репрезентована словом del та його лексико-фразеологічною парадигмою,
оскільки саме це слово найчастіше виступає іменем розглядуваваного концепту.
Варто зазначити, що перське слово del є полісемантичним і крім серця може позначати й інші органи людського тіла та абстрактні поняття. У Персько-англійському
словнику за ред. А. Арйанпур Кашані це слово перекладено як: ''серце'', ''шлунок'',
''очеревина'', ''живіт'', ''кишки'', ''розум'', ''хоробрість'', ''терпіння'', ''середина'' [7]. У тлумачному словнику М. Моїна серед інших значень цього слова знаходимо: ''свідомість''
(xāter), ‘’внутрішній світ людини’’ (zamir), ‘’душа’’ (jān, ravān), ‘’мозок’’ (maqz-e sar)
тощо [8: 1546]. Однак, як показав аналіз, з усього цього широкого спектру значень слова del найбільш актуалізованими в сучасному перському вжитку є значення ‘’серце’’
та ‘’шлунок’’ / ‘’живіт’’. Аналіз другого лексико-семантичного варіанту цього слова не
входив у межі даної розвідки, а тому ми зосередилися на першому.
В результаті проведеної розвідки було встановлено, що перському концепту СЕРЦЕ, вербалізованому словом del та його лексико-фразеологічною парадигмою, окрім
яскраво специфічних притаманна й низка спільних з українським серцем когнітивних ознак.
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Перське серце, як і українське, є місцем локалізації почуттів і емоцій людини, серед
яких найважливішим є головне інтимне почуття людини – кохання. Тому, виражаючись
метафорично, серце можна віддати, забрати, вкрасти, вирвати, розбити, причарувати,
пестити, ранити, втратити, мучити, програти тощо. Про це свідчить внутрішня форма таких детермінативів, як: delbar кохана (досл. та, що уносить серце), delrobā кохана (досл.
та, що викрадає серце), delsetān чарівна, кохана (досл. та, що забирає серце), delferib
чарівна (досл. та, що причаровує серце), delnavāz люб’язний, приємний (досл. той, що
пестить серце), delāzār сумний, болісний (досл. такий, що змучує серце) тощо; фразеологізмів: del az dast dādan закохуватися (досл. втрачати серце), del bāxtan закохуватися
(досл. програвати серце), del-e kas-i-rā be dast āvardan завойовувати чиюсь симпатію
(досл. отримувати чиєсь серце), del-e kas-i-rā šekastan розчаровувати когось (досл. розбивати чиєсь серце), del bar-dāštan відмовлятися; розлюбити; залишати (досл. забирати серце), del-am riš riš šod я дуже засмучений (досл. моє серце повністю зранене),
delkande розчарований; такий, що втратив надію (досл. з вирваним серцем), delšekaste
розчарований; сумний (досл. з розбитим серцем) тощо.
Інтерес становить пара del bāxtan закохуватися (досл. програвати серце), del bordan
зваблювати, причаровувати (досл. вигравати серце), внутрішня форма яких засвідчує,
що із серцем пов’язаний уже забутий на сьогодні, але фіксований мовною свідомістю
персів, сценарій змагання, в якому наявні переможець (кохана) і переможений (закоханий). Враховуючи те, що слово bordan має два значення: ‘’нести’’ і ‘’вигравати’’, наведена вище лексема delbar дослівно можна перекласти й як ‘’та, що виграє серце’’.
В перському серці містяться й інші емоції та відчуття, напр., гнів: del-am por ast я
розгніваний, злий (досл. моє серце повне); сум: del-am tang šod мені стало сумно (досл.
моє серце звузилося); хвилювання: del tu-ye del-aš nist він сильно хвилюється / наляканий (досл. серця в його серці немає); жалість: (be) del-am rahm āmad моє серце охопила
жалість (досл. до мого серця увійшла жалість); співчуття: del-am be hāl-e u misuzad
мені його дуже шкода (досл. моє серце горить через його стан); розчарування: del-am
sard šod (досл. моє серце стало холодним) тощо.
Як зазначає В.А. Маслова, серце є не тільки ‘’вмістищем емоцій’’, це центр життя
взагалі: фізичного, психічного, духовного і душевного [2: 138]. Це справедливо й для
перського серця. Крім почуттів і емоцій, у ньому містяться думки, спогади, терпіння,
відвага тощо.
Те, що у перському серці міститься терпіння, підтверджує крилатий вислів, авторство якого належить Саебу: del-i ke sabr nadārad hamiše dar safar ast Серце, яке не має
терпіння, завжди у подорожі [9: 521]. Однак, за нашими спостереженнями, у мовній
свідомості персів терпіння аналогізується з серцем. На користь цього свідчить одне зі
значень фразеологізму del az dast dādan втрачати терпіння, не витримувати (досл.
втрачати серце), а також повний структурно-семантичний збіг пари фразем: del-am sar
raft (досл. моє серце перелилося через край) та housele-am sar raft (досл. моє терпіння перелилося через край) зі значенням: мені набридло, мій терпець урвався. Це підтверджує і фразеологізм del-am tāb nayāvard у мене не стало терпіння, я не витримав
(досл. моє серце не набуло терпіння): del-am tāb nayāvard va hanuz yek sā’at-i be qorub
mānde bud ke xod-am be madrese-ye čahār bāq šetāftam… (M. Jamālzāde. Sar-o tah-e yek
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kerbās). Я не витримав і хоча до заходу сонця залишалася ще година, поспішив до медресе
‘’Чагар баг’’… (М. Джамаль-заде. Одного полю ягода).
В розмовному мовленні нестача терпіння прирівнюється до ‘’закінчення серця’’: Zud
begu chi šode, del-am tamum šod. Кажи швидко, що трапилося, я вже не можу чекати
(досл. моє серце закінчилося) [1: 257].
За допомогою слова del у перській мові позначають і комплекс понять, пов’язаних
з хоробрістю, мужністю, відвагою. Наприклад, у вислові: dar har kār del lāzem-ast У
кожній справі потрібна сміливість. слово del варто перекладати як сміливість, а не як
серце. Це підтверджують і дієслівні фразеологізми del dāštan бути хоробрим, мужнім,
del āvardan надавати сміливості та del dādan підбадьорювати, надавати сміливості
(напр., del bе xod dadan зібратися з духом, набратися сміливости) з їх похідними, напр.:
deldār сміливець, deldāri хоробрість, мужність, delāvar сміливець, delāvari сміливість
тощо. У розмовному мовленні поширений вислів, утворений сполученням двох синонімів del-o jor`at dādan підбадьорювати (досл. надавати сміливості і хоробрості). При
позначенні людини, яка втратила сміливість і сильно злякалася, вживають фразеологізм
del bāxtan (досл. програвати серце): Ramazān teflak yekbāre del-aš-rā bāxte va az ān
sar-e majles xod-rā pas pas be in sar kešānde…(M. Jamālzāde. Fārsi šekar-ast). Бідолаха
Рамазан одразу злякався і позадкував з того боку приміщення до цього… (М. Джамальзаде. Милозвучний фарсі).
Однак найбільш показовим і етноспецифічним для перського серця є те, що воно постає
не тільки як орган, в якому містяться емоції й почуття, терпіння, мужність тощо, а й – поряд
з розумом (zehn) – як центр інтелектуального життя людини. У цьому перський концепт, зокрема, зближується з китайським серцем та протистоїть англійському (див. [3: 119–131]).
Перш за все перське серце – орган думки, напр.: tu-ye del-e xod fekr kardan думати
про себе (досл. думати у своєму серці); del-o zabān-aš yeki-st він каже те, що думає
(досл. його серце і язик єдині). Можна зазначити, що в українському та російському
еквівалентах останнього прислів’я (укр. Що на умі, то і на язиці; рос. Что на уме, то и
на языке) відображено протиставлення язик–розум, а не язик–серце, як це має місце в
перській фраземі.
Перському серцю притаманна функція зберігати інформацію, що, зокрема, підтверджує зворот: az del-e kas-i birun raftan стати забутим, зникнути з чиєїсь пам’яті (досл.
вийти з чийогось серця) та прислів’я: az del beravad har ān ke az dide beraft З серця піде
те, що пішло з очей. (Пор. укр.: Чого очі не бачать, того серцю не жаль. Зникне з очей,
зійде з думки; рос. С глаз долой, из сердца вон).
Перси можуть говорити про ''таємницю серця'' (rāz-e del) та ''слово серця'' (harf-e
del), маючи на увазі потаємні думки або бажання [1: 255]. Це підтверджує й крилатий вислів: del hamiše šetābān ravad de jāneb-e rāz Серце завжди поспішає туди, де таємниця
[8: 520]. Розмовний вираз del-eš sar-e zabun-eš-e (досл. його серце на кінчику його язика)
вживається на позначення особи, яка не вміє зберігати таємниці [1: 255]. Таку саму семантику має фразема del-aš dar-o tāqče nadārad [9: 514]. Щоб зберегти таємницю, потрібно ‘’її покласти в серце’’: čiz-i ke mіxām be-het begam tu del-et bezār / negah-dār va
be kasi nagu xāhešan. Будь ласка, не кажи нікому те, що я зараз збираюся тобі сказати
(досл. поклади/збережи в серці) [1: 255].
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Перське серце містить у собі знання. Чуйну, розважливу або обережну людину перси назвуть delāgāh (досл. з обізнаним серцем), напр.: delāgāh dar andiše-ye ruzi čerā
bāšad? (Sa’eb) Навіщо розважливій людині турбуватися про хліб насущний? (Саеб) [9:
511]. Отже, серце може бути обізнаним, мати певні відомості, звістки, напр.: qalat-ast
in ke guyand be del rāh-ast del-rā / del-e man ze qosse xun šod, del-e to xabar nadārad
(Semnāni) Неправду кажуть, що серце до серця має шлях / Моє серце перетворилося на
кров у тузі за тобою, а твоє серце і звістки не має (Семнані) [9: 519].
Варто погодитися з Ф. Шаріфіяном, який вважає, що витоки перської концептуалізації серця як місця, де зберігаються знання людини, потрібно шукати в ісламському містицизмі, який на іранському ґрунті отримав особливе поширення завдяки творам перських
поетів-суфіїв Румі, Сааді, Хафеза та ін. [1: 255]. Як відомо, в суфійській символіці серце
постає водночас і як вмістище Божественного, і як своєрідний орган містичного пізнання. ''Стверджуючи, що Знання міститься в серці, містик має на увазі фактично знання у
вірі, якою володіє істинно люблячий Бога'' [10: 34]. Численні крилаті вислови, які сходять
до творів перських класиків, засвідчують, що серце – вмістище знань, яке потрібно повсякчас вдосконалювати: del-e bi elm češm-e bi nur-ast Серце без знання – очі без світла;
del-e bi elm key rasad be yaqin? Серце без знань не досягне Істинного знання [9: 513];.
del-am čon kamāl yāft, soxan moxtasar šavad Коли моє серце досягне досконалості, слів
стане менше [8: 515]; del-am šavad čon be elm binande / rāh juyad be āfarinand Коли
моє серце прозріє від знань / Воно знайде шлях до Творця [9: 517]; del-i ke rāmeš juyad,
nayābad ān dāneš Серце, яке шукає спокою, не знайде знання [9: 521] тощо.
Взагалі перське серце здатне виконувати й інші ментальні операції. Серце може
‘’вчитися’’: del āmuxte-ye balā-st Серце вчиться на нещасті [9: 511], ‘’говорити’’: delam be-hem mige серце мені говорить [1: 256], ‘’підказувати’’ або ‘’засвідчувати щось’’:
del-am govāhi midehad ke… серце мені підказує, що… (досл. моє серце засвідчує, що…)
[11: 282]: del-am govāhi nemidehad ke češmzaxm bāšad … (M. Jamālzāde. Dār ol-majānin).
Серце мені підказує, що справа тут не у пристріті… (М. Джамаль-заде. Божевільня).
Те, ще слова можуть міститися в серці, засвідчують і такі крилаті вислови: del agar
bā zabān nabāšad yār / har če guyad zabān bovad bi kār Друже, якби серце не було сповнене слів, / Все, що б не казав язик, було б марним [9: 512]; del porsoxan va zabān ze
goftan šode lāl Серце повно слів, але язик онімів [9: 514]. Крім того, перське прислів’я
прямо каже, що ‘’серце людини – це місце натхнення’’: del-e ensān mahal-e elhām-ast [9:
512]. Зворот be del-am barāt šode ke… у словнику Г.С. Голєвої перекладений як серце
мені підказало, що… [11: 280], напр.: daf’e-ye āxar engār be del-am barāt šode bud ke
kārhā xarāb mišavad… (Q. Saedi. Gedā) Останнього разу мені наче серце підказувало,
що справи погані… (Г. Саеді. Жебрак). Однак у тлумачному словнику М. Моіна він пояснюється як: ''мені спало на думку'', ''мені прийшло натхнення'' [8: 491], що знов-таки підтверджує, що в перській мовній свідомості і думки, і натхнення локалізуються в серці.
У прислів’ях серце часто використовується як метонімічне позначення людини. У цьому
випадку воно може здійснювати всі дії, що і його господар, напр.: хотіти: del-am mixāhad я
хочу (досл. моє серце хоче); дозволяти / не дозволяти: del-am rāh nemidehad у мене душа
не лежить (досл. моє серце не дозволяє); радіти: del-am qanj miravad / mizanad я пристрасно бажаю, жадаю; мені радісно (досл. серце радіє), del-am hāl āmad я зрадів (досл.
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моє серце прийшло в гарний стан); втрачати свідомість: del-aš barāye čiz-i qaš miravad
йому аж кортить (досл. його серце через щось знепритомніє) тощо. Цю особливість
перського серця яскраво ілюструють прислів’я: har če del āhang konad dast ejrā konad
Все, що забажає серце, руки зроблять. (досл. все, що серце заграє, руки виконають); del
naxāste ozr besyār Якщо серце не хоче, багато відмовок (досл. той, у кого серце не захотіло, має багато відмовок) [9: 519]; tā del-i ātaš nagirad harf-e jānsuz-i naguyad Поки
серце не запалиться, не буде сказано гірких слів (досл. поки серце не запалиться, воно не
скаже гірких слів) [11: 282]. del ānjā gerāyad ke kām-aš ravā-st Серце тягнеться туди,
де досяжне його бажання [9: 511] тощо.
Отже, здійснений аналіз дозволяє констатувати, що перському серцю притаманні як
спільні з українським серцем, так і яскраво специфічні когнітивні ознаки. Так, перське серце аналогізується з терпінням та мужністю: ‘’втрачати серце’’ по-перське може означати
‘’втрачати мужність’’ або ''втрачати терпіння''. У серці локалізуються думки, знання, спогади, натхнення. Тобто, на відміну від українського, перське серце постає не тільки як ''орган'' емоційного та психічного життя людини, а й як центр її інтелектуальної діяльності.
Подальші перспективи дослідження перського концепту СЕРЦЕ вбачаємо у вивченні
його ролі в мовній концептуалізації базових емоцій людини, таких як страх, радість, сум,
а також його взаємодії з іншими соматизмами в процесі позначення зазначених психоемоційних станів.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР МОВОТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ:
СПЕЦИФІКА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЛІНГВО-ЕСТЕТИЧНОГО ЗНАКА СЕРЦЕ В
ДРАМАТИЧНИХ ПОЕМАХ
У статті досліджуються особливості об’єктивації мовознака СЕРЦЕ як вербалізатора естетизованих смислів в авторській інтерпретації моделювання дійсності. Визначаються пов’язані зі словом СЕРЦЕ символічні конотації, що відображають фрагменти мовної картині світу Лесі Українки.
Ключові слова: інтелектуалізація літературної мови, лінгво-естетичний знак, концептуальна картина світу, мовна картина світу, культурний простір, код культури,
ментальні структури.
В статье исследуются особенности объективации языкового знака СЕРДЦЕ как
вербализатора эстетизированных смыслов в авторской интерпретации моделирования
действительности. Выявляются связанные со словом СЕРДЦЕ символические коннотации, отражающие фрагменты языковой картины мира Леси Украинки.
Ключевые слова: интеллектуализация литературного языка, лингво-эстетический
знак, концептуальная картина мира, языковая картина мира, культурное пространство, код культуры, ментальные структуры.
The article deals with the peculiarities of objectivation of language symbol HEART as a
verbalizer of aestheticized senses in author’s interpretation of reality modeling. Concerned
with the word HEART symbolic connotations, reflecting fragments of Lesya Ukrainka’s language picture of the world, are identified.
Key words: intellectualization of the literary language, linguo-aesthetical symbol, conceptual picture of the world, language picture of the world, cultural space, cultural code, mental
structures.
Вербалізація спадкоємності інтелектуальних цінностей в межах будь-якого часопростору актуалізується, в першу чергу, на рівні культурних кодів, що несуть
об’єктивну інформацію в її онтологічному та гносеологічному вимірах і дозволяють
ідентифікувати етнос. «Мова створює символічний відповідник дійсності. Вона перетворюється у вербальні знаки й коди; між людиною й світом постає мовний шар, через
який вона його переживає і яким не може зігнорувати» [1: 23]. Письменницька мовотворчість вербально естетизує в мовних знаках актуальні фрагменти концептуальної
картини світу митця і є цариною естетичного та інтелектуального персоніфікованого
ідеалу. Універсуми авторської символіки мотивують не лише продуктивний розвиток
семантики слова, а й визначають тенденції цього розвитку, наявні в літературній мові
[2: 284]. За словами С. Єрмоленко, “непересічні мовні особистості володіють талантом
інтуїтивно відчувати колективний досвід у сприйманні естетичної природи слова й
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трансформувати його в такі мовні форми, які і за природою творення, і за характером
сприймання (саме в єдності цих двох процесів!) постають як мовно-естетичні знаки
національної культури” [3: 358–359].
Питання про природу мовно-естетичного знака національної культури, механізми його
виникнення і функції розглядаються в працях С. Єрмоленко, Н. Арутюнової, Р. Зорівчак,
В. Калашника, В. Кононенка, Т. Космеди, Л. Ставицької, Н. Сукаленко, В. Телії, М. Філона.
Для мовно-естетичних знаків характерною є упізнаваність, відтворюваність текстів та формування нових асоціативних зв’язків навколо них. Це пояснюється тим, що пізнавальний
контакт суб’єкта з позамовною дійсністю як форма його інтелектуальної діяльності розгортається в континуумі ментального формату особистості наявними ментальними структурами, що забезпечують надходження інформації про світ, а отже, забезпечують формування
культурних кодів. Коди культури за своєю природою універсальні, однак їхній вияв, питома
вага кожного з них у певній культурі, метафори, якими вони реалізовані, національно детерміновані і культурно зумовлені [4: 298]. Еволюція світоглядних парадигм відбивається
в естетично трансформованих художньо-семантичних площинах, народжених авторською
свідомістю, що в проекції на складну ієрархію цивілізаційних форм пізнання може трактуватися як тенденція до інтелектуалізації літературної мови. Як стверджує Хайдеггер, «кожен
мандрівник одного разу розуміє, що він іде крізь колись та кимось породжені смисли, зустрічається та втягується в невичерпну символіку полів культури», але «пробігаючи крізь простір, мандрівник перетворює його вже на щось інше – це вже його власний простір, простір
Путі, яка є пройденою, а тому це – соціокультурний простір» [5].
Стверджуємо, що характер співвідносності мовно-естетичних знаків культури з національними символами, що містять інформацію про етнос, його світоглядні й духовні домінанти, сформовані суспільством традиції, виформовується в драматичних помах Лесі
Українки в руслі української етнопсихології. Проте ідіолектне наповнення й жанрова
природа словесних рефлексій, витворених в межах полікультурного континууму світовідчуття, антропоцентризм мислення розширюють уявлення про межі просторової організації всесвіту і сприяють аутосемантизації стрижневих кодів культурософії письменниці,
наближаючи їх до універсальних моделей інтерпретації буття. У цьому полягає інтелектуалізаторська функція письма Лесі Українки, яка у світовому історико-літературному
процесі належить до найпочесніших репрезентантів етнічних мов і літератур. На думку
науковців, «тексти Лесі Українки, як і будь-які глибокі мистецькі творіння, що набирають значення послань до нащадків, володіють таємницею «палімпсестності», багатошаровості, якій немає кінця» [6: 4], тому вважаємо за актуальне дослідити мовопростір її
драматичних поем як царину інтелектуального розвитку лексико-семантичної системи
української мови кінця XIX – початку XX ст. Мета дослідження – виявити семантикостилістичні особливості інтерпретації мовного знака серце як естетично вартісного культурного феномена в драматичній творчості письменниці.
Письменниця семантично розвиває пов’язані в українській ментальності зі словом
серце символічні конотації, що відбивають фрагменти концептуальної картини світу етносу. Цей факт підтверджується, в першу чергу, значною кількістю естетизованих метафоричних та фразеологічних смислів, закладених в основу її художньо-образної системи.
Словник Б. Грінченка не відтворює того націосимволічного змісту мовознака серце, який
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з’являється в українській культурній свідомості з поширенням художньої творчості Лесі
Українки. Цей факт підтверджує і «Словник української мови», в якому для ілюстрації
значень сполук «ворухнутися в серці», «є серце у кого», «пекти до живого серця», «скруха серця», «улучити (попасти) серце», «докори серця», «зачерствіле серце», «з легким
серцем», «кам'яне серце»; «картатися серцем», «почувати серцем», «різати серце»,
«серце болить», «серце каже», «серце мохом (цвіллю і т. ін.) обросло та ін. використано
приклади з творів Лесі Українки: досада / уперше ворухнулась в мене в серці / супроти
нього [7 (3: 135)]; Ідіть, коли у вас є серце, / він умирає [7 (2: 81)]; Сам Годвінсон казав,
що коли ти / покірно прийдеш, повний каяття / і скрухи серця, – він тобі пробачить, / як
і громада [7 (3: 105)]; От думав улучить у саме серце! [7 (2: 29)]; Він у темниці, в кайдани
закутий, / тяжко картаючись серцем, сидить [7 (1: 337)].
Серце в мовосвіті драматичних поем Лесі Українки в проекції на ознаки української
ментальності (сентименталізм, чуттєвість, милосердя, зорієнтованість на людину, бачення світу крізь призму власного «я») – одна з домінантних категорій, через яку представлено найширший діапазон людських почуттів. Філософська думка вбачає в емоційності
одну з визначальних чеснот українського світогляду: «українська психічна структура
визначається своїм характером, зосередженим довкола «серця» [8: 57], що є осереддям
«всього тілесного й духовного життя людини, як найістотніший орган і щонайглибше
вмістилище всіх сил, функцій, рухів, бажань, почувань і думок людини з усіма їхніми
напрямами і відтінками» [9: 73]. Цим можна пояснити специфіку змодельованої Лесею
Українкою власної «кордоцентричної картини світу», в якій серце є цариною внутрішнього мікрокосму людини і пов’язується з уявленнями про любов, милосердя, жертовність, святість, істину, бога, спокій. Письменниця розмірковує над філософськими
питаннями, на які немає однозначної відповіді, робить поглиблену спробу розібратись,
чи можливе гармонійне й вільне існування людини [10: 8].
У зафіксованій словниками семантиці відображено наукові, філософські, релігійні
та народні уявлення про серце: «1. Центральний орган кровоносної системи у вигляді
м’язового мішка, ритмічні скорочення якого забезпечують кровообіг. 2. Цей орган людини як символ зосередження почуттів, настроїв, переживань і т. ін. 3. Ласкаве звертання до кого-небудь. 4. перен. Гнів, роздратування. 5. перен. Головна, найважливіша
частина, центр чого-небудь» та ін. [11: 141–149]. Як показав аналіз, мовна репрезентація естетичного мовознака серце в драматичних поемах Лесі Українки об’єктивується
в різних уживаннях, що визначаються як контекстуальними, так й екстралінгвальними
умовами. Проте серце (поранене, отруєне, палаюче) як осередок почуттів, настроїв, переживань пов’язується передусім з мотивами вогню, крові, гарячих сліз, пекучої рани,
тепла і світла внаслідок взаємодії з певним вогняним чи світловим образом (зірками,
іскрами, розпеченим залізом) і кількісно переважає в драматичних поемах Лесі Українки. Виділяємо такі групи: 1) уживання, що викликають позитивні конотації: одвага
в серці жевріла, мов пломінь [7 (2: 217)]; Гориш ти в мене в серці невгасимо!.. [7 (2:
150)]; коли я почую в свому серці / святий вогонь [7 (2: 240)]; Се іскорка одна була запала / сюди, у серце простої рабині [7 (2: 333)]; 2) предикативні конструкції з негативною
конотацією: жаль палить серце [7 (2: 121)]; рука моя зов’яла… серце всохло [7 (2: 312)];
і вічно буде жаль палити серце [7 (2: 121)]; Як жевріє в твоєму серці рана, / нехай так
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жевріє в огні залізо [7 (2: 151)]; ніж так пекти аж до живого серця [7 (3: 138)]. Мовна
фактологія підтверджує дуалістичне потрактування письменницею символу вогню в його
«взаємодії» з серцем – в проекції на засадничі риси слов’янської етнопсихології: вогонь
як джерело життя і об’єкт культу із запровадженням християнської віри перетворюється
на руйнівну силу, пов’язану з уявленням про диявола як винахідника вогню.
Серце як суб’єкт дії об’єктивується низкою мікроконтекстів, в яких воно: 1) персоніфікується, наділяється фізичними властивостями, пересувається в межах певного часопростору, може тріснути, заніміти, скипіти, вмерти тощо: Чогось завмерло серце… [7
(3: 111)]; Невже душа твоя зламалась, вмерло серце? [7 (2: 216)]; Гей, пусти, бо серце
трісне! [7 (2: 406)]; Ох, теє серце знало дам чимало [7 (2: 190)]; я знаю, не годиться
битись, / але скипіло серце [7 (2: 247)]; 2) здатне продукувати й експлікувати психічні
процеси, емоційні стани, кохати: А відколи я сам себе відрікся, / я мир і благодать у серці
чую [7 (3: 106)]; не вмів їх погляд мовити: «кохаю», / хоч від кохання серце розривалось [7
(2: 257)]; Сам Годвінсон казав, що коли ти / покірно прийдеш, повний каяття / і скрухи
серця, – він тобі пробачить [7 (3: 105)]; 3) виконувати функції розуму або інтуїції: Душа
моя вже бачить ту будову / і знає серце, як її назвати [7 (2: 161)]; Єдине серце / нехай
наказує руці й очам [7 (2: 353)]]; Невже тобі не каже в серці голос: «так буде, так! Так
буде, не інакше!» [7 (2: 298)].
На думку В. Калашника, матеріалізація абстрактного образу за допомогою конкретного складника уможливлює слухове, зорове та дотикове «вимірювання», робить відповідне відчуття всеосяжно сприйманим [12: 279]. Відбір дієслівної парадигми проектується регулярним когнітивним процесом людської свідомості. Як зауважує Н. Арутюнова,
«оскільки внутрішній світ людини моделюється за зразком зовнішнього матеріального
світу, основним джерелом психічної лексики є лексика «фізична», використана у вторинних метафоричних смислах. Відбір предикатів для повідомлень про психічну сферу
звичайно продиктовано тим загальним образним рядом, на основі якого відтворюється
духовне життя людей» [13: 95].
Серце як символ внутрішнього психічного світу людини в мовосвіті драматичних
поем Лесі Українки репрезентується і як об’єкт зовнішніх дій, процесів та характеризується певною інертністю: кров хвилею потужною приб’є до серця [7 (2: 250)]; звичка до
розкошів уїлась їй у серце, мов іржа [7 (2: 227)]; але палкий мій друг своєму сину / і щире
серце в спадок полишив [7 (3: 298)] та ін. Досліджений мовний матеріал дозволяє зробити
висновок про те, що центральним компонентом у структурі семантичного ядра мовознака серце є сема «вразливість». Це підтверджується семантикою дієслівної парадигми,
що позначена негативними конотаціями. Серце можна вкрасти, спалити, випити з нього
кров, вразити, обмарити, розбити, мучити, розідрати, завдати тортур: Гляди, небого,
то велике лихо, / як богом проклятий дівоче серце вкраде [7 (2: 135)]; мені ж нехай віддасть оту гадюку / невільничого жалю, що спиває / всю кров із серця [7 (2: 138)]; і вічно
буде жаль палити серце [7 (2: 232)]; Ой, та поміч! / Вона мені вразила серце вкрай [7 (2:
230)]; Який злий дух тобі обмарив серце? [7 (2: 231)]; Розбив усі кайдани свого серця / і
серце вкупі з ними [7 (3: 110)]; не завдавай тортур моєму серцю [7 (2: 453)] та ін. Соматичний компонент семантичного плану мовно-естетичного знака серце в мовопросторі
драматичних поем ущільнений і представлений поодинокими уживаннями, пов’язаними
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з мотивами вогню і життя: Хто ж із того винен, / що в мене в грудях серце неспокійне,
/ що попалив його якийсь вогонь, / до варива та печива нездатний [7 (3: 102)]; і серце
билось так, мов у живого [7 (2: 180)]; Я ще з конвалії тут маю ліки. / Ось випий, се на
серце дуже добре [7 (3: 179)].
Семантичні перетинання фрагментів лінгвокультурної площини драматичного тексту Лесі Українки, пов’язаних із культурним феноменом серце, об’єктивуються в ідіостильових осмисленнях понять розум, віра, душа, камінь, совість, кров, слово крізь призму
української християнської ментальності: Де у вас совість, де у вас серце? [7 (2: 81)];
німіє серце й слово, і блідне пам’ять [7 (2: 161)]; О, коли б у вас було серце, якби ви не були
каменем [7 (2: 80)]; І розум мій, і серце, й віра кажуть, / що путь моя правдива [7 (3: 52)];
Душа моя вже бачить ту будову / і знає серце, як її назвати [7 (2: 161)] та ін. Низка епітетних сполук ілюструє багатоплановість мовно-естетичних категорій макрополя серце,
переважно з метафоричним навантаженням: до живого серця [7 (2: 347)]; лихе серце [7
(2: 139)]; жалісливе серце [7 (2: 135)]; дівоче серце [7 (2: 135)]; щире серце [7 (3: 37, 298)];
інше серце [7 (3: 46)]; серце неспокійне [7 (3: 102)]; серце добре [7 (3: 127)]; легке серце [7
(3: 316)]; праведне чи грішне серце [7 (3: 12)]; серця не камінні [7 (3: 88)] .
Афористичність письма – одна з диференційних рис мовного інтелектуалізму Лесі
Українки. “Виражаючи важливий поетичний зміст, такі фрази, з одного боку, є своєрідними сигналами естетичної інформації про весь твір і його автора, з другого – тяжіють
до художніх канонів певної епохи” [3, с. 110]. У лаконічну й довершену форму, репрезентовану імперативними конструкціями та риторичними питаннями, письменниця вписує
естетичні універсуми особистого світовідчуття, що є матрицями для розуміння ідейних
інтенцій автора: Не може серце стерпіти неправди, / хоч би й від матері [7 (3: 106)];
Коли я вмів живим робити камінь, / чому не вмію серця оживити? [7 (3: 88)]; Загоїлась
та рана, що на грудях, / а та, що в серці, буде вік палати! [7 (2: 150)]; Хто й що такі
серця проймає? [7 (2: 140)]; Уста замкнувши, ти замкнув і серце [ЛУ (3: 284)] та ін.
У мовній палітрі драматичних поем Лесі Українки представлені всі основні типи семантичних суб’єктів, що корелюють із семантичними класами предикатів, тобто ознакою,
властивістю, подією, станом, процесом, дією. Авторка послуговується об’єктивованими
у відмінкових моделях конструктивно зв’язаними сполуками, здебільшого семантично
й стилістично навантаженими метафоричним змістом. Лінгвістичний аналіз доводить,
що найбільш продуктивними з них є: 1) генітивні метафори, репрезентовані моделлю
«іменник на позначення особи або психічного стану + семантичний суб’єкт у родовому
відмінку»: рана серця [7 (3: 32)]; дружино серця [7 (2: 343)]; скруха серця [7 (3: 105)];
вдячність серця [7 (2: 342)]; дама серця [7 (2: 190)]; кайдани серця [7 (3: 110)]; 2) моделі
«дієслово на позначення емоційно-психічного стану або фізичної дії + орудний відмінок
семантичного суб’єкта»: розлучитися серцем [7 (2: 381)]; радіймо серцем [7 (2: 434)];
чую серцем [7 (2: 449)]; привернутися серцем [7 (2: 43)]; серцем голодую [7 (2: 238)];
горіти серцем, молитись серцем [7 (3: 283)].
Як свідчить наукова література, дистинктивною ознакою таких конструкцій, що експлікують в собі компактність зовнішньої форми з ємністю змістового плану, є зміщення
енергетичного центру висловлювання, внаслідок цього в сполуці простежуються смислові зрушення, а суб’єкт набуває семантико-синтаксичних функцій об’єкта. На цьому
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принципі вибудовується високий ступінь їх метафоричного навантаження. Проте аналіз
мовної фактології показав, що в ідіолекті Лесі Українки дієслівні значення, на відміну
від іменникових, не завжди є метафоричними утвореннями. Як зауважує О. Олексенко,
«основу семантики конструктивно зв’язаних значень дієслів складає не денотативне, як
у іменника, а сигніфікативне значення» [14:24].
Висновки. Аналіз мовної фактології показав, що семантична ємність лінгвоестетичного знака СЕРЦЕ як одного з ключових елементів інтелектуального простору
мовотворчості Лесі Українки ретранслює екзистенційно-кордоцентричний тип філософування, а центральним компонентом в структурі його семантичного ядра є сема «вразливість». У структурі мовної картини світу письменниці СЕРЦЕ вербалізується передусім як символ внутрішноього психічного мікрокосму людини, її настроїв, почуттів,
переживань. Це підтверджується цілою низкою відповідних мікроконтекстів і афористичних висловів, що інтерпретують естетичні вартості світової культури в контексті інтелектуалізації словникового складу української літературної мови кінця XIX – початку
XX ст. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в детальному вивченні естетичної функції лексичної одиниці СЕРЦЕ в художній літературі зазначеного періоду.
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Структурно-семантичні параметри неономінацій
семантичного поля «навчання»
Стаття присвячена аналізу загальних тенденцій розвитку, способів та механізмів
словотворення при формуванні новотворів семантичного поля «навчання».
Ключові слова: словотвір, аналогія, інновація, телескопія, абревіація.
Статья посвящена анализу общих тенденций развития, способов и механизмов
словообразования при формировании новых лексических единиц семантического поля
«обучение».
Ключевые слова: словообразование, аналогия, инновация, телескопия, аббревиация.
The article is devoted to the analysis of new trends, means and technological processes of
word-formation while creating new language units of the semantic field “learning”.
Key words: word formation, analogy, innovation, telescopy, abbreviation.
Сучасний етап розвитку суспільства красномовно свідчить про формування суспільства нової сутності, де головною цінністю стають знання (knowledge society), а іманентною ознакою цього суспільства є навчання впродовж життя (lifelong learning) для здобуття нових знань.
Доказом підвищення інтенсивності процесів в суспільстві, пов’язаних з процесом
навчанням є досить численна кількість новотворів, що позначають процеси, методи,
форми навчання, тощо. Отже, на часі існує необхідність комплексного структурносемантичного аналізу інноваційних одиниць семантичного поля «навчання», що включає номінації методів та форм навчання, а також всіх процесів що з ним пов’язані, що і
зумовило актуальність даного дослідження.
Мета даного дослідження полягає в описі та лінгвістичному аналізі неономінацій семантичного поля «навчання» на лексико-семантичному рівні. Досягнення поставленої
мети передбачає розв’язання конкретних завдань: вивчити головні тенденції та механізми
словотвору зазначеної групи неологізмів, з’ясувати особливості семантичних відношень
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між новими лексичними одиницями та виявити кореляцію мовних інновацій з екстралінгвістичними факторами та культурологічною інформацією.
Наша вибірка представлена новотворами лексико-семантичного поля «навчання», які
ми можемо умовно поділити на наступні лексико-семантичні групи: а) назви методик
навчання (fuzzy maths, blended learning, web-enhanced instruction, mixed-mode instruction);
б) назви форм навчання (andraversity, televersity, сyberschool, сyberlecture, сyberstudy,
e-learning, virtuversity, web-based courses); в) номінації взаємодії з іншими людьми, тобто
вирішення конфліктів, розвиток комунікативних навичок, соціалізація, толерантність до
інших культур та ін.) (bullyproofing, equity education, social-skilling); г) різноманітні номінації, що безпосередньо або опосередковано пов’язані з процесом навчання (busy brain,
minds-on, teacup).
Говорячи про загальне поповнення лексичного прошарку, слід зазначити про переважне утворення неологізмів за рахунок «внутрішніх» ресурсів та резервів, тобто шляхом лексичної або семантичної деривації на базі вже існуючих у мові одиниць вокабуляру. Отже,
в першому випадку ми говоримо про лексичні неологізми, а в другому випадку ми маємо
справу з семантичними неологізмами, тобто новими лексико-семантичними варіантами.
Загальні тенденції поповнення словникового складу мови на думку багатьох вчених
свідчать про те, що найбільш активні способи можуть бути розташовані в такому порядку: 1) словоскладання; 2) телескопія; 3) афіксація; 4) конверсія; 5) зворотня деривація
(реверсія). Проте, ще декілька років тому, перші два місця посідали афіксація і словоскладання [1-3].
В досліджуваних неономінацях процес утворення складних слів досить часто здійснювався за моделлю N + N, тобто коли в складне слово (композит) об’єднуються іменники: summer slide – академічний регрес у дітей, особливо після літніх канікул, equity
education – шкільна програма, що спрямована на виховання толерантності до альтернативних способів життя або забезпечує рівний доступ меншин до системи освіти, life
coach – порадник, який допомагає людям приймати рішення або вирішувати проблеми.
Практично всі складні слова-неологізми в семантичному плані є одиницями переосмислення і, нерідко, ідіоматичними: social promotion – практика переведення студентів, які відстають у навчанні у наступний клас, аби вони навчалися зі однолітками.
У багатьох випадках мова також йде і про механізм евфемізації нових лексичних одиниць, наприклад, novelty degree – фальшивий диплом неіснуючого університету; school
refusal – великий страх перед школою, dropout factory – школа або інша освітня інституція з великою кількістю студентів, які кидають навчання, answer factory – школа.
Загалом в семантиці наведених інновацій чітко прослідковується конотативний компонент у вигляді пейоративного відтінку оцінки.
Отже, майже всі неологізми-евфемізми репрезентують негативні явища або наслідки,
що пов’язані з процесом навчання. Цей факт підтверджує сучасну концепцію, що «евфемізми мають на меті не образне зображення дійсності, а затемнення, прикриття непривабливих явищ життя або нескромних думок, намірів» [4: 1].
Серед словотворчих одиниць творення неономінацій найпродуктивнішим на нашу
думку є компонент learning, який стає базою численних композитів, таких як: blended
learning – навчання, що поєднує в собі декілька способів, форм та методів навчання;
dialogic learning – навчання, де процес пізнання відбувається в режимі «питання – від46

повідь», тобто під час ведення діалогу; tangential learning – навчання, коли індивіди самі
здобувають нові знання або навички в контексті, який надає насолоду, особливо після
перегляду фільму або відео ігри; rote learning – «сліпе» завчання матеріалу як протиставлення critical thinking; emulation (або observational) learning – процес навчання де головними елементами є спостереження та подальша імітація відповідних дій; cooperative
learning – методика навчання, коли студентів з різним рівнем здібностей об’єднують в
одну групу для сумісного навчання, deep learning – «глибинне навчання», тобто створення таких умов навчання, які б сприяли формуванню самостійного мислення. Також, подальше утворення від останнього композиту є неологізм deeper learning – навчання, коли
здобуті знання застосовуються в інших незвичних ситуаціях або обставинах.
Майже всі наведені лексичні одиниці позначають той чи інший метод здобуття нових
знань або навичок та мають за модель утворення Adj+N. Але трапляються і ускладнені композити з декількома компонентами або складні слова синтаксичного типу, як just-in-time
learning – навчання «вчасно», тобто здобуття нових знань саме, тоді коли вони потрібні.
З плином часу змінюється і функціональні ролі деяких способів словотворення, тобто їх активність або продуктивність у творенні нових одиниць. Як зазначає Ю.А. Зацний,
ще декілька десятиліть тому на першому місці за продуктивністю були афіксація та композиція, а зараз з ними конкурує телескопія [3: 67].
Як відомо, телескопія – спосіб словотвору, що потребує зрощення частин (фрагментів) двох слів, в результаті ми отримуємо нові лексичні одиниці – телескопізми. Цей спосіб словотворення цінується перш за все за свою здатність «економити» мовні ресурси,
тобто компресувати в одній номінативній одиниці принаймні дві реалії дійсності. Так, в
зафіксованих нами новотворах саме цей спосіб словотворення вербалізує таке комплексне поняття як «дистанційна освіта» andraversity – Andhra (від Andhra University – університет в Індії, який один із перших у світі запропонував дистанційну освіту)+ university,
televersity – television + university, virtuversity – virtual + university:Також, серед популярних
неологізмів-телескопізмів є neurobics (створений шляхом зрощення neuron + aerobics) –
гімнастика для мозку, вправи, які стимулюють роботу мозку. За нашими спостереженнями лексична одиниця neuro- має значну рекурентність, адже за аналогією були утворені
цілий ряд неологізмів neurodiversity, neurobabble, neurocinematics, neuroethics, neurolaw,
neuromarketing, neuromyth, neuronovel, neurosecurity, neurotheology, всі вони на позначення
процесів та явищ, пов’язаних з ментальною діяльністю. В свою чергу така кількість неономінацій в цій царині свідчить про важливість дослідження процесів пізнання та, зокрема,
процесів акумуляції нових знань у сучасному суспільстві.
Досліджений нами матеріал говорить про те, що аналогія є ефективним механізмом
утворення нових лексичних одиниць. Так, за аналогією до загальновідомого терміну
lifelong learning було створено life-wide learning або LWL, що означає “стратегія навчання, яка включає в себе навчання в реальних умовах життя поза межами традиційної класної кімнати”. Ще одним яскравим прикладом дії механізму аналогії є словосполучення lifelong parenting – продовження виховання вже дорослої дитини, яка не
має бажання жити окремо.
Що ж стосується інших «економних» способів словотвору, то слід особливу увагу
приділити абревіації, оскільки на сучасному етапі розвитку мови цей спосіб словотворення є одним з найпродуктивніших для створення номінативних одиниць. Так багато
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сучасних дослідників, як зокрема І.В. Андрусяк, говорять про абревіацію як про досить
динамічний спосіб утворення неологізмів на сучасному етапі розвитку англійської мови,
який має значний потенціал в системі англійського словотворення [4: 10].
Феномен «дистанційне навчання» викликав появу великої кількості нових термінів. З
ним пов’язані наступні ініціальні абревіатури, які відносяться до комп’ютерної термінології, але з розвитком дистанційного навчання ці терміни набувають загального вжитку.
Наприклад, LCMS (Learning Content Management System) – система управління навчальним контентом, головні функції якої – це доставка, зберігання, редагування, навчальних
матеріалів і обмін даними між контентом і системою, LMS (Learning Management System)
– система планування, планування, проведення та управління, усіма навчальними заходами в організації: До подальших дериваційних процесів ми можемо віднести створення
таких ініціальних абревіатур, як web CMS (Web Content Management System) – система
управлінням веб-контентом, CCMS (Component Content Management System) – система
управлінням компонентним контентом, ECMS (Enterprise Content Management System) –
система управління контентом підприємства.
Значним дериваційним потенціалом володіють і акроніми, що є досить динамічним
явищем у сучасній англійській мові, адже вони є типом ініціальних абревіатур, але вербалізуються за графічною та звуковою формою як звичайне слово. Наведемо декілька
прикладів акронімів: MOOC (Massive Open Online Course) – онлайн курс, розрахований
на велику кількість студентів, NEET (Not in employment, education or training) – молода
людина, яка не має роботи та не навчається.
Тенденція до такого широкого використання абревіатур та акронімів пояснюється
різноманітними екстралінгвістичними факторами, як, наприклад, прискорення життєвого темпу в епоху інформаційного вибуху, що призводить до необхідної мовної компресії.
В процесі глобалізації різноманітних сфер життя, зокрема пов’язаної з навчанням, запорукою успішної взаємодії окремих індивідів та навіть співробітництва на міжнародному
рівні є поява унікальної мови, яка відповідає установам прагматичної реальності. Саме
тому абревіатури та акроніми, які максимально точно та стисло номінують нові реалії
дійсності, мають значний словотвірний потенціал.
Нами були виявлені лише деякі, найбільш очевидні з нашої точки зору, тенденції
щодо інноваційних процесів лексико-семантичного поля «навчання» та виявлені найбільш характерні словотвірні моделі. В якості подальших напрямів досліджень інновацій
цього лексичного прошарку слід зазначити необхідність розкриття глибинних причин і
механізмів формування цих неономінацій, а також їх вивчення з позицій міждисциплінарних, наукових підходів.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИЛЬНИХ
ПРИКМЕТНИКІВ МІКРОПОЛЯ “ГОСТРОТИ”
(на матеріалі поетичних творів письменників епохи принципату Августа)
У статті розглянуто особливості семантики тактильних прикметників мікрополя
“гостроти” у латинській мові на матеріалі текстів Вергілія, Овідія та Горація. Виявлено закріплені за кожним тактильним прикметником мікрополя “гостроти” лексикосемантичні варіанти значення та проаналізовано особливості вживання їх досліджуваними авторами.
Ключові слова: лексико-семантичне поле, лексико-семантична група, синтагматичні зв’язки, семантика, синестезія.
В статье рассмотрены особенности семантики тактильных прилагательных в латинском языке на основе текстов Вергилия, Овидия и Горация. Исследованы лексикосемантические варианты закрепленные за каждым прилагательным микрополя “остроты” и проанализированы особенности их употребления писателями.
Ключевые слова: лексико-семантическое поле, лексико-семантическая группа, синтагматические отношения, семантика, синестезия.
The article is concerned with the analysis of the lexico-semantic peculiarities of the sharpness-denoting adjectives in the Virgil’s, Ovid’s and Horace’s poetry. The lexico-semantic variants of the meaning fixed to these adjectives were studied and the peculiarities of their usage
by the researched authors were analyzed.
Key words: lexico-semantic field, lexico-semantic group, syntagmatic relations, semantics,
synaesthesia.
Значна увага науковців до різностороннього вивчення сенсорної лексики свідчить
про актуальність наукового пошуку в цій сфері. Наукові праці лінгвістів, присвячені
здебільшого дослідженню семантичних особливостей сенсорних одиниць в різних
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індоєвропейських мовах (Л.П. Кудреватых [1], Н.В. Гутова [2], Н.О. Тимейчук [3], Н.Ф.
Спиридонова [4], О.С. Федотова [5]), проте багато питань, які стосуються сенсорної лексики латинської мови, все ще залишаються без відповіді.
Метою написання статті є вивчення лексико-семантичних особливостей тактильних прикметників мікрополя “гостроти” на матеріалі поетичних творів найвидатніших
письменників епохи принципату Августа. Відповідно мета статті, обумовила постановку
таких завдань як: 1) розглянути особливості семантики цих прикметників у творах досліджуваних письменників; 2) проаналізувати їх синтагматичні відносини; 3) з’ясувати,
які ад’єктиви були найбільш вживаними у поетичній спадщині досліджуваних авторів.
Вибір тактильних прикметників мікрополя “гостроти”, як предмета нашого дослідження, зумовлений вагомістю та значенням цих прикметників у житті кожної
людини. Ці ад’єктиви є перш за все мовним засобом вираження сигналу небезпеки,
що загрожує організмові від навколишнього середовища. Саме прикметники мікрополя “гостроти”, на відміну від ад’єктивів інших мікрополів ЛСП “дотику” є безпосередніми означеннями таких об’єктів, які стимулюють спеціальні рецептори шкіри
– ноцицептори, іншими словами рецептори болю, збудження яких, за словами психолога Х.Р. Шиффмана [6: 685 – 686], спричиняє шкоду організму і призводить до
неприємних відчуттів. Отже, інформація, яку повідомляють нам тактильні одиниці,
попереджає, як підкреслив рос. проф. М.М. Епштейн у своїй праці присвяченій дослідженню дотикового відчуття [7: 28], про небезпеку і тим самим сприяє збереженню життя живої істоти.
Тому зовсім невипадковим є те, що деякі ад’єктиви мікрополя “гостроти”, а саме acer
(126 прикладів) і acutus (61) виявилися одними із найбільш частовживаних тактильних
прикметників поетичних творів поетів епохи принципату Августа. Проте, склад аналізованого мікрополя (15 прикметників) кількісно вагомо поступається компонентам інших
мікрополів ЛСП “дотику”. Подібне спостерігають науковці також на матеріалі інших
мов. Дослідники підкреслюють, що концепт “гостроти” у різних мовах може передаватися як декількома, так і одним прикметником [8: 92].
Здійснений семантичний аналіз тактильних ад'єктивів показав, що прикметники мікрополя “гостроти” поетичних творів Вергілія, Овідія та Горація можна поділити на три ЛСГ, а
саме з семою “гострий”, “колючий” та “тупий”. ЛСГ “гострий” утворюють такі 6 ад’єктивів
як: acer, acutus, horridus, hamatus, mordax та durus; ЛСГ “колючий” – 8: sentus, spineus, spinosus,
hamatus, hispidus, asper, acutus, mordax; ЛСГ “тупий” – 4: hebes, obtusus, retusus, rudis.
Виходячи із етимології аналізованих прикметників бачимо, що вони не лише вказують на якісну ознаку предметів, але й містять у собі інформацію про спосіб функціонування означуваних об’єктів, а отже й про спосіб їх сприйняття. В аналізованих
творах епохи принципату Августа типовими гострими предметами є різальні та кόлючі
інструменти у яких аналізована властивість тісно пов’язана із якістю виконуваної функції. Яскравим підтвердженням сказаному є те, що у досліджуваних творах ад’єктиви
мікрополя “гостроти” виступають означеннями зброї, яка була постійним компонентом
досліджуваних поем, зокрема Вергілія та Овідія. Так, первинно дотикова лексема ЛСГ
“гострий” acutus виступає постійним епітетом таких іменників як: ferrum – залізо [Verg.
Aen. X. 479, Georg. I. 292, II. 450; Ovid. Met. VIII. 2. 44; Ibis 49, Rem. am. 537; Horat. Ars
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poet. 305, Serm. 2. 3. 136]; telum – метальна зброя [Verg. Aen. III. 635; Ovid. Met. I. 4. 70;
Horat. Epod. XVII. 10]; cuspis – вістря, спис [Verg. Aen. V. 208; Ovid. Met. IV. 299, VI. 78,
VII. 131, Amor. I. 1. 11, Heroid. III. 119, Ibis 481]; hasta – спис [Rem. am. 27]; gladius [Ovid.
Ars am. III. 589], ensis – меч [Ovid. Fast. II. 13, Heroid. XIV. 45]; jaculum – дротик, спис
[Verg. Aen. III. 46, X. 868, XI. 574; Ovid. Met. X. 130, Fast. II. 187]; sagitta [Ovid. Met. V.
382], speculum – стріла [Ovid. Ars am. III. 516].
Функцію гострих та колючих знарядь у досліджуваних поетичних творах виконують
також іменники інших ТГ, а саме: “Рослини та їх компоненти” (acuti spini – гострі колючки, acuta pinus – колюча сосна, spinosae herbae – колючі трави), “Частини тіла живих істот” (aspera crura – колючі ноги, acutus unguis – гострий ніготь, acutum rostrum – гострий
дзьоб), “Природні утвори” (acuta silex, acutum saxum – гострий камінь).
Своєрідною ознакою прикметників аналізованого мікрополя “гостроти”, є також те, що
у їх лексичному значенні закладене синкретичне поєднання двох сенсорних характеристик
(дотик + зір). Нічого дивного, адже більшість гострих предметів творів Вергілія, Овідія та
Горація мають видовжену, звужену на кінці форму, що відповідає словниковим дефініціям
прикметників “гострий” і “колючий” [9: 256]. Відповідно, гостроту acutae cuspidis – наконечника списа, acutae spinae – колючки куща, acutae pinus – соснових гілок, якими стародавні прикрашали голови etc., ми не лише відчуваємо на дотик, але й бачимо. Наведемо
приклад, у якому Овідій про стрілоносного Купідона пише: Spicula de pharetra promit acuta
sua. [Ovid. Ars am. III. 516] – Він витягнув зі свого сагайдака гострі стріли.
Виявлено, що склад аналізованих ЛСГ поетичних творів досліджуваних письменників міг поповнюватися різними ЛСВ значень лексичних одиниць. Так, первинно тактильні лексеми acutus, hebes, obtusus, retusus, sentus, spineus, spinosus входять до ЛСГ мікрополя “гостроти” прямими значеннями. Наведемо приклад із поеми “Метаморфози”:
… quam cum spinosis ignis supponitur herbis; [Ovid. Met. II. 810]
… ніж коли під колючими травами розкладається вогонь;
Вдалося також зауважити, що члени мікрополя “гостроти” у контекстах творів можуть відрізнятися відтінками значень. Яскравим прикладом сказаному є прикметники
ЛСГ “тупий” obtusus та retusus, які у поетичній спадщині Вергілія, Овідія та Горація набувають відтінкового значення не просто “тупий”, а “притуплений”. Порівняймо: Ponite
iam gladios hebetes; [Ovid. Ars am. III. 589] – Покладіть вже тупі мечі;
та
Durum procudit arator || uomeris obtunsi dentem; [Verg. Georg. I. 261-262]
Орач точить твердий зуб притупленого лемеша;
Первинно тактильні одиниці мікрополя “гостроти”, реалізуючи різні ЛСВ можуть
входити до декількох ЛСГ. Яскравим прикладом цього є прикметник acutus ЛСГ “гострий”, який у поетичних творах Овідія, будучи постійним означенням іменника pinus
– сосна, набуває похідного значення “колючий”: Me Satyri celeres… quaesierunt... || pinu
praecinctus acuta || Faunus; [Ovid. Heroid. V. 137–140] – Мене шукали швидкі сатири… [і]
Фавн, вбраний в колючу сосну;
А також:
Ovaque sumantur, sumantur Hymettia mella,
Quasque tulit folio pinus acuta nuces. [Ovid. Ars am. II. 423–424]
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Беруться яйця, і беруться гіметські меди,
і горіхи, які приносить у листі колюча сосна.
У класичний період склад аналізованого мікрополя поповнювався також внаслідок вживання авторами первинно дотикових ад’єктивів інших мікрополів у похідних значеннях.
Виявлено, що такий розвиток ЛСВ характерний в основному лексемам мікрополя “фактури”. Наприклад, первинно дотиковий ад’єктив rudis, із первинним дотиковим значенням
“грубий”, у синтагмі з іменниками ТГ “Зброя” набуває похідного значення “тупий”:
Sic ubi prolusit, rudibus puer ille relictis… [Ovid. Ars am. III. 515]
Так, коли той хлопець награвся тупим залишком [стріл]…
Первинно ж дотикова лексема hispidus, із прямим значенням “жорсткий, щетинистий”, у сполученні з іменником ager – поле реалізує похідне значення “колючий, порослий бур’яном” :
Non semper imbres nubibus hispidos || manant in agros; [Horat. Od. III. 9. 1]
Не завжди дощі з хмар падають на колючі (порослі бур’яном) поля;
Аналогічне спостерігаємо на прикладі прикметника asper, із первинним значенням
“шорсткий”, який, вживаючись на позначення різних іменників ТГ “Рослини”, реалізує
похідне значення “колючий”. Вергілій про раптовий відхід наляканого героя поеми “Енеїда” Андрогея, який дізнався, що перебуває серед ворогів, пише:
Obstipuit retroque pedem cum uoce repressit.
Improuisum aspris ueluti qui sentibus anguem || pressit; [Verg. Aen. II. 379–381]
Він завмер і з криком затримав крок.
Мов той, який наступив у колючих тернових кущах на несподівану змію;
Особливої ж уваги заслуговує незвичне контекстуальне вживання Овідієм для позначення “колючості” згаданої у наведеному вище уривку рослини прикметника durus
(мікрополе “міцності”): Nec sterilis locus ullus ita est, ut non sit in illo || mixta fere duris utilis
herba rubis. [Ovid. Met. I. 105] – Жодне місце не є неродючим настільки, щоб на ньому не
було корисної трави змішаної зазвичай із колючими ожинами.
Внаслідок аналізу словникових дефініцій тактильних ад'єктивів ми приходимо до
висновку, що до ядра аналізованого мікрополя входять лексеми із семами загального та
уточнюючого характеру, тоді як до ближньої периферії – прикметники, які поповнюють
склад мікрополя “гостроти” переносними значеннями. А лексеми, що входять до мікрополя “гостроти” контекстуальними значеннями – до дальньої.
Прикметники мікрополя “гостроти” у поетичній спадщині письменників епохи принципату Августа виявилися багатозначними лексемами. Закономірністю цих ад'єктивів є
те, що найбільшою кількістю ЛСВ характеризуються тактильні одиниці із найвищою
частотою вживання, а саме acutus та acer. Результати проведеного аналізу, які знайшли
своє підтвердження в авторитетних словниках латинської мови, показали, що прикметник acer, на відміну від ад’єктива acutus, у контекстах творів Вергілія, Овідія та Горація
в основному не набуває первинного значення “гострий”.
Зафіксовані приклади переносного вживання авторами досліджуваних лексем на
позначення візуальних, густативних і аудіальних якостей предметів є яскравим свідченням того, що тактильні прикметники мікрополя “гостроти” могли поповнювати
склад інших ЛСП сенсорної сфери. Однак, найчастіше вони переходили до ЛСП “зору”
і “слуху”. Наприклад:
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Non ego per praeceps et acuta cacumina vadam,
Nec iuvenum quisquam me duce captus erit.
Я не поведу по стрімких і гострих верхівках,
І жоден юнак не буде схопленим зі мною проводарем.
Звертаємо особливу увагу на зауваження дослідниці семантики російських прикметників “гострий” і “тупий” Н.Ф. Спірідонової [4: 494], яка зазначила, що сполучуваність
із прикметником “гострий” супроводжується певною зміною форми названого об’єкта.
Так, у плоских об’єктів лінії видовжуються та сходяться під гострим кутом і відповідно
плоскість обмежується трикутником. А тривимірні фігури стають гострими, набувають
конусовидної форми.
Спираючись на сказане, а також на те, що гостра вершина дає у проекції гострий
кут і по формі нагадує гостру голку, вважаємо, що означувані об’єкти поетичних творів
Вергілія, Овідія та Горація, гострота яких сприймається зором, а це такі як: murex – скеля
[Horat. Carm. III. 27. 61; Verg. Aen. V. 205]; scopulus, cacumen – вершина [Verg. Aen. I. 45;
I. 144; Ovid. Ars am. I. 381], radii – промені сонця [Ovid. Heroid. IV. 159] та cupressus – кипарис [Ovid. Met. III. 155], уподібнюються із гострими знаряддями по формі; що й стає
підґрунтям синестетичного переходу аналізованих ад’єктивів до візуальної сфери. Щоб
переконатися у сказаному, наведемо мальовничий уривок із листа Федри, внучки бога
Геліоса , у якому вона розповідає:
quod sit avus radiis frontem vallatus acutis,
purpureo tepidum qui movet axe diem; [Ovid. Heroid. IV. 160]
що з того, що мій дід, з вигляду увінчаний гострими променями,
який зрушує теплий день багряною колісницею;
Особливої уваги заслуговують приклади переносного вживання поетами прикметників мікрополя “гостроти” на позначення слухових відчуттів, оскільки саме слух, на
чому наголошує знавець античного слова проф. А.О. Содомора, – безпосередня дорога
до серця (по-чуття) [10: 13].
Відомо, що досліджувані прикметники були постійними, невід’ємними епітетами
зброї, яка не лише боляче ранить, але й, ударяючись, утворює дзвенячі звуки. Може саме
така подібність лягла в основу синестетичного вживання прикметників acer та acutus на
позначення не тільки acuti tinnitus – гострого бряжчання меча, acuti aeris – пронизливого
звуку міді, але й acris tibiae – дзвінкої флейти, acutae vocis Calliopes –дзвінкого голосу
музи співів Калліопи, acutae vocis canis – дзвінкоголосого пса, а й самого пронизливого
звуку – acuti soni. В одному із контекстів поеми “Метаморфози” Овідія читаємо:
Sonuit tinnitibus ensis acutis. [Ovid. Met. V. 205] – Меч звучав гострим бряжчанням.
Та:
Non acuta || sic geminant Corybantes aera... [Horat. Od. I. 16. 7–8]
Ані Корібанти так не гримотять лункою міддю…
Отримані результати дослідження показали, що в класичний період латинської мови
не лише склад дотикових ад’єктивів мікрополя “гостроти” міг поповнюватися одиницями інших мікрополів, але й те, що самі тактильні одиниці могли переходити до інших
сфер як сенсорної, так і несенсорної лексики. Так, наприклад прикметник acer мікрополя
“гостроти” у класичний період латинської мови служив щедрим джерелом для поповне53

ння складу ЛСП несенсорної лексики. Найчастіше він вживався на позначення рис характеру та вдачі живих істот. Яскравим прикладом цього є уривок із “Сатир” Горація, де
автор про рішучу людину пише: Nonne vides… ut patiens, ut amicis aptus, ut acer? [Horat.
Serm. II. 5. 43] – Xіба ти не бачиш…, настільки [він] терплячий, настільки відповідає
друзям, настільки рішучий?
Наведемо також приклад із поеми “Енеїда”, у якому Вергілій називає воїна Аякса, що
відважно кинувся в бій, acerrimus – найпалкіший (найзавзятіший): … inuadunt, acerrimus
Aiax || et gemini Atridae Dolopumque exercitus omnis. [Verg. Aen. II. 414- 415] – … наступають, найпалкіший Аякс і два брати Атріди і все військо долопійців.
А в Овідія про люту вдачу вовка читаємо: [Lupus] qui quamquam saevit pariter rabieque
fameque, || acrior est rabie; [Ovid. Met. XI. 369–370] – Вовк, який хоч і однаково лютує від
навіженості та голоду, [все ж] є лютішим від навіженості;
У поетичній спадщині Вергілія, Овідія та Горація прикметник acer часто вживається,
в основному у синтагмі із абстрактними одиницями, на позначення сильного вияву якоїсь ознаки, почуття та ін. Так, у досліджуваних поемах згадуваний ад’єктив є означенням
acris amoris – палкої любові, acris belli – завзятого бою, acris discursus – пристрасної, невгамовної метушні, acris doloris – гострого болю, acris invidiae – їдкої ненависті etc.
Висновки. У результаті проведеного дослідження виявлено, що основу мікрополя
“гостроти” у поетичних творах Вергілія, Овідія та Горація становлять дотикові лексеми,
які виступають у їх прямому значенні. Здійснений семантичний аналіз дав можливість
виокремити лексичні одиниці, які складають ядро і периферію (ближню і дальню) мікрополя “гостроти”. Виявлено, що прикметники поповнюють склад цього мікрополя не
лише прямими, але й різними ЛСВ значень, а саме: похідними, переносними та контекстуальними. Компонентний склад досліджуваних ЛСГ мікрополя “гостроти” у поезії
класичного періоду поповнювався в основному одиницями первинно сенсорної сфери.
Самі ж ад'єктиви мікрополя “гостроти”, будучи багатозначними лексемами, у поезії епохи принципату Августа входять до складу трьох інших ЛСП сенсорної сфери, однак найчастіше візуальної та аудіальної. Прикметники мікрополя “гостроти”, зокрема ад’єктив
acer, внаслідок синестетичного переносу значення могли також переходити до різних
ЛСП несенсорної сфери.
Відсутність окремого аналізу тактильних прикметників мікрополя “гостроти” відкриває перспективи для їх подальшого опрацювання, зокрема системних відношень (синонімія
та антонімія) та їх дериваційного потенціалу у різні періоди розвитку латинської мови.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ГІПЕРКОНЦЕПТУ «POWER»
У ТЕКСТОПРОСТОРІ САГИ ДЖ.Р.Р. МАРТІНА
«А SONG OF ICE AND FIRE»
Стаття присвячена аналізу структури гіперконцепту POWER у текстопросторі
англомовної саги «А Song of Ice and Fire» американського письменника Дж.Р.Р. Мартіна.
Розглядаються основні способи та засоби вербалізації гіперконцепту POWER як таксону найвищого рівня в концептосфері саги Дж.Р.Р. Мартіна «А Song of Ice and Fire».
Ключові слова: концептуальний аналіз, художній текст, текстовий концепт, гіперконцепт, вербалізація, структура концепту, концептуальна система, концептуальна сфера.
Статья посвящена анализу структуры гиперконцепта POWER в текстопространстве саги «А Song of Ice and Fire» американского писателя Дж.Р.Р. Мартина. Рассматриваются основные способы и средства вербализации гиперконцепта POWER как таксона
наивысшего уровня в концептосфере саги Дж.Р.Р. Мартина «А Song of Ice and Fire».
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Ключевые слова: концептуальный анализ, художественный текст, текстовый концепт, гиперконцепт, вербализация, структура концепта, концептуальная система, концептуальная сфера.
The article deals with the analysis of the hyperconcept POWER structure in the textspace
of «А Song of Ice and Fire» written by American author G.R.R. Martin. It observes the main
verbalization methods of the hyperconcept POWER as the taxon of the highest level in the
conceptual sphere of G.R.R. Martin’s «А Song of Ice and Fire».
Key words: conceptual analysis, literary text, textual concept, hyperconcept, verbalization,
concept structure, conceptual system, conceptual sphere.
На часі значна кількість досліджень в галузі когнітивної лінгвістики присвячена
концептуальному аналізу художнього тексту, реалізація якого безпосередньо пов’язана
з точним розумінням поняття «концепт». А, отже, в центрі уваги багатьох лінгвістичних розвідок знаходиться концепт як складний когнітивний конструкт та багатоаспектна
ментальна одиниця.
Труднощі інтерпретації та плюралізм думок стосовно детермінації «концепту»
спричинені, перш за все, різноманіттям змісту самого поняття. Питання стосовно співвідношення концептів із семантичними мовними одиницями, способів і засобів їхньої
вербалізації, а також методи їх вивчення представлені в чисельних наукових розвідках,
зокрема працях М.М. Болдирева [1], Н.Г. Єсипенко [2], В.І. Карасика [3], L.W. Barsalou
[4], V. Evans [5], A. Wierzbicka [6] та ін. Однак, будучи дискусійними, вони потребують подальшого уточнення. Саме тому, актуальність нашого дослідження зумовлена
сучасною лінгвістичною увагою до вивчення концептів і механізмів їхньої вербалізації у
художньому текстопросторі.
Об’єктом аналізу постає гіперконцепт POWER в концептосфері саги Дж.Р.Р. Мартіна «А Song оf Ice аnd Fire». Предметом – способи і засоби вербалізації його структур.
Метою статті є дослідження структури гіперконцепту POWER в текстопросторі англомовної саги Дж.Р.Р. Мартіна «А Song оf Ice аnd Fire». Матеріалом дослідження послугували англомовні тексти саги Дж.Р.Р. Мартіна «А Song оf Ice аnd Fire».
Концептуальний аналіз художнього тексту передбачає виявлення способів мовної
об’єктивації понятійних категорій, тобто концептів. Концепт, що виявляється, перш за
все, на лексичному рівні, постає основною одиницею, яка реалізує творче індивідуальноавторське сприйняття дійсності.
Художній текст служить планом вираження образної будови твору, що знаходить
відображення в іменуванні – «текстовий концепт» – «мовленнєво-розумове утворення змістового плану, яке характеризується багатою смисловою напруженістю й надкатегоріальністю і на текстовому рівні імплікує сукупність певних ознак метаобразів
художнього твору з метою їхньої подальшої імплікації» [7: 418]. Текстовий концепт,
як правило, співвідноситься дослідниками зі змістом тексту, або із задумом, як якимсь
психічним образом тексту [8: 94; 9: 98]. О.М. Кагановська [10] зазначає, що мовленнєвий план текстового концепту є виявом його вербального характеру, й у такому разі
текстовий концепт постає як реальність, що віддзеркалена у свідомості не безпосередньо, а через мову.
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В межах корпусу текстів одного автора актуальними, як правило, виявляються декілька
текстових концептів, існування яких не є автономним, адже вони є елементами певних систем. Так, системно впорядковану сукупність текстових концептів як одиниць індивідуальної свідомості автора, які відображають систему поглядів і знань про світ і репрезентовані
різними мовними одиницями ми визначаємо як концептосферу художнього тексту.
Досліджуючи концептосферу саги Дж.Р.Р. Мартіна «А Song оf Ice аnd Fire», ми використовуємо таксономію концептів за їх змістовним наповненням [11]. У такий спосіб, складовими елементами концептосфери саги «А Song оf Ice аnd Fire» постають
гіперконцепти як базові концептотипи, їх видові кореляти – макроконцепти, які представлені, у свою чергу, концептами різного значення та наповненості – власне концептами та гіпоконцептами.
Таксоном найвищого рівню ми кваліфікуємо гіперконцепт POWER. Номен «Power»
виокремлюється нами, з одного боку, по прямій номінації на рівні макротексту: за системою конфліктів, персонажів, цілей, а також фабулі твору, з іншого боку, ми визначили
концептуальний статус номену за частотністю його вживання в тексті та включеністю у
широкий спектр епідигматичних зв’язків на рівні макро- та мікроструктури тексту.
Будучи базовим концептом всього текстопростору, гіперконцепт POWER постає як
згусток смислу всього художнього тексту. Використання і зловживання владою є провідною темою саги Дж.Р.Р. Мартіна «А Song Of Ice And Fire». Влада, велика чи мала,
неминуче псує Вестерос, незалежно від того, в чиїх руках вона перебуває [12]. Світ Семи
Королівств Весторосу – це світ, де зради і таємниці є вірними супутниками, а палацові
змови, міжусобні війни і плотські утіхи є єдиною розрадою. Це світ, єдність якого тримається на владі короля, його десниці (правої руки короля) та підступного і власного
королівського оточення.
Доволі дискусійним у сучасній когнітивістиці залишається питання стосовно структури концепту. На наш погляд, продуктивним є дослідження концепту за допомогою ядернопериферійної термінології. Саме тому, у нашому дослідженні, слідом за З.Д. Поповою та
Й.А. Стерніним [13], ми дотримуємося позицій структурної (польової) організації концепту. Весь концепт, таким чином, ми передаємо сукупністю мовних засобів – номінативним
полем концепту, що включає ядро, приядерну зону та периферію. Крім того, ми аналізуватимемо понятійний, образний та ціннісний компоненти [14] гіперконцепту POWER.
Дефінітивний аналіз імені концепту дозволяє встановити його основний поняттєвоціннісний зміст. Так, «Longman Dictionary of English Language and Culture» дефінує лексему «power» як «control over others, influence; governmental control; right to act, given by
law, rule or official position» [15: 1082–1083]. Подана дефініція підтверджує той факт, що
гіперконцепт POWER є тотожним концепту-ідеї текстопростору саги «А Song оf Ice аnd
Fire», адже конфлікт з приводу політичної / королівської влади є ключовим у творі.
Репрезентацію гіперконцепту POWER в художньому текстопросторі саги, перш
за все, дозволяє з’ясувати дослідження понятійної сторони концепту на матеріалі
ядерних лексем. Отже, ядро номінативного поля гіперконцепту POWER в текстопросторі саги представлено прямою номінацією «power» та синонімічною парадигмою до номену концепту: authority, command, law, control, dominance, privilege, reign,
rule, protection, defence.
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Приядерну зону номінативного поля гіперконцепту POWER утворює дериваційна парадигма, яку становлять частиномовні деривати до синонімічного ряду номену концепту,
зокрема: прикметники: powerful, lawful, powerless, lawless, overpowering, commanding; дієприкметники: powered, ruled, protected, controlled; прислівники: powerfully, protectively;
іменники: powerfulness, ruler, commander, protector, conqueror, defender; дієслова: to power,
to control, to conquer, to command, to reign, to rule, to protect, to defend.
Таким чином, понятійний зміст текстового концепту POWER репрезентований низкою ад’єктивних, адвербіальних, субстантивних та дієслівних номінацій, що залучають
ім’я концепту, а також члени його синонімічного та дериваційного ряду.
До периферійної зони номінативного поля гіперконцепту POWER входить такий тип
лексико-семантичної парадигми, як дієслівна, що репрезентована:
− вільними словосполученнями, в складі яких є ядерна лексема «power»: to be in
somebody’s power, to grant power to do smth, to have no power, to have enough power, to put
oneself in smb’s power, to bring power, to scorn the power, to deny the power, to demonstrate
the power, to prove the power, to doubt the power, to show the power, to be excluded from
power, to want the power, to join the power, to bring out the power, to wake powers old and
dark, to need the power, to lose the power, to combine power, to take the power from smb, to
bring down the power, to embrace the power, to held the power of life and death, to toast the
power, to feel the power, to flaunt the power for the realm, to use the power to oppose, to respect
the power, to grant full power, to rise to power, to find hidden powers, to be beyond the power,
to dream of power тощо;
− вільними словосполученнями, у складі яких є синоніми до номену концепту або
частиномовні деривати до синонімічного ряду номену концепту, зокрема: to reign as kings,
to command the king’s armies, to shout commands, to give the command, to help smb to rule
wisely, to rule with justice, to make vows to protect the King, to make vows to defend the King,
to protect smb from enemies, to protect king’s life, to conquer the Seven Kingdoms тощо.
Периферійний пласт ментальної одиниці представлен також епідигматичними
зв’язками, які репрезентують інтерпретативні та емоційно-оцінні інтенції автора. Так,
мовна об’єктивація гіперконцепту POWER в концептосфері саги підтримується епідигматичним ланцюжком honesty-wisdom-kindness-trusting, що виражає морально-етичну
ознаку гіперконцепту POWER.
Спектр способів мовної актуалізації периферії номінативного поля досліджуваного
гіперконцепту не вичерпується вищезазначеними парадигмами, а, отже, слід звернутися
до розгляду асоціативних полей як маркерів периферійної зони номінативного поля, специфіка яких полягає в особливостях авторського світосприйняття. Так, в текстопросторі
саги знаходимо парадигматичні асоціації різних типів, зокрема:
− синонімічні асоціації (power – strength, authority, force, wealth);
− гіпонімічні асоціації (power – banner, sigil, weapon, king, prince, judge, fleet, gold,
armies, honors, crown);
− гіперонімічні асоціації, які в своїй більшості перетинаються з синонімічними
(power – land, kingdom, heir, heritage, strength, force, wealth, realm, law, alliances).
Серед образних номінацій гіперконцепту POWER в текстопросторі саги «А Song оf
Ice аnd Fire», що актуалізують відповідний шар концепту, виділяємо також артефакти58

символи, зокрема: throne, crown та sword. Крім того, образний зміст гіперконцепту
POWER представлений через метонімічне використання частин тіла: «What the king
dreams, the Hand builds» [16: 22].
Метонімія як побічна мовна номінація ґрунтується на реальному зв’язку об’єкта номінації з тим об’єктом, назва якого переноситься на об’єкт найменування [17: 169]:
«The Hand of the King was the second-most powerful man in the Seven Kingdoms. He
spoke with the king’s voice, commanded the king’s armies, drafted the king’s laws. At times he
even sat upon the Iron Throne to dispense king’s justice, when the king was absent, or sick, or
otherwise indisposed.» [16: 22].
У наведеному прикладі відбувається синекдохічний перенос «частина тіла – людина». Така назва органу людського тіла як «hand» (рука) використовується як номінація
людини взагалі (the Hand of the King, The Queen’s Hand, Hand’s guard, The tower of the
Hand), слугує основним засобом вираження привілейованості, прикметою впливовості,
ціннісною ознакою та позитивною характеристикою людини. Десниця (the Hand of the
King), згідно сюжетної лінії саги, постає найближчим королівським радником, він відає
всіма справами королівства, може командувати королівським військом, видавати укази і
розпорядження, здійснювати правосуддя і головувати у Малій Раді. Таким чином, його
авторитет, можливості та відповідальність є величезними.
Джерелом представлення ціннісної сторони гіперконцепту у художньому текстопросторі саги Дж.Р.Р. Мартіна «А Song of Ice and Fire» є його вербалізація у вигляді різних афоризмів за темою влади, які здебільшого містять ядерний лексичний
елемент «power» і репрезeнтують різні когнітивні ознаки гіперконцепту POWER в
концептосфері саги.
Слідом за О.В. Рудаковою [18: 52] когнітивні ознаки ми розуміємо як мінімальні
структурні компоненти концепту, що відображають окремі риси або ознаки концепту.
Таким чином, за допомогою таких вельми інформативних для виявлення інтерпретаційного поля лексико-фразеологічних категорій як афоризми, нами було вибрано шість
когнітивних ознак гіперконцепту POWER, зокрема: «ability to have physical effect, force,
strength», «knowledge», «law», «wealth», «manipulation», «faith»). Ці когнітивні ознаки гіперконцепту POWER утворюють його поверхневі, нечітко оформлені шари. Отже, саме
периферія репрезентує когнітивні ознаки гіперконцепту POWER.
За результатами дослідження структури гіперконцепту POWER у текстопросторі саги Дж.Р.Р. Мартіна «А Song of Ice and Fire» робимо висновок, що гіперконцепт
POWER представлений певним набором лексичних одиниць, розташованих від ядра
до периферії. Ядро гіперконцепту POWER складають: пряма номінації, тобто ключове
слово-репрезентант текстового концепту, а також лексеми, що входять в найближче понятійне оточення цього слова – синонімічні парадигми, специфіка яких полягає в експліцитному називанні текстового концепту. До приядерної зони гіперконцепту POWER
входять частиномовні деривати до синонімічного ряду номену, а периферійна зона представлена розгалуженою дієслівною парадигмою.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в аналізі мовної об’єктивації таксонів нисхідних рівнів як елементів ієрархічної структури гіперконцепту POWER в системі
плану змісту досліджуваної саги Дж.Р.Р. Мартіна «А Song of Ice and Fire».
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«Проблемотоп» в урбаністичній прозі Ю. Андруховича
Стаття присвячена розгляду взаємозв’язків між проблемно-тематичним та просторовим рівнями романів Ю.Андруховича «Рекреації», «Московіада» та «Перверзія». Запропоновано вживати щодо цієї трилогії таке поняття «проблемотоп» як виразник безпосередньої
взаємозалежності між проблематикою та художнім простором аналізованих романів.
Ключові слова: постмодерністський роман, художній простір, урбаністичний простір, «проблемотоп».
Статья посвящена рассмотрению взаимосвязей между проблемно-тематическим
и пространственным уровнями романов Ю.Андруховича «Рекреации», «Московиада» и
«Перверзия». Предложено употреблять относительно этой трилогии такое понятие
«проблемотоп» как показатель непосредственной взаимозависимости между проблематикой и художественным пространством анализируемых романов.
Ключевые слова: постмодернистский роман, художественное пространство, урбанистическое пространство, «проблемотоп».
The article is devoted to consideration of interrelations between problem and thematic and
spatial levels of novels of Y.Andrukhovich «Recreation», «Moskoviadа» and «Perverzia». It is
offered to use concerning this trilogy such concept «problemotop» as the indicator of direct
interdependence between the problematics and art space of analyzed novels.
Keywords: post-modernist novel, art space, urbanistic space, «problemotop».
У ХХ столітті місто є традиційним топосом для світової літератури загалом і для
української літератури зокрема. У зв’язку з цим у літературознавчій науці другої половини ХХ століття виникає та починає активно вивчатися така категорія як урбаністичний
простір. Так, міський простір та його специфіка ставали безпосереднім об’єктом аналізу
у працях російських та українських дослідників Ю. М. Лотмана [1], В. М. Топорова [2],
В. Г. Фоменко [3], О. М. Кискіна [4] та ін.
Об’єктом нашого дослідження є трилогія постмодерністських романів Ю.Андруховича:
«Рекреації», «Московіада», «Перверзія». Метою дослідження є відстеження взаємозв’язку
між проблемно-тематичним та просторовим рівнями художніх творів.
Дія у романі «Рекреації» відбувається у вигаданому автором місті Чортопіль. Воно є
ареною проведення гучної карнавальної феєрії під назвою «Свято Воскресаючого Духу».
Специфіка географічного положення міста окреслена вже у специфічному «псевдоепіграфі» до твору – «Чортопіль зусібіч оточений горами». Урбаністичний простір таким
чином вже на початку твору постає як об'єктивно (через особливості ландшафту) обмежений та замкнений.
Загадковий Чортопіль, як мед голодних бджіл, притягує «жовто-блакитну» юрбу
української молоді. Не загальна ейфорія національного підйому, а звичайне бажання
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зустрітися змушує долати ці гори довкола Чортополя і старих друзів-поетів: Хомського, Мартофляка з жінкою Мартою, Немирича та Штундеру. Дорогою до Чортополя
його уродженка Марта подумки сподівається на допомогу збоку оточуючих гір. Але
ми майже фізично відчуваємо поступове насування чортопільських гір на гостей міста
і звуження простору навколо них. Цей процес відбувається одночасно з наближенням
персонажів до місця зустрічі.
П'ятеро друзів сходяться разом у Чортополі, який тисячі національно свідомих українців обрали місцем свого «паломництва». Рух персонажів до «культурної Мекки» є
доцентровим та радіальним – всі дороги ведуть до Чортополя. Поети спочатку не помічають, що простір оточеного горами місто – це ідеальна пастка, але поступово нічне
святкове місто практично поглинає героїв і вирватися з нього стає все важче. Усвідомивши власне становище, персонажі – кожен окремо – прагнуть вийти за межі замкненого
урбаністичного простору. Цей рух нічним Чортополем є відцентровим.
Кожний із поетів привіз до цього невеличкого міста власний культурний простір,
стрижнем якого є потенція руху в пошуках самого себе. Саме це прагнення спонукало
Штундеру, немов запрограмованого «зомбі», шукати Сільце своїх репресованих батьків
і кликати тіні мерців до святкового столу. За іронією долі на місці сільського цвинтаря
гуцулів будується центр відпочинку «Гуцулочка». Отже, трагедія народу перетворена
життям на фарс. Наляканий побаченим, Гриць повертається до Чортополя.
Невиліковно хворий Немирич несподівано для себе потрапляє на Віллу з Грифонами. Спостерігаємо тут зміщення часових пластів, оскільки мешканці вілли живуть
ще у австрійсько-цісарській імперії. У межах специфічного простору цього загадковофантасмагоричного палацу Юрко отримує можливість пограти в карти на своє, але, зновтаки за іронією долі, давно вже за великим рахунком програне життя. Це звільняє його від
постійної психологічної напруги, спричиненої очікуванням неминучого кінця. Не зважаючи ні на що, він хоче жити, а тому тікає з будинку, населеного привидами минулого.
Орест Хомський нарешті зміг побути наодинці з Мартою, дружиною Мартофляка,
яку вже багато років нестямно кохав. А сам Мартофляк цю святкову ніч провів у місцевому борделі з повією на ім’я Марта, своєрідним замінником коханої, з якою у нього
останнім часом були не найкращі стосунки.
Кожний з друзів отримав те, що хотів. Штундері та Немиричу знадобилось для цього
вийти за межі Чортополя. Розірвати замкнене чортопільське коло вдалося тільки завдяки переміщенням у часі – Вілла з Грифонами та Сільце існують в інших часових вимірах. Вранці друзі знов зустрілися, але буди вони змінені та роз'єднані ніччю, яку кожний провів посвоєму. «Кожному – його ніч» [5: 149] – сказав, ніби підсумовуючи нічні події, Мартофляк.
Персонажам вдається відновити взаєморозуміння під час «путчу», коли вони, міцно
тримаючись за руки, йдуть на центральну площу. Незабаром з'ясовується, що тривога
фальшива. Штучність «путчу» призводить до того, що руки розмикаються. І кожний
втрачає інших та, як наслідок, себе самого – герої не витримали несправжньості небезпеки. Розплатою за роз'єднання є неможливість залишити місто.
Відсутність відцентрового руху – з Чортополя – у межах художнього простору «Рекреацій» несе змістовне навантаження. Безславно закінчилася перша подорож героїв
роману Ю.Андруховича, символізуючи безнадійність сподівань на галасливе національне відродження.
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Москва виступає місцем подій у наступному романі Ю.Андруховича «Московіада».
Горизонтально художній простір тут не обмежений, адже для концепції твору важливим є
вертикальний рух. Межові просторові об'єкти – це сьомий поверх гуртожитку для літераторів, де живе Отто фон Ф., та підземна Конференц-Зала, куди він потрапляє під час подорожі лабіринтами службових приміщень універмагу «Дитячий світ».
У цьому романі, на відміну від «Рекреацій», наявний тільки результат доцентрового
руху – багатонаціональний склад мешканців гуртожитку. Всі вони досягли найбажанішого
– потрапили до «Мекки імперії», тобто до Москви. Отто фон Ф. разом з іншими добровільно «ув'язнений» у Москві на два роки навчання.
Він наче підхоплює естафету своєрідного урбаністичного в'язня від гостей Чортополя, але
пошук самого себе здійснює у вертикальній площині. Спочатку Отто блукає «низовою» Москвою: пивбар, «Закусочная», будинок коханки Галі і, нарешті, універмаг «Дитячий світ». Тут
він женеться за злодієм, який вкрав його гаманець з авіаквитком до Києва, і випадково потрапляє до спеціальної лінії метрополітену. Прагнучи вибратися нагору, він помилково спускається ще нижче, поступово наближаючись до таємничого підземелля. Кульмінацією блукань
героя є візит до Конференц-зали, де покійники (Ленін, Катерина II та ін.) радяться про те, як
жити живим. Отто нажаханий і прагне якомога швидше повернутися до рідною Києва.
«Розвідка» у художньому просторі столиці Імперії виявилася невдалою. Герой не зміг
знайти себе у межах московського простору, в межах якого його майже вбито, однак оживає він тільки в перспективі повернення в Україну, воскресіння можливе тільки в межах
рідного простору. А простір Москви у «Московіаді» постає як кризовий та цілковито непридатний для життя.
У романі «Перверзія» пошуки Отто з «Московіади» продовжує новий герой – уродженець Чортополя Стах Перфецький, який вирушає з України до Венеції, мріючи віднайти себе у новому географічному просторі. Перфецький потрапляє до Венеції, яка зусібіч
оточена водою, як Чортопіль горами. Існує реальна небезпека повного поглинання міста
океаном. Занурення та виринання Стаха Перфецького в урбаністичному просторі Венеції
мають хаотичний характер. Під час одного і таких «виринань» на поверхню герой виголошує промову на семінарі «Посткарнавальне безглуздя світу: що на обрії?..», в якій проводить паралелі між Україною та Венецією, адже Україна теж оточена водою з усіх боків
– Доном, Дніпром, Дністром та Дунаєм. За допомогою такого зіставлення стає можливим
введення України у контекст європейського міфу.
Безглуздість людського життя до такої міри виснажила Перфецького, що він кидається
у Великий Канал зі словами: «Додому. До води. Риба хоче плавати» [6: 281]. Отже, Перфецький випередив Венецію щодо занурення у воду, але це не допомогло знайти відповіді
на запитання, що стосуються подальших перспектив людства. Відповіді не можна знайти у
«каламутній воді» тотального безглуздя посткарнавального світу.
Українська («Рекреації»), імперська («Московіада») та світова («Пер-верзія») ідеї виявилися непридатними для існування героїв Юрія Андруховича. Єдиний вихід, який знайшов Перфецький для себе та своїх попередників – героїв інших двох романів трилогії, – це
реінкарнуватися в рибу.
Пошуки героями самих себе відбувались у межах урбаністичного простору Чортополя,
Москви та Венеції, які, на нашу думку, символічно репрезентують масштабніші географічні об'єкти – Україну, Імперію та Світ.
63

У романах Ю.Андруховича існує цілком закономірний зв'язок між особливостями
урбаністичного простору та його специфічним змістовним навантаженням, що реалізується у межах складного світу літературних творів.
Вважаємо, що у випадку з аналізованою трилогією можемо говорити про виникнення своєрідного урбаністичного «проблемотопу», тобто двокомпонентної структури, що
подібна до «хронотопу» (специфічної форми взаємозв’язку часу та простору), але на
місці першого компонента тут знаходиться не художній час, а проблематика твору, яка
перебуває у безпосередньому зв’язку із зображуваними топосами. Основна суть цих взаємовідносин зводиться до такої закономірності: розширення географії простору – від
України в «Рекреаціях» до Світу в «Перверзії» – спричиняє збільшення масштабності
проблем, які розглядаються у межах художньою твору.
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У статті надано культурологічну інтерпретацію творчості представників українського та російського символізму. Лінгвокультурема «прозорості» розглянута як така,
що формує символістську естетику та поетику. Виявлено національні та загальнокультурні нашарування лінгвокультуреми «прозорості», яка перебуває в постійній взаємодії
з «непрозорими» сенсами.
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В статье представлена культурологическая интерпретация творчества представителей украинского и русского символизма. Лингвокультурема «прозрачности» рассматривается как формирующая символистскую эстетику и поэтику. Раскрываются национальные и общекультурные наслоения лингвокультуремы «прозрачности», которая
находится в постоянном взаимодействии с «непрозрачными» смыслами.
Ключевые слова: лингвокультурема, культурологическая интерпретация, символизм, личность в лирике.
The article presents the cultural interpretation of the creative work of the representatives of
Ukrainian and Russian symbolism. The cultural concept of “transparency” is examined as the
formative element of the symbolist poetics and aesthetics. The attention is paid to the national
and the general cultural imports of the cultural concept of “transparency”, which tends to the
permanent interaction with “non-transparent” senses.
Key words: cultural concept, cultural interpretation, symbolism, lyric subject.
Мовний світ ліричної особистості митця суттєво зумовлений культурфілософськими
нашаруваннями. Суголосне ставлення до слова та його відчуття зумовлюють перегуки
художніх світів. Одним із прикладів є творчість поетів-символістів, які формують цілісну лінгвокультурну парадигму в історії літератури. Якщо мислити в термінах такої
галузі наукового знання, як лінгвокультурологія, то естетика та поетика символізму творить цілий комплекс лінгвокультурем (термін В. В. Воробйова), до яких можна віднести, наприклад, блоківський образ Прекрасної Дами. Символізм як напрям у літературі
та інших видах мистецтва тяжіє до цілковитої життєтворчості, поєднання словесного й
несловесного змісту. Саме тому зверення до символістсьскої творчості є в цьому плані
особливо продуктивним.
Лінгвокультурознавче прочитання поезій символізму спонукає до інтеграції мови, літератури, культури та виводить дослідження на комплексний міждисциплінарний рівень,
що й зумовлює актуальність обраної теми.
Лінгвокультурема, за визначенням В. В. Воробйова, є «комплексною міжрівневою
одиницею», яка є «діалектичною єдністю лінгвістичного та екстралінгвістичного (поняттєвого чи предметного) змісту» [3: 45]. В. В. Воробйов вважає цю одиницю «більш
глибинною», ніж слово. Однак тут варто вказати на той факт, що слово – гранично ємна
одиниця, навіть, по суті, художній образ, якщо послуговуватися логікою О. П. Потебні.
Справді, з погляду лінгвіста лінгвокультурема виявляється ширшою за слово, проте, з
погляду літературознавця, перед нами просто приклад постійної взаємодії словесної й
несловесної реальності, постійного долання словом «заданості» свого змісту через вихід
до загальнокультурних явищ. В. А. Масловій цей термін видається «досить туманним»
[7: 52]. Із дослідницею можна було б погодитися, якщо б ми мали справу із суто лінгвістичною реалією, проте в цьому разі, очевидно, стикаємося з глибинними сенсами мови
як певного шляху пізнавання в дусі М. Гайдеґґера.
У нашому розумінні лінгвокультурема позначає всі культурні нашарування, які вміщує в собі слово. У цій статті зроблено спробу спроектувати лінгвокультурознавчу теорію саме на літературу, художнє слово. Водночас це не означає механічного змішування
мовних та літературних принципів, навпаки, така взаємодія за умови зваженого підходу
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може давати плідні наслідки, як, наприклад, у праці Т. І. Бовсунівської «Когнітивна жанрологія» [2], де поняття жанру розглянуте крізь призму когнітивної лінгвістики. Головне під час такого дослідження – зберегти рівновагу, постійно балансувати у просторі
міждисциплінарності. Лінгвокультурема певною мірою дотична до поняття концепту в
когнітивній теорії, але все ж таки перед нами інше значення, звернене передусім до культурологічного змісту. Якщо брати відому теорію архетипів К.-Ґ. Юнґа, то певні паралелі
теж можна провести, але якщо архетип закорінений у колективному несвідомому, наділений усталеним значенням, то лінгвокультурема є більш мінливою, здатною до постійних
змін відповідно до змін культурних.
Щодо символізму, то слід акцентувати його орієнтацію на багатозначність і неодновимірність символу. Проте ми пропонуємо поглибити значення терміна лінгвокультурема не тільки як належного до семіотики, знакової системи, але й такого, що цю знакову
однозначність долає завдяки домінуванню культурфілософського змісту, закоріненості в
«національному образі світу» [4], за висловом Г. Д. Гачева. Тут стикаємося з прикладом
«розростання» знаковості далеко за свої межі.
Метою статті є розгляд однієї з ключових, на нашу думку, лінгвокультурем символізму
– лінгвокультуреми прозорості. Розгляд цієї реалії має здійснюватися поетапно й містити:
1) культуфілософські основи аналізованого явища;
2) естетично-образні втілення «прозорості»;
3) конкретні мовні вияви «поетики прозорості».
Стаття також передбачає дослідження різних проявів “прозорості”, для чого залучено
творчість таких різних, але й глибоко суголосних авторів, як російський поет-символіст
В’ячеслав Іванов та самобутній український поет, про належність якого до символізму
неодноразово говорили Ю. Андрухович, Л. Стефановська. Власне, їхні дослідження багато в чому розширюють межі українського символізму та знімають питання про те, наскільки він відбувся.
Культурфілософське окреслення феномена «прозорості» спонукає звернутися до
статті М. Т. Римаря «Ще раз про “прозоре” й “непрозоре” слово…». Дослідник визначає
«прозорість» як «особливу межу-мембрану, що особливим чином ізолює обидва світи»
[10: 194]. Акцент зроблено на постійній взаємодії «прозорого» й «непрозорого» слова,
через яку й розкриваються сенси художнього образу. Перед нами динамічний процес розкриття й виявлення сенсів поетичного слова. Сенс то стає зрозумілим і близьким для нас,
то знову відходить углиб. Ось у чому полягає глибинна основа лінгвокультуреми.
«Прозорість» є настільки ключовою культурно-естетичною реалією, оскільки позначає й сам витвір мистецтва. Недаремно Х. Ортеґа-і-Ґассет вважає за необхідне для художнього споглядання «побачити скло, тобто ту прозорість, яка і складає витвір мистецтва»
[9: 221]. Це загальнокультурний зміст «прозорості». Прикметно, що лінгвокультурема
«прозорості» формує й мистецьку загальнокультурну мову, зокрема – живопису. Тут варто підкреслити той факт, що перед нами особливо цікавий і складний образ, який важко
піддається художньому відтворенню. Адже, навіть читаючи художній твір, ми малюємо
конкретно-чуттєву уявлювальну картину. Складність цього процесу стає явною, якщо
звернутися до прикладів у живописі. Так, на картині І. К. Айвазовського «Серед хвиль»
(1898) блискуче вирішено майже невиконуване завдання – відтворення прозорої хвилі. А
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в роботі американського художника Е. Вайєса «Вітер з моря» (1947) тонкі нюанси «прозорості» передано через ледь видну завісу.
Що ж до національної специфіки, то у В’яч. Іванова цей термін, крім загальнокультурного рівня, імовірно, має й релігійне підґрунтя як низпадіння з небес, «свічення»
Божественного сяйва. Івановська збірка «Прозорість» (1904) вже самою назвою фокусує увагу на символічному «просвічуванні» глибинного, потаємного сенсу. Ця книга лірики має чітку композиційну структуру, складаючись із семи самодостатніх і водночас
пов’язаних між собою частин. Тож тепер розглянемо, яким чином об’єднавчий символ
прозорості – естетично-образний вияв цієї лінгвокультуреми – виявляється у цілому
збірки. «Прозорість» постійно міниться упродовж розгортання образів, вибудовування
ліричного сюжету, який є тією літературознавчою категорією, через яку спробуємо прослідкувати динаміку цієї лінгвокультуреми.
Перша поезія збірки («Поети духу») постає експозицією, «прозорість» у ній тільки
починає вимальовуватися через образ блакиті («в лазури Красоты»). Ключовою є друга
поезія з однойменною щодо збірки назвою – «Прозорість». Саме з цього твору починається процес приховування й розгортання символічного сенсу. Прозорість навіть виявляється своєрідним ліричним «героєм», суттєвою рисою змалювання якого є двоїстість:
…Порхаешь крылатостью зыбкой,
Бессмертною, двойственной тайной [5: 5].
Ця двоїста таємниця уподібнена до «покривала Майї» – прекрасної ілюзії, що ховає
трагізм буття. Цей символ у розумінні поета явно перегукується із роздумами Ф. Ніцше
про «людину, оповиту покривалом Майї» [8: 451]. Тож суттєвою особливістю «прозорості» в художньому світі В’яч. Іванова постає також можливість її одночасного «затемнення». У лінгвокультурній реальності символізму, закоріненій в антитезах, «прозорість»
одночасно вміщує в себе свій антипод – темряву.
У художньому творі ця загальна опозиція розкриття та приховування набуває виявлення в конкретно-чуттєвій формі, коли «усмішка Джоконди» стає вмістилищем душі:
Прозрачность! Божественной маской
ты реешь в улыбке Джоконды [5: 5].
Ліричний сюжет цієї книги віршів переходить на новий щабель у поезії «Відгомони»
(«Отзывы»), де ефект відгомону створює особливий тип двоїстості, за якої луна є і підтвердженням, і запереченням слів ліричного «я»:
Гнев мой вскричал: «Тебя нет!» – «Тебя нет!» прогремел мне незримый
И презреньем отзыв запечатлел: «Тебя нет!..» [5: 15].
Поезія побудована як прагнення до розмови з Богом, яке весь час наштовхується на
перепону. Але водночас твориться особливий тип взаємодії «прозорості» й «непрозорості» в художньому слові, за якого інтенція почути «іншого» й Божественне слово крізь
себе органічно співіснують.
В основі поезії «Хрест зла» лежить біблійний мотив розп’яття Христа між двох розбійників. Особливої вагомості тут набуває неможливість виявлення, розкриття таїнства
та потреба в очищувальному світлі:
Свет таинства простого
Как изъяснят уста? [5: 19].
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Упродовж сюжетного розгортання символ «прозорості» продовжує виявляти свої
смисли. Так, у циклі «Царство Прозорості», в якому коштовні камені стають символами
в художній системі циклу. Камінь як стрижневий символ кожної поезії містить у собі
яскраву образність, предметно оформлену і вказівку на інший, вищий сенс. «Прозорість»
розкривається через процесуальний рух, спрямований донизу й догори, що становить
загальну рису естетики символізму («Аметист»):
Нисходишь ты до сферы низкой,
Одет прозрачностью и тьмой… [5: 43].
Втім, «прозорість» ховає в собі й спокуси, які варто подолати через міць духу (остання поезія циклу «Царство прозорості»).
У другій частині збірки сутнісного значення набувають поезії «Нарцис» та «Художник і поет». «Прозорість» набуває тут оригінальної форми вираження – як дзеркальне
відображення у воді обличчя Нарциса, що переходить з однієї поезії до другої. Митець
уподібнений у творі до Нарциса, але це образ сповнений мінливості й нетривкості. Тому
він «ловит, влюбленный свой лик, видит прозрачность и – мир» [5: 84].
Якщо друга частина збірки постає як утвердження мінливості «прозорості», то друга
– як її модифікація до сонячного сяйва, але не очищувального а спотвореного. Так, у сонеті «Алкання» трагічний мотив пошуків цілого втілює «солнцевидный глаз».
Таким чином, лінгвокультурема «прозорості» постає для В’яч. Іванова одним із
ключових образів, що формує його художній світ. Закорінена у загально філософській
основі, ця лінгвокультурема набуває в нього суттєвого для символізму значення виявлення прихованих сенсів, «опрозорювання». «Прозорість» також породжує цілу низку
конкретно-чуттєвих образів: вода, дзеркало, коштовні камені, сонячне сяйво, блакить.
Натомість «поетика прозорості» реалізується через постійні антитези, коли прозоре світло одночасно містить у собі темряву.
Тепер розглянемо Антоничеву збірку «Три перстені», де «прозорість» зображена більш
опосередковано, через інші художні образи, які обіймаються цією лінгвокультуремою, але
це бачення є особливо цінним, оскільки виявляє глибинний зміст лінгвокультурем.
«Три перстені» Б. І. Антонича вперше вийшли у Львові 1934 р. з обкладинкою художника В. Ласовського, де простий, на перший погляд, символізм геометричних фігур
ускладнюється ключовими образами трьох перстенів як трьох кіл. «Прозорість» як глибинна характеристика творчості поета представлена як блиск, тобто «трьох перстенів ясне
каміння». Перед нами той тип «прозорості», коли відблиски приховують у собі потаємний
сенс. А щодо коштовних каменів, то через них відтворює «прозорість» і В’яч. Іванов.
Якщо говорити про «прозорість» як загальну інтенцію символістського слово, то в
Б. І. Антонича маємо цікавий процес, коли прозорі предмети поступово набувають кольорового забарвлення:
Крилата скрипка на стіні,
червоний дзбан, квітчаста скриня.
У скрипці творчі сплять вогні,
роса музична срібна й синя [1: 6].
Зауважимо, що вогонь, вода, повітря – це три стихії, що водночас наділені здатністю
постійного взаємопереходу. Тому цілком закономірним є перехід від вогню до конкретно68

чуттєвого символу роси, у якому поєдналися візуальні «прозорість», колір та звукові асоціації («роса музична срібна й синя»).
Цей образ є настільки ключовим для художнього світу «Трьох перстенів», що переходить до «Елегії про перстень пісні» – одного з центральних творів у збірці, де перстень
як основний символ зображено у світлі творчості – «пісні». Спочатку роса зображена
просто як реалія зі світу ліричного «я»:
Я маю дім, при домі сад,
ліричні яблуні у ньому.
Мов свіже молоко, роса,
розваги мед мені палкому [1: 20].
Про те, що перед нами не просто «сад», а місце, де живе митець, свідчить уже епітет,
яким схарактеризовано яблуні. Чому вони саме «ліричні»? Очевидно, особливий творчий сад. Крім того, сад – це також рай, що важливо для Б. І. Антонича як для знаного
автора релігійної лірики.
Надалі простір ліричного суб’єкта починає «знепрозорюватися». Захід сонця образно змальовано як «цвітучий дим», «синяву муть». При цьому суттєвого значення набуває
пересторога:
Ти, хлопче, обережний будь,
весна росою очі виїсть [1: 21].
Уже тут роса постає не просто як символ буяння весни, але і як порада не дозволити
творчому нічному хаосу повністю поглинути власне «я». Долання «непрозорого» творчого хаосу закономірно представлене в поезії «Ранок», коли
Місто дивно біле, майже неймовірне,
з мли, немов з уяви, виплива [1: 61].
Сяйво, світло, темрява та стихії є опосередкованими виявами, які у своєму осерді
ґрунтовані на лінгвокультуремі прозорості, яка набуває в Б. І. Антонича національної
специфіки через давні міфологічні народні уявлення. Проте в цього поета є ще одна реалія, безпосередньо пов’язана з «прозорістю» в загальнокультурному сенсі. Ідеться про
скло. Цей образ постає у вірші «Пейзаж з вікна»:
Дуднить по шибах дощ цинобри,
і скло відблискує, мов сталь [1: 36].
На особливу увагу заслуговує той факт, що метафора «дощ цинобри» містить у собі
оригінальний ефект зворотності, коли дощ як образ, традиційно асоційований із «прозорістю», набуває червонуватого забарвлення. Тож маємо ситуацію, коли «прозорий»
(дощ), навпаки, знепрозорюється.
У подібному контексті цю поезію розглянуто й у статті М. Ільницького «Пейзажі з
вікна: віконна призма в поезії Б.-І. Антонича» [6]. Антоничів художній світ є дуже особистісним, у ньому є «сад», «дім», «вікно». Водночас спостерігаємо поетове прагнення
вирватися за його межі («і думка, вирвавшися нишком, / мов нетля, б’ється у вікно»)
[1: 36]. І те, що думка не виривається, «б’ється» об вікно, очевидно не випадково: поет
лишається у світі власної творчості.
Загалом, «прозорість» виявляється не безпосереднім компонентом Антоничевого
художнього світу, а його глибинною основою, що виявляється через символічні образи
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коштовних каменів на «трьох перстенях», роси, образи міфологічних стихій води, вогню,
повітря. Антоничева «прозорість» є менш «рафінованою», більш стихійно міфологічною, ніж у В’яч. Іванова, проте в останнього вона набуває назви й концептуалізації через
художній твір.
Висловлені у статті міркування дали можливість дійти таких висновків:
1) «прозорість» є загальнокультурним поняттям, через яке можна означити сутність
мистецтва;
2) «прозорість» є суттєвою лінгвокультуремою естетики символізму, із якою поети
асоціюють специфіку самого слова і творчого процесу;
3) естетика прозорості втілюється в конкретно-чуттєвих образах коштовного каміння, світла, стихій, які формують мовно-образний світ символізму, втілений у поетиці
через яскраві антитези;
4) національний зміст лінгвокультуреми «прозорості» може бути зумовлений релігійним, міфологічним підґрунтям;
5) розгляд лінгвокультуреми «прозорості» в поезії символізму продемонстрував доцільність використання культурологічної інтерпретації художнього твору, а також необхідність осмислення нових сенсів на межі літератури та культури.
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«НАУЧНЫЙ ТЕКСТ» В СОДЕРЖАНИИ КОНЦЕПТА «АМЕРИКА»
В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Стаття присвячена проблемі опису змісту концепту. На думку автора, структура
концепту складається з когнітивних ознак різних картин світу: наукової, наївної, художньої та ін. На матеріалі енциклопедичних словників були визначені когнітивні ознаки концепту «Америка» в науковій картині світу.
Ключові слова: США, когнітивна лінгвістика, наукова картина світу, концепт.
Статья посвящена проблеме описания содержания концепта. По мнению автора,
структура концепта состоит из когнитивных признаков разных картин мира: научной,
наивной, художественной и др. На материале энциклопедических словарей были определены когнитивные признаки концепта «Америка» в научной картине мира.
Ключевые слова: Америка, когнитивная лингвистика, научная картина мира, концепт.
This article is devoted to the problem of the concept’s content description. On the author’s
opinion, the concept structure is consist of cognitive signs of different world pictures: science,
primitive, fiction and others. On the material the researches of the encyclopedias the author has
selected cognitive signs of concept «America» in scientific picture of the world.
Keywords: America, cognitive linguistics, scientific picture of the world, concept.
Обращение к исследованию концептов в современной лингвистике обусловлено актуальностью изучения проблем межкультурной коммуникации, соотношения языка и
культуры, языка и мышления.
Концепт – ментальная единица, характеризующаяся следующими признаками: способностью отражать картину бытия, национальной спецификой, наличием оценки, вербальным воплощением, сложностью структуры, динамичностью составляющих признаков (открытостью).
С нашей точки зрения, содержание концепта представляет собой совокупность когнитивных признаков (не всегда вербализованных): образных, информационных, интерпретационных, ценностных, понятийных, исторических, энциклопедических, ассоциативных, общенациональных, групповых, региональных (локальных), индивидуальных и
др. По представленному типу информации когнитивные признаки могут быть классифицированы по их принадлежности к той или иной картине мира: научной, философской,
социальной, гуманитарной, индивидуальной, коллективной, мифологической, религиозной, бытовой, этико-нравственной, художественной и т.д. Таким образом, содержание
концепта представляет собой текст (в самом широком смысле, как синоним сверхтекста,
примитивного текста, универсального предметного кода, по Н.И. Жинкину), в который
могут входить «исторически сложившиеся элементы и элементы, связанные с правилами
сегодняшнего дня; в нем есть элементы, относящиеся ко всем типам коммуникативных
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пространств, в которых личность вступает в общение средствами данного языка (от планетарного до личного пространства)» [3: 142-143].
Можно сказать, что содержание концепта является сфокусированной точкой разных типов картин мира [2]. В нашем случае «научный текст» в содержании концепта определяется
как когнитивные признаки научной картины мира. В языковом отношении научная картина
мира представлена терминосистемами частных наук, набор которых предопределен семантикой имени концепта. Поскольку в нашем случае именем концепта является название государства, то и когнитивные признаки, составляющие научную картину, представляют такие
типы информации, как географическое положение, территория, население, флора, фауна,
государственный строй, история, культура, просвещение, печать и т.п. Помимо терминов научная картина мира может быть представлена историческими датами, географическими, административными названиями, именами общественных и политических деятелей, ученых,
художников, музыкантов и т.п., названиями научных работ, художественных произведений
и т.п., которые связаны в сознании отдельной личности и языкового коллектива с научными
открытиями в той или иной отрасли, сменой научной парадигмы и т.д. [2]
Материалом для описания научной картины в содержании концепта «Америка» послужили энциклопедические словари [4-8], поскольку они содержат общую и наиболее
существенную информацию по всем отраслям научного знания; имеют особый авторитет и пользуются популярностью среди широких масс населения, т.е. можно говорить о
большом значении энциклопедических словарей в формировании картины мира как отдельного человека, так и народа в целом. Основным методом нашего исследования стало
выделение ключевых слов.
«Научный текст» в содержании концепта «Америка» представлено следующими типами научных знаний:
1. общая характеристика:
государство в Северной Америке, 50 штатов, Северный Ледовитый океан, Тихий океан, граница с Канадой и Мексикой…;
2. население:
потомки европейцев, афроамериканцы, латиноамериканцы, индейцы, эскимосы, алеуты, верующие, протестанты, католики, православные, урбанизация, мегаполисы (НьюЙорк, Лос-Анджелес, Чикаго)…;
3. государственный строй:
президентская республика, федерация, Конституция, «разделение властей» (законодательная, исполнительная, судебная власти), двухпартийная система, Демократическая
партия, Республиканская партия, президент, выборы, Конгресс, Сенат, Палата представителей, Верховный суд, профсоюзы, Американская федерация труда-Конгресс производственный профсоюзов (АФТ-КПП)…;
4. физическая география:
многообразие природных условий, Кордильеры, Внутренние равнины, Восточный
регион, Аляска, Гавайи, Гранд-Каньон, Большое Соленое озеро, Долина Смерти, «окаменевший лес», песчаные пустыни, Нефф-каньон (пещера), Карлсбадская пещера, Великие
равнины, Центральные равнины, Примексиканская низменность, горная система Аппалачи, Аляска, вулканы, остров Оаху, порт г. Гонолулу, Перл-Харбор…;
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климат:
все климатические зоны, тропический, умеренный, субтропический морской,
умеренно-континентальный, резко континентальный, арктический, субарктический…;
реки, озера:
густая полноводная сеть, Миссисипи, Миссури, Арканзас, Ред-Ривер, Юкон, РиоГранде, Колорадо, Колумбия, Св. Лаврентия, Великие озера, Верхнее озеро, Мичиган,
Гурон, Эри, Октарио, Большое Соленое озеро, Ниагарский водопад…;
почвы:
разнообразие почв кислые подзолистые, щелочные каштановые, тундрово-глеевые,
мерзлотно-таежные, подзолистые, дерново-подзолистые, бурые лесные, серые лесные,
черноземные, каштановые, бурые, серо-бурые, желтоземы, красноземы, коричневые,
серо-коричневые, сероземы…;
природные зоны:
типы леса: тайга, смешанные хвойно-широколиственные, широколиственные, субтропические, хвойные, горные таежные, горные хвойные, субтропические горные, сосновые,
смешанные дубовые, кленовые, платановые с примесью секвойи, сосны, дугласовой и
бальзамической пихт, кедрово-сосновые, елово-пихтовые лиственно-елово-пихтовые редколесья, можжевеловое редколесье, высокотравные злаковые и осоковые луга, субальпийские и альпийские луга, степи, ледники, пустыни, полупустыни, солончаки…;
растительность:
дугласия, гигантская туя, гемлок, красный кедр, кипарисовик, желтая сосна, чапарраль, кустарники манзанитов, дикая малина, дикий виноград, кактусы, юкки, мескит,
пихта, белая и черная ель, американская лиственница, тюльпанное дерево, клен, желтая
береза, бук, граб, имлон, секвойя, пальмы, фикусы, дынные дерево…;
животные:
снежная коза, толсторогий баран, гризли, ягуар, броненосец, бурый медведь, рысь, росомаха, олень-вапити, волорогая антилопа, лань, койот, бизон, аллигатор, кайманова черепаха,
пекарь, опоссум, фламинго, пеликан, колибри, лисица, гремучая змея, северный олень (карибу), тундровый волк, песец, белый медведь, американский соболь, горностай, треска, сельдь,
лососевые, палтус, тунец, крабы, креветки, национальные парки, резерваты…;
5. история:
Колумб, Дж. Кабот, индейские племена, Сан-Августин, Джеймстаун, колонизация,
негры-рабы, плантационные хозяйства, Война за независимость, Декларация независимости, США, Конституция США, Вашингтон, война Юга и Севера, запрет рабства,
интервенция союзников в России, Перл-Харбор, второй фронт, Хиросима, Нагасаки,
атомная бомба, вьетнамская война, антивоенное движение, террористический акт в
Оклахома-Сити, мирное соглашение между Израилем и ООП, восстановление демократии в Гаити, Дейтонское мирное соглашение по Боснии и Герцеговине, концепция
упреждающих силовых действий, вторжение в Израиль, одно из государств основателей
ООН, ОБСЗ…;
6. экономика:
ведущая экономическая держава, дефицит федерального бюджета, крупнейший должник, инфляция, благоприятный социальный фон, модернизация, иностранные инвестиции,
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крупнейший кредитор, интернационализация производства, мощная система научноисследовательских и опытно-конструкторских учреждений, формирование межотраслевых связей, мощная структура отдыха и туризма, экономические районы (Север, Запад,
Юг), нефтяная, угольная добывающая промышленность, добыча металлоруд (железо,
медь, цинк, свинец, золото, серебро, платиноиды, уран) и неметаллического сырья (фосфат, сера), импорт дешевого сырья, компьютерная промышленность, металлургическая
промышленность, автомобильная промышленность («Дженерал-моторс», «Форд»), аэрокосмическая промышленность («Локхид», «Боинг»), химическая промышленность,
полиграфическая промышленность, пищевая промышленность (продукты быстрого питания, упакованные закуски: картофель, орешки и т.д.), строительная индустрия, индивидуальные фермы, партнерства, корпорации), импорт фруктов, овощей, сахара, кофе,
какао-бобов, бананов, кукурузы, пшеницы, соевых бобов, хлопка, табака, мяса, молока,
каучука, говядины, баранины, свинины, масла и др.;
7. наука:
естественные и технические науки:
Дж. Банистер, Дж. Бартрам, Дж. Клейтон, М. Кейтсби, Б. Раш, Дж. Кроган, Дж. Уинтроп Старший, Т. Братл, Д. Риттенхаус, Дж. Боуден, К. Колден, Риттенхаус, Дж. Черчмен,
Б. Франклин, Бостонское философское общество, Американское философское общество,
Дж. Рамзи, Дж. Фитч, У. Маклур, Дж. Торри, Дж. Одюбон, Э. Уитни, С. Норт, С. Кольт, И.
Таун, П. Купер, Ч. Гудьир, С. Гауд, Дж. Френсис, Т. Давенпорт, У. Хант, Э. Хоу, К. Шолс,
У. Буллок, С. Мак-Кормик, О. Хуссе, Дж. Генри, С. Морзе, Д. Юз, Дж. Смитсон, Б. Гулд,
Дж. Бонд, Л. Бек, У. Джонсон, Ч. Шепард, Дж. Эммет, Дж. Бейли, Дж. Грин, Дж. Лиди,
Дж. Холл, Дж. Бакман, Дж. Декей, Дж. Одюбон, Р. Харлан, У. Бомон, Д. Дрейк, Дж. Уйман, Дж. Тори, А. Грей, Д. В. Балей, Дж. Марш, Дж. Вестингауз, У. Дейвис, Т. Эдисон, А.
Белл, Ч. Холл, У. Мак-Артур, Дж. Форрес, Э. Лейнер, Мергенталер, американские научные общества, «Истмен Кодак», «Б. Ф. Гудрич», «Дженерал электрик», «Артур Д. Литл»,
Б. Пирс, Г. Дрейпер, Ч. Янг, Г. Роуланд, Э. Пикеринг, С. Ньюк, Дж. Хилл, А. Майкельсон,
Дж. Гиббс, Дж. Спёрр, В. Линдгрен, Э. и У. Эммонс, Ф. Кларк, Г. Вашингтон, Дж. Мерей,
У. Твенхофел, У. Дейвис, Г. Джильберт, Р. Гаррисон,. Ж. Лёб, Р. Годдард, Э. Александерсон, Э. Х. Армстронг, Х. Дуайер, Р. Фессенден, Ли де Форест, Дж. Д. Биркгоф, О. Веблен,
В. Буш, Х. Шепли, Э. Хаббл, Р. Вуд, Р. Милликен, А. Комптон, Дж. Хейл, К. Дэвиссон,
Л. Джермер, Т. У. Ричардс, И. Ленгмюр, Г. Льюис, А. Демпстер, А. Каррель, Дж. Уипл,
Дж. Майнот, У. Мёрфи, Э. Кендалл, Ф. Хенч, К. Бриджес, Г. Мёллер, А. Стёртевант, Ф.
Клементс, Х. Бете, Н. Бор, К. Гёдель, Л. Силард, Э. Ферми, О. Штерн, А. Эйнштейн, Дж.
Нейман, Н. Винер, С. П. Тимошенко, К. Шеннон, О. Струве, П. Бриджмен, И. Раби, Р.
Оппенгеймер, М. Филипс, Э. Лоуренс, Д. Керст, Э. Макмиллан, Г. Юрии, У. Ф. Джиок, Л.
Полинг, Э. А. Дойзи, Дж. Самнер, Дж. Нортроп, У. Стэнли, А. Винер, К. Ландштейнер,
К. и Г. Кори, Р. Дюбо, З. Ваксман, Э. Синнотт, Дж. Стеббинс, Т. Добжанский, Э. Майр,
Дж. Симпсон, А. Стёртевант, Ф.. Смит, П. Траск, Ф. Ван-Тайл, А. Леворсен, Дж. Хант,
атомная бомба, водородная бомба, В. фон Браун, Ф. Блох, Э. Пёрселл, У. Лэмб, П. Куш,
Э. Сегре, О. Чемберлен, Д. Глазер, Р. Хофстедтер, М. Гёпперт-Майер, Ю. Вигнер, Ю.
Швингер, Р. Фейнман, Х. Бете, М. Гелл-Ман, Дж. Бардин, Л. Купер, Дж. Шриффер, А.
Джайевери, Л. Эсаки, Дж. Бардин, У. Браттейн, У. Шокли, Ч. Таунс, Э. Макмиллан, Г.
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Сиборг, У. Либби, Р. Вудворд, Р. Малликен, Л. Онсагер, П. Флори, Ф. Липман, С. Очоа, А.
Корнберг, К. Анфинсен, С. Мур, У. Стайн, В. Дю Виньо, Э. Сазерленд,, Дж. Эдельман, М.
Калвин, К. Блох, Дж. Бидл, Э. Тейтем, Дж. Ледерберг, Дж. Уотсон, Х. Корана, М. Ниренберг, Р. Холли, Дж. Паладеи К. Дуве, Дж. Эндерс, Т. Уэллер, Ф. Роббинс, М. Дельбрюк,
А. Херши, С. Лурия, Дж. Аксельродом, М. Тейлер, Д. Ричардс, А. Курнан, Ч. Хаггинс, Ф.
Роус, Д. Бекеши, Х. Хартлайн, Дж. Уолд, Г. Стомл, «Аполлон», Армстронг…;
общественные науки:
философия, социология, психология:
Дж. Беркли, Дж. Эдуардс, С. Джонсон, Американское философское общество, Т.
Джефферсон, Б. Франклин, И. Аллен, Т. Пейн, Т. Купер, Б. Раш, Р. У. Эмерсон, У. Т.
Харрис, «The Journal of Speculative Philosophy», протестантский персонализм (бостонская школа: Б. П. Боун, Дж. Х. Хауисон, Р. Т. Флюэллинг, Э. Ш. Брайтмен), У. Э. Хокинг,
прагматизм, Ч. С. Пирс, У. Джемс и Дж. Дьюи, Дж. Мид, К. И. Льюис, операционализм,
П. У. Бриджмен, неореализм (Р. Б. Перри, У. П. Монтегю и др.), критический реализма
(А. К. Роджерс, Р. В. Селлерс, Дж. Б. Пратт, Дж. Сантаяна, А. Лавджой, Ч. О. Стронг, Д.
Дрейк), А. Н. Уайтхед, Б. Бленшард, неопозитивизм (М. Шлик, Р. Карнап, Х. Рейхенбах,
Г. Фейгль), «общая семантика» (А. Кожибский, С. Хаякава, С. Чейз), логический анализ
философии (У. Куайн, Н. Гудмен, Б. Л. Уорф), «натурализм» (Ф. Дж. Вудбридж, М. Р.
Коэн, Е. Крикорьян, Дж. Г. Рэнделл, Э. Нагель), неотомизм (М. Адлер, Дж. Уайлд), Американская католическая философская ассоциация, диалектическая теология (Р. Нибур,
П. Тиллих), Ф. Зорге, И. Вейдемейер, Г. Аптекер, Г. Селзам, Г. К. Уэллс, П. Кроссер,
К. Ламонт, П. Данем, Г. Л. Парсонс, Д. Де Гроод, феноменология, М. Фарбер, Дж. Сомервилл, Г. Спенсера, Самнер, Ф. Г. Гиддингс, Л. Уорд, А. Смолл, Т. Веблен, Ч. Х. Кули,
Р. Парк и Э. Бёрджесс, У. Томас, Ф. Знанецкий, Л. Вирт, Э. Ф. Фрэзьер, П. А. Сорокин,
Р. Линд, П. Ф. Лазарсфельд, Т. Парсонс, Р. Мертон, З. Бжезинский, теория «постиндустриального общества» Д. Белла, Ч. Р. Миллс, Г. Маркузе, Т. Адорнс, Дж. М. Кеттел, Г.
С. Холл, У. Джемс, С. Холл, Э. Л. Торндайк, Дж. Уотсон, Э. Толмен, К. Халл, К. Лешли,
Б. Скиннер, психоанализ, неофрейдизм,Э. Фромм, Г. Салливан, К. Хорни, «гуманистическая психология», К. Роджерс, Г. Олпорт, Л. Фестингер, С. Аш, Д. Мак-Лэлланд, Н.
Миллер, К. Прибрам, Дж. Бруннер...;
историческая наука:
Б. Франклин, Т. Джефферсон, Т. Пейн, Дж. Банкрофт, Дж. Мотли, У. Прескотт, Дж.
Дэвис, Д. Мак-Кэб, Х. Грили, Дж. Дрейпер, Дж. Родс, Ф. Дуглас, У. Филипс, Американская историческая ассоциация, журнал «American Historical Review», Дж. Мак-Мастер,
Г. Адамс, Л. Г. Морган, Дж. Б. Адамс, Дж. Бёрджесс, Дж. Фиске, тезис этих об уникальности и превосходстве американской демократии, Ф. Тёрнер, Ч. Бирд, Э. Чаннинг, Ф.
Зорге, Ю. Дебс, Г. Шлютер, А. М. Шлезингер Старший, Е. Богарт, Х. Фолкнер, Л. Хэкер,
Дж. Коммонс, З. Перельман, С. Сличтер, Дж. Фитч, Э. Миттельман, Д. Перкинс, С. Бемис, Т. Бейли, В. Паррингтон, Л. Корри, Ф. Аллен, М. Джозефсон, Дж. Аллен, А. Бимба,
Г. Морейс, И. Рутенберг, Э. Флинн, У. Фостер, Дж. Харди, Л. Харц, Д. Бурстин, Р. Браун,
Н. Грае, А. Невинс, Ф. Хайек, Т. Кохрани, Р. Хофстедтер, А. М. Шлезингер Младший, Г.
С. Коммаджер, К. Деглер, Ф. Фридел, У. Лёктенберг, А. Линк, У. Гейленсон, К. Керр, И.
Бернстайн, Д. Перкинс, У. Лангер, С. Глисон, С. Морисон, С. Бемис, Г. Фейс, У. Кинтнер,
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У. Э. Вильямс, Ф. Шуман, Д. Флеминг, Г. Алпровиц, Г. Колко, Дж. Кеннан, Г. Моргентау,
У. Любуа, К. Вудсон, Б. Броули, Г. Аптекар, О. Джонсон, Дж. Моррис, В. Перло, Ф. Фонер, У. Фостер, Г. Холл, Г. Уинстон, Американская историческая ассоциация…;
экономическая наука:
Б. Франклин, Т. Джефферсон, гармонии интересов теория Г. Ч. Кэрри, Дж. Б. Кларк,
концепция «предельной производительности», институционализм, Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Митчелл, неокейнсианство, А. Хансен, Е. Домар, Дж. М. Кейнс, «свободы предпринимательства», Ф. Найт, М. Фридмен, П. Сэмюэлсон, Дж. Голбрейт, С. Кузнец, К.
Арроу, Т. Купманс, У. Фостер, Дж. Аллен, А. Рочестер, В. Перло, Г. Холл, Национальное
бюро экономических исследований, Брукингский институт, Американская экономическая
ассоциация, Американская финансовая ассоциация, Американская статистическая ассоциация, Ассоциация экономическая истории…;
географическая наука:
социальная наука, Боумен, инвайронментализм, географический детерминизм, Э.
Семпл, Э. Хантингтон, Б. Берри, Дж. Уолперт, Ф. Хортон, Ч. Гаррис, Р. Хартшорн, Д.
Уитлеи, Ф. Шеффер, В. Гаррисон, Б. Берри, Э. Ульман, Л. Кинг, Э. Тааффи, Р. Морил, О.
Бейкер, В. Миллер, Ульман, Э. Гувер, А. Вебер, У. Изард (Айсард), Ассоциация американских географов, Американское географическое общество, Национальное географическое общество, Ассоциация региональной науки…;
юридическая наука:
естественное право, теория общественного договора, разделение властей, Т. Джефферсон, Т. Пейн, Дж. Адаме, А. Гамильтон, Дж. Уилсон, европейская юридическая наука, У.
Уиллоби, Хохфельд, Кокурек, Р. Паунд, Дж. Грей, К. Ллевеллин, Дж. Харлан, Э. Паттерсон,
Д. Франк, Г. Олифант, Т. Арнолд, Д. Койл, Дж. Берне, Ч. Пелтасон, Л. Леви, Ч. Бирд, А.
Келли, Э. Корвин, Ч. Уоррен, Ч. Притчетт, Ч. Мерриам, Х. Лассуэлл. Д. Истон. С. Липсет,
Г. Алмонд, С. Верба, Р. Снайдер, Г. Моргентау, Г. Холл, Г. Аптекер, Х. Ласк, А. Коппол, М.
Фиск, К. Джеймс, Л. Фуллер, Р. Браушер, Л. Симпсон, Дж. Харпер, У. Проссер, Р. Бринк, У.
Шеддон, Д. Абрахамсен, Примерный уголовный кодекс, Р. Мэтьюс, Н. Фальконе, М. Форкош, Б. Тейлор, Ф. Уитни, С. Фокс, А. Кокс, А. Джитлоу, Ф. Харбисон, Б. Мэбри, Ф. Pocc,
М. Бернстайн, Н. Чемберлен, С. Петро, Г. Саймон, Ричберг, Ф. Таф…т;
языкознание:
Ф. Боас, У. Уитни, Э. Сепир, Л. Блумфилда, Б. Уорф, Д. Хаймс, З. Харрис, Ю. Найда,
Р. Якобсон, Ч. Хоккет, М. Свадеш (Сводеш), У. Остин, Ч. Пирс, Ч. Моррис, У. Вайнрайх,
Т. Сибеок, Ф. Лаунсбери, У. Гуденаф, Н. Хомский, Дж. Миллер, С. Лэм, Дж. Мак-Коли,
Ч. Филмор, Ч. Осгуд, У. Ламберт, Дж. Дженкинс, С. Сапорта, Лингвистическое общество
Америки, Нью-Йоркский лингвистический кружок (Международная лингвистическая
ассоциация), Американское диалектологическое общество; Ассоциация современных
языков; Ассоциация речевой коммуникации…
8. культура и образование:
английская культура, английский язык…;
литература:
В. Ирвинг, Дж.Ф. Купер, Э. По, И. Хорстон, М. Твен, Т. Драйзер, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, Дж. Селинджер, Н. Мейлер, Дж. Болдуин, Р. Брэдери…;
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музыка:
музыкальная культура северо-американских индейцев, псалмы, религиозные гимны,
джаз, регтайм Л. Армстронг, Дюк Эллингтон, мьюзикл,М. Джэксон, Ф. Синатра, рок-нролл, рок-оперы…;
художники:
У.С. Маунт, Дж. К. Бинхэм, импрессионизм (Дж.М. Уистлер, М. Кассат, Дж.С. Сарджет); реализм (У.М. Харнетт, ж.Ф. Пето, Дж. Хэберил), школа «мусорного ведра» (Р.
Хенри, В.Дж. Глэкенс, Дж. Слоун, Дж.Б. Лакс, Э. Шинн, А.Б. Дэвис, М. Прендергаст,
Э. Лоусон); беспредметное искусство (А. Горки, В. де Коонинг (Кунинг), Дж. Полок, М.
Ротно, Ф. Клайн); смешанная техника (Р. Раушенберг, Дж. Джонс, Л. Риверс); поп-арт (Э.
Уорхол, Дж. Розенквист, Дж. Дайн), фотореализм…;
архитектура:
чикагская школа, башня Сирса, небоскребы, статуя Свободы, Даунтаун, Рокфеллерцентр, небоскреб RCA Эмпайр-стейт-билдинг, Бруклинский мост, Капитолий, Белый дом,
Метрополитен, Музей современного искусства, Музей примитивного искусства, Музей
американских индейцев, Музей космонавтики, мемориалы президентов, национальная
галерея искусств, обсерватория Дж. Хэнкона, выставочный центр Мак-Кормик…;
театр:
Метрополитен-опера, концертный зал «Эвери Филлер холл», малые театры, университетские и самодеятельные театры…;
образование:
всеобщее бесплатное среднее образование, государственные и частные школы, стандартный тест достижений (SAT), пятибалльная буквенная шкала оценок (A,B,C,D,F),
колледжи, университеты (Калифорнийский, Массачусетский, Стэндфордский, Висконсинский, Мичиганский…);
кино:
телевидение, Голливуд…
Необходимо отметить, что предложенный нами набор когнитивных признаков отнюдь не является исчерпывающим (в этом отношении многоточия в списке когнитивных признаков поставлены нами не только из-за ограниченности объема статьи). Содержание концепта изменчиво и напрямую связано с изменениями действительности и
научно-техническим прогрессом, научные знания постоянно пересматриваются: какието из них отвергаются, дополняются другими, корректируются. Полное познание всего
сущего в принципе невозможно, так как, во-первых, не существует пределов познания,
а во-вторых, мир никогда не может быть познан до конца. Следует также сказать, что
появление новых когнитивных признаков в структуре концепта не всегда приводит к вытеснению существующих. Таким образом, объем содержания концепта постоянно увеличивается и в полном объеме не известен никому.
Остается открытым вопрос и выделении ядра и периферии в научной части содержания концепта «Америка». На наш взгляд, в силу специфики научной картины
миры (речь о которой шла выше) в ней не представляется возможным выделить ядро
и периферию.
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Постать Івана Ігнатюка знана в Україні лише серед вузького кола науковців-гуманітаріїв,
водночас широко відома серед української спільноти Польщі завдяки його громадській
позиції, активній збирацькій діяльності та популяризації традиційної культури українців
Підляшшя. Народився Іван Ігнатюк 20 жовтня 1928 р. у селі Данці, Володавського повіту Люблінського воєводства Польщі в сім’ї незаможного селянина Степана Ігнатюка. Як
старший із трьох дітей, Іван був залучений до різних господарських робіт, з яких жила
сім’я, а постійна матеріальна скрута змушувала хлопця підробляти. Влітку він пас худобу,
а взимку ходив до школи. «Іди, Іване, вчися, – казала мати, – бо ти від малого любиш читати і писати, може з тебе будуть люди … Землі у нас дуже мало та на вас трьох не вистачить,
щоб на ній господарювати» [Дорох 1976, 84]. Чотири роки хлопець навчався у с. Данці, а
в 1944 р. закінчив 7 класів початкової школи у Славатичах, згодом Володавську загальноосвітню гімназію (1947). Родину Ігнатюків дивом оминули трагічні події депортації українців 1944-1946 рр. в Радянську Україну та акції «Вісла» (1947), коли українське населення
Підляшшя примусово переселяли на північні землі Польщі.
1947 р. юнак вступає в ряди Польської робітничої партії, бере активну участь у
молодіжному русі, очолює Володавське правління Спілки польської молоді. У 1953 р.
переїздить до Любліна, де до 1957 р. працює у воєводському комітеті Польської робітничої партії, заочно здобуває освіту в Люблінському економічному технікумі ім. Феттера (1964) та займається активною культурно-просвітницькою роботою серед українців
Парчевського повіту. Завдяки його зусиллям у селі Коденець організовується драмгурток, який, інтегруючи місцеву громадськість, давав їй власне єдину можливість для спілкування з українською культурою. Водночас Іван Ігнатюк був одним із організаторів і
засновників воєводського правління Українського суспільно-культурного товариства в
Любліні та повітових правлінь у Володаві й Білій-Підляській (1956). Підтримуючи всі
прогресивні починання членів правління, спрямовані на культурно-національне відродження, збереження духовної спадщини української спільноти, Ігнатюк ініціював проведення численних мистецьких імпрез, зокрема був організаційним керівником та учасником ансамблю пісні й танцю Українського суспільно-культурного товариства. Свого
часу концерти колективу, що пропагував українську пісню, з великим успіхом проходили
не тільки в регіоні, а й у всій Польщі [Дорох 1976, 85].
Через хворобу І. Ігнатюк на деякий час змушений був припинити подвижницьку роботу, а з 1970 р. знову поринув у вир діяльності Люблінського правління УСКТ, очолюючи
його до 1975 р. У цей же час він розпочинає активну збирацьку діяльність, зосередившись
спочатку на дослідженні діалектних говіркових особливостей українців терену. Адже, «до
війни, зі спогадів збирача, а також під час німецької окупації і зразу після визволення,
українська мова на південному Підляшші була в загальному вжитку. Я поки не пішов до
школи, не знав польської мови. Мій батько до смерті її не навчився і розмовляв тільки
українською говіркою. Ця говірка, українська народна культура, зокрема місцевий фольклор, мали великий вплив на мою українську національну свідомість» [Трачук 2008, 7].
Дослідник прагнув задокументувати «чисті» залишки діалектів краю, а захоплення усною
словесною творчістю пояснював тим, що вже змалку «любив слухати казки і пісні, і сам
любив тиї пісні спивати» [Ігнатюк 1068, 2]. «Поле» стало його стихією і перші записи, а
це були весільні звичаї та обряди, він зробив у серпні 1970 р. Поштовхом до збирацької
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діяльності було весілля брата, що відбулося у рідному селі Данці, 1967 р. Саме тоді й
зародилася ідея зафіксувати, щоб зберегти для «будучих поколінь». Записувати почав
від «своєї мами, дядини та співачки із сусіднього села Чепутки Анастасії Олещук. Як записав я підляське весілля, вирішив на другий рік записувати українські народні місцеві
пісні й усі інші звичаї та обряди» [Трачук 2008, 6].
Захоплений цією ідеєю І. Ігнатюк багато сил і часу присвятив польовій роботі з нагромадження автентичного матеріалу. Його вирізняло особливо бережне ставлення до народної спадщини, адже своє головне завдання він вбачав у максимальній повноті представити духовну культуру української спільноти. «На превеликий жаль, – згадував дослідник
в автобіографічних нотатках, – в перших роках моєї праці яко збирача фольклору не було
огульного заінтересовання моєю роботою. Нихто мене в тим не подтримував <…> збирання й записування народніх писень на Подляшші було і є моїм хобі, бо я не маю до теї праці
вижшої етнографічної освіти» [Ігнатюк 1068, 2]. Так поступово, крок за кроком, залежно
від життєвих обставин, збирач реалізовував свою власну життєву програму. Разом з експедиційними виїздами практикував стаціонарне обстеження населених пунктів південної
частини Підляшшя. Об’єктом досліджень стали села Білопідляського (нині Люблінського)
воєводства (Докудово, Бокинка, Матяшівка, Межилистя, Заболоття, Янівка, Чепутка, Данці, Ганна, Красівка та ін.). Упродовж тридцяти п’яти років збирач зафіксував надзвичайно
багатий та різноманітний у жанровому плані матеріал, записав понад 1200 народних пісень, низку казок, загадок, прислів’я й приказки та згромадив значну кількість записів з
традиційного побуту, звичаїв і обрядів на трьох магнітофонних плівках та 26 касетах, що
містять унікальні свідчення архаїчної традиційної культури українців терену.
В міру накопичення фольклорно-етнографічного матеріалу виникала необхідність
його публікації, але не маючи можливості видати збірку І. Ігнатюк використовував найменшу нагоду для популяризації його в періодиці, зокрема виданнях Товариства українців у Польщі: «Наше слово», «Наша культура», щорічника «Український календар»,
часопису «Основи». Серед перших публікацій фольклорних матеріалів згадаємо «Історичні пісні з Підляшшя» (1972), «Весільні приспівки з села Янівки» (1972), «Про звичаї
у великий піст та підляські веснянки» (1973), «Чепутське весілля» (1973) [Ігнатюк 1972,
1973] та багато інших. З 1998 р. почав активно друкуватись у часопису Союзу українців
Підляшшя – «Над Бугом і Нарвою», оприлюднюючи й аналізуючи результати власної
збирацької діяльності.
Важливу роль у становленні методики дослідницької роботи І. Ігнатюка відіграла тісна
співпраця з Люблінським регіональним відділом Польського народознавчого товариства,
членом якого він став у 1973 р. Визнанням його внеску у збереження, дослідження та пропаганду народної творчості стало присвоєння звання – Заслужений діяч культури Польщі
(1985), а громадська діяльність була відзначена державною нагородою – Кавалерським
хрестом Ордена Відродження Польщі (1979). І. Ігнатюк є одним із засновників літературного об’єднання «Підляшшя» (1983), яке згуртувало українських поетів Холмщини й Підляшшя, а також співредактором літературного альманаху «Наш голос», членом Об’єднання
українців у Польщі та Союзу українців Підляшшя.
Збирацька праця дослідника, систематизація цінної культурної спадщини українців
в її локальних формах є особливо важливою в наші дні, коли природні механізми пере80

дачі традицій від старшого покоління до молодшого у південній частині Підляшшя вже
втрачені, а українське населення повністю асимілювалося. Польові записи І. Ігнатюка
були розшифровані, систематизовані та видані машинописними збірками. Їхній появі
він завдячував передусім Юрію Попку, підляшанину за походженням, який проживає в
Німеччині.
На схилі віку дослідник щедро ділився нагромадженим матеріалом, частину
фольклорно-етнографічної колекції він передав до Наукових архівних фондів рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т.
Рильського НАН України (далі – ІМФЕ), що налічує 18 одиниць зберігання. Частину
матеріалів Ігнатюк переказав воєводській бібліотеці м. Більська-Підляського, архіву Музею люблінського села, а магнітофонні плівки й касети – Музичній академії у Львові
[Dudek-Szumigaj 2010, 52-53].
Колекція ІМФЕ складається з серії збірок, а саме: чотирнадцяти фольклорних, двох
дослідницьких розвідок та бібліографічного покажчика. Представлений доробок свідчить про широкий спектр збирацьких зацікавлень дослідника, який намагався обстежити
народне життя українців південної частини терену у всій різноманітності його форм і
проявів, як у зрізі духовному, так і матеріальному. Тут містяться матеріали, присвячені з
одного боку дослідженню різноманітних промислів, будівництву, традиційного одягу, а з
другого – обрядовій культурі та все ж пріоритет надавався багатій пісенній творчості, що
представлена практично усіма жанрами українського фольклору. Окремі видання доповнюються ксерокопійованими світлинами, на яких зображені предмети народного побуту, мистецтва, співаки-виконавці, а також містять інформацію про особливості польової
роботи дослідника, його спогади й спостереження як збирача й носія фольклору.
Серія збірок «Народні пісні з Підляшшя» («Підляські веснянки», «Обрядові пісні»,
«Кавалірські пісні», «Любовниї письні», «Балади та історичні пісні», «Жартовливиї
письні», «Родинно-побутові письні») надіслана дослідником протягом 1982-1998 рр.,
упорядкована за жанрами та укладена за єдиним принципом. Не всі містять передмову,
але мають довідковий апарат з основною інформацією про записи, списки інформантів,
словники діалектних слів та докладний зміст, що допомагає зорієнтуватися у матеріалі. До окремих пісенних текстів подано нотний супровід. Наприклад, збірка пісенного
матеріалу «Підляські веснянки» [Ігнатюк 1014], куди увійшли записи з 1970-1982 рр.,
відкривається вступним словом, де подано вичерпну інформацію про низку традиційних
ритуалів, пов’язаних з весняною обрядовістю: «перебиваннє посту», «звичай зв’язаний
з Благовіщенньом», «Вербниця», «красіннє яєць», «святіннє паскі і її диліннє», «граннє в яйця», «цилуваннє і поздоровлюваннє іменьом Христовим», «волочебноє», «клодовіннє волочебного на могилках», акцентується увага на локальних особливостях, що
простежуються передусім у народній термінології на означення веснянок: «постяні» або
«пісні», «великодні», «володарки», «жалімони», «кріп». Важливо, що збирач фіксував не
лише народні назви, але й розуміння цих явищ традиції, а також особливості їх побутування в народному середовищі.
Позначений архаїчними змістовими й художніми рисами календарний та життєвого
циклу фольклор, увійшов до збірки «Обрядові пісні» [Ігнатюк 1039], що нараховує 126
пісенних текстів (колядки, щедрівки, веснянки, жнивні, весільні, поховальні), містить
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словник діалектних та чужомовних слів (303 позиції), індекс імен, що виступають в піснях, назв місцевостей, список респондентів. Кожному пісенному циклу передує ґрунтовна вступна частина.
Зимовий репертуар у записах дослідника представлений низкою коляд на євангельські теми («Скінія златая», «Новоє літо зачинає»), дитячих пісень («Ой коляда, колядиця»), що носять розважальний, гумористичний характер, а також щедрівками («Щодра,
щодра Марія на пристоліку стояла», «Васильова мати пуошла гоготати») [Ігнатюк 1039,
88-96]. Весняний цикл репрезентовано творами, які «спивалися переважно под час повольних танців – хороводів» («Положу кладку через муравку», «Через наше село везьоно
дерево», «В нашим Межилистю церковку будують»)[Ігнатюк 1039, 105-109]. Найпоширенішими серед жнивних пісень є обжинкові, в яких домінують мотиви прославляння
останнього снопа, вшанування вінка, похвали женцям за працю, закликання до гостини
тощо («Ой дожалі житко», «Ой котився житній винок», «Уже в нас тепер обжинки»)
[Ігнатюк 1039, 97-104].
З родинно-обрядової народної поезії найбільш широко представлені у збірці І. Ігнатюка весільні пісні, які активно побутували ще до середини ХХ ст. Дослідник чітко
вказав, який елемент весільного обряду супроводжує та чи інша пісня: «под час збору
в хати молодого», «на виночках в хати молодухі», «коли пекли коровай», «под час поклонів», «благословенства молодої пари», «коли дружко забивав посаг», «письні запорожців альбо челяді», «под час перепоїн» тощо. У розділі «Похоронниє письні» збирач
навів основні елементи традиційної поховальної обрядовості, помістив низку текстів,
частина з них польською мовою. Цінним у збірці є нотний додаток до окремих весільних
пісень (33) та подана дослідником карта із зазначенням місць народознавчих мандрівок
[Ігнатюк 1040].
Чільне місце у записах І. Ігнатюка займають пісні побутової тематики. Чимало з них
змальовують кохання молодих людей, тугу за милим, перешкоди закоханим, мрії про
шлюб. Інший тематичний пласт стосується безпосередньо родинного життя, здебільшого, нещасливого, бо йдеться про лихого чоловіка, важке становище невістки на чужині,
гірку долю вдови тощо. Більшість ліричних текстів є відомими народними українськими
піснями, частина з яких літературного походження.
Представивши невелику кількість пісень суспільно-побутової тематики: рекрутські,
солдатські (жовнірські), партизанські, козацькі, збирач зауважив, що вони здебільшого
походять не з Підляшшя. Солдатські й жовнірські – поширювалися переважно солдатами з різних сторін України й Росії, партизанські – під час окупації Підляшшя, козацькі
або «кавалірські» є варіантами загальновідомих українських пісень [Ігнатюк 1068, 2].
Баладні тексти стосуються переважно двох тематичних блоків – кохання й дошлюбних
взаємин і родинного життя. Відгомін трагічних подій, пов’язаних із переселенською акцією «Вісла» зберігся у співанках-хроніках «Про вивозку».
На основі зафіксованого паремійного матеріалу постала збірка «Прислів’я, приказки, загадки з Підляшшя» (1983 р.), куди, як зазначив у передмові збирач, увійшли записи зроблені «частково від поета Степана Сидорука із села Ставкі над Бугом, багато
запам’ятав я з дитинства. Всі приказки і прислів’я, які подано з с. Данці без прізвища,
я чув од свого батька Степана, тітки Марини, дядька Ядама, сусідів: Михаля Павліка і
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Петра Ігнатюка та інших жителів мого рідного села Данці» [Ігнатюк 1037, 2]. Подано 180
паремій і 21 загадку.
Низка збірок під загальною назвою «Народні пісні з Підляшшя» та «Фольклорні записи з Підляшшя», окрім різножанрового пісенного й етнографічного матеріалу містить
розмаїтий спектр явищ, пов’язаних із календарною звичаєвістю: «як давній люди постили, пекли Паску, робили толоку, дожинки, кисили капусту і огірки» [Ігнатюк 1307],
про Різдво, Великдень, підляські вечорниці; інформацію про ремесла та народне мистецтво, зокрема ткацтво та виготовлення виробів інтер’єрного призначення (рушників),
святкового та буденного одягу, важливих його елементів (сорочка, фартух), зупиняється
на компонентах оздоблення (перебори); про традиційні плетені вироби з соломи й лози
(кошелі, стужки, короби) та їхнє використання у сільському побуті, виготовлення взуття
(постоли) [Ігнатюк 1086], рецепти з народної медицини, замовляння, інформацію з народної метеорології тощо [Ігнатюк 1175].
У дослідницькому доробку І. Ігнатюка цікавою є насичена фактичним матеріалом
історико-краєзнавча розвідка «Підляшшя і підляшуки» (датується 1985 р.) [Ігнатюк 1099],
де подано стислий виклад матеріалу про історію регіону, населення та його долю. Автор
подає коротку характеристику території, мешканців регіону, антропологічні дані, торкається питань віросповідання, діалектних особливостей мови, національної свідомості. У розділі «Питання етнографії і фольклору південного Підляшшя» дослідник у загальних рисах
описує будівництво житла, зупиняється на інтер’єрі хати, детальніше розглядає жіночий і
чоловічий одяг, подає його назви, акцентуючи увагу на спільних та відмінних рисах мешканців північної та південної частини терену, а також інформацію про обрядово-звичаєву
культуру та народнопоетичну творчість, маючи на меті привернути увагу широкого загалу
до багатої і самобутньої духовної культури українського населення Підляшшя.
Окремої уваги потребує студія «Дарунок у весільному обряді українського населення Підляшшя» [Ігнатюк 1038], своєрідний сценарій народної драми, що містить цінні
дослідницькі спостереження. Подаючи опис звичаїв, пов’язаних з основними етапами
весільної драми, І. Ігнатюк зупиняється на традиціях сватання (дивоснуби) і заручин,
дівич-вечора (виночки або злюбини) й випікання короваю. У день весілля висвітлює такі
обряди, як: торг за молоду (загородка), посаг, присутність непроханих гостей (запорожці
або челядь) та випрошування ними «сиру» у весільних приспівках, обряд перепоїн, зняття вінка (чілка), поділ короваю, перепій та ін. Дослідник детально описав одяг молодих
та подарунки, якими обмінювалися і вручали на весіллі, зупинився на функціях і номенклатурі весільних чинів, тощо.
Багатий текстуальний матеріал, що становить особливу цінність для вивчення підляського весільного обряду, адже репрезентує кожен із його етапів, містить також «Надбужанське весілля», що нараховує 265 пісень [Ігнатюк 1086].
Фіксуючи й досліджуючи фольклорно-етнографічний матеріал, збирач не оминув
увагою питання його вивчення й публікації у ХІХ-ХХ ст. Свою колекцію він доповнив детальним бібліографічним покажчиком з народознавства «Матеріали до бібліографії Підляшшя і Холмщини» (1985), в якому, використавши тематичний принцип,
ретельно згрупував матеріал за невеликими розділами: «Історія», «Про костьоли»,
«Відомі постаті», «Етнографія і фольклор»; «Культура народна і мистецтво», «Народні
майстри», «Мовознавство і діалектологія». [Ігнатюк 1378].
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Значним внеском у вивчення культури українців терену, зокрема діалектних особливостей означеної території, став вихід праці І. Ігнатюка «Українські говірки Південного Підляшшя [опис, тексти, словничок]» ( Люблін, 2013 р.). Збірка, з посвятою
пам’яті «моїх батьків: Анни і Степана, котрі навчили мене говорити українською мовою», відкривається змістовною передмовою знаного лінгвіста, професора Михайла
Лесіва. До видання частково увійшов раніше опублікований І. Ігнатюком матеріал у
вигляді науково-популярних статей, адже ще з 1959 р., у перших публікаціях він обґрунтовано полемізував із діалектологами, які доводили «ніби на захід від Бугу ніякі
українські говірки вже не існують» і намагався «звернути увагу дослідників мови, що
говірки Підляшшя ще живуть і ще не запізно їх науково опрацьовувати» [Ігнатюк 2013,
10]. За словами Михайла Лесіва, він мав рацію і «найкращим доказом того є факт,
що дослідники ще й тепер, півстоліття після голосу цього ентузіяста рідного слова,
мають можливість записувати та аналізувати записані зразки південнопідляського (у
значній частині депортованого разом з його носіями) говору, писати й публікувати про
них свої причинки» [Ігнатюк 2013, 10]. У виданні представлено опис мовної території
Південного Підляшшя (північно-східна частина Люблінського воєводства, а саме володавський, білопідляський та парчівський повіти), вміщено зразки 86 діалектних текстів, записаних у 1970-2004 рр. і подано словник говірок Південного Підляшшя (533
слова). Приділяючи основну увагу дослідженню діалектних особливостей, І. Ігнатюк
зафіксував п’ять казок, численні спогади респондентів про своє життя, що містять цінні фольклорно-етнографічні свідчення про календарні свята й обряди, традиційну їжу,
одяг, предмети побуту, сільськогосподарські роботи, чоловічі й жіночі заняття, народну
медицину, вірування тощо.
Іван Ігнатюк ще дочекався виходу своєї праці, а 29 серпня 2013 р. помер у Любліні на
85 році життя.
Відзначаючи доробок збирача-дослідника, перш за все потрібно підкреслити його
активну причетність до культурного процесу української спільноти Підляшшя, популяризацію народної творчості, послідовність у захисті самобутньої української мови. Але,
без сумніву, головна заслуга Івана Ігнатюка – це його збирацький набуток, вартісний джерельний матеріал, який має посісти належне місце у скарбниці національного фольклору.
Своєю подвижницькою і благородною працею він зробив цінний внесок у збереження й
дослідження українського культури, її регіональної традиції.
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PUBLICATIONS OF AHMED JAFAROGHLU ABOUT
THE FOLKLORE OF AZERBAIJAN IN EUROPE

В статье исследуются произведения известного ученого – тюрколога и литературоведа Ахмеда Джафароглу об азербайджанском фольклоре – “75 Aserbaidschanische
Lieder “Bayaty” in der Mundart von Gandscha nebst einer sprachlichen Erklarung” (“75
Азербайджанские баяты на гянджинском диалекте с предисловием о языке”), опубликованный в Берлине в 1930 году отдельной брошюрой и “La Canzone del “Sayagi”
nella letteratura popolare dell′ Azerbaigian” (“Песни саячы в азербайджанском народном творчестве”), опубликованный в Италии в сборнике “Annali del Regoi İnstituto
Superiore Orientale di Napoli” (IX, Dicembre 1936-XV).
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Данные произведения рассматриваются автором в контексте многогранной творческой деятельности Ахмеда Джафароглу и оцениваются как весомый вклад великого
ученого в европейской тюркологической науки.
Ключевые слова: Ахмед Джафероглы, азербайджанский фольклор, баяты, песня
саячы.
This article makes an attempt for the first time to study the works of Ahmed Jafaroghlu
about the Azerbaijani folklore published in Germany “75 Aserbaidschanische Lieder “Bayaty”
in der Mundart von Gandscha nebst einer sprachlichen Erklarung” (An introduction to 75
Azeri bayatis in the Ganja dialect and their language analysis) and in Italy “La Canzone del
“Sayagi” nella letteratura popolare dell′ Azerbaigian” (Counting Songs in Azerbaijani Folk
Literature). Neither the Azerbaijani nor the Turkish scholars have subjected these articles of
Ahmed Jafaroghlu to investigation while studying his creative heritage. While studying these
articles it has been taken into account that they were addressed to the European scientific public, and the ideas and considerations in them have been made concrete in the context of Azerbaijani folklore studies. It also focuses attention on some mistakes in some of his inferences.
Key words: Ahmed Jafaroghlu (Ahmed Caferoğlu, Ahmed Caferoglu), Azerbaijani folklore,
bayati, “sayachi” songs
Ahmed Jafaroghlu (1899-1975) is one of the migrant Azerbaijani scholars who lived and
worked in Turkey. In April of 1920, when the Russian Soviet Army occupied Azerbaijan,
Ahmed Jafaroghlu, a student of Baku State University, emigrated to Turkey and continued
his studies there. He was afraid of repression because in the September of 1918 he fought in
the ranks of the Caucasian Islamic Army under the command of the Turkish general Nuru in
the liberation of Baku from the Dashnak-Bolshevik occupation; therefore he was obliged to
migrate to Turkey and continue his studies there.
After Turkey he left for Germany, completed his studies there and gained experience as a
turkologist. He wrote his works in German, French, Italian, and Polish and soon became recognized in Europe and in the world as a highly-qualified turkologist. He is the only scholar who
tried his hand in all spheres of Turkic studies. He represented Turkey in a number of international institutions and was elected an honorary member of many foreign academies. His works
have not lost their significance and relevance today, either. They are re-published in Turkey,
Iran and Europe.
The works of Ahmed Jafaroghlu on Azerbaijani folklore and literature published in Europe in German and Italian as well as his articles in the newspaper “Ankara” in French form
the most important part of his literary heritage in the sphere of literary criticism. After the
publication of his voluminous article “Die moderne aserbaidschanische Literatur”(“Modern
Azerbaijani Literature”(1; 2; 3;) and his voluminous review-essay “Die Aserbeidschanische
Literatur”(Azerbaijani Literature (4)) European literary public and literary criticism had the
opportunity for the first time to obtain objective and systematic information on Azerbaijani
literature and its sources.
In this article we shall speak about two articles of Ahmed Jafaroghlu: “75 Aserbaidschanische Lieder “Bayaty” in der Mundart von Gandscha nebst einer sprachlichen Erklarung” (5; 6)
and “La Canzone del “Sayagi” nella letteratura popolare dell′ Azerbaigian” (7).
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His work “Aserbaidschanische Lieder “Bayaty” in der Mundart von Gandscha nebst einer
sprachlichen Erklarung” was his doctoral thesis and his first research work published in Europe.
Ahmed Jafaroghlu went to Europe for studies on a scholarship from the Ministry of Foreign
Affairs of Germany. For one semester he studied in Berlin University, where he was taught
by Bang Kaup, A. Von Le Jog, Vasmer and Vestermann, and for five semesters in Breslau
in Friedrich Vilhelm University, where he was taught by Friedrich Giesse, Brockelmann,
Diels, Koschmieder and Schaeder. On May 15, 1929, he got his PhD under the supervision of
Friedrich Giesse, a well-known Turkologist.
The topic of his dissertation was the Azerbaijani bayatis which he loved and listened to in
Ganja, his home town, the second biggest town of Azerbaijan. He left Ganja in the early years of
his childhood, lived in Samarkand for some time, then migrated to Turkey, which perhaps made
him homesick. In general, the choice of this topic for his doctoral thesis was not accidental, but
rather the manifestation of some internal demand. Later in his creative activity he appealed to
many sources beginning from the epos of “Kitabi-Dede Korkut” (The Book of my Grandfather
Korkut) up to the love epos of “Ashug Garib”, and various topics of Azerbaijani folklore. This is
confirmed by his recognition as a well-known scholar in the field of folklore studies.
In his work “75 Azerbaycanişe Lieder “Bayatı” in der Mundart von Gence nebst einer
sprachlichen Erklaerung” Ahmed Jafaroghlu published Azerbaijani bayatis in the original and
his own literal (line for line) translation in German for the first time. As it is seen from the title
of the work, the author seems to speak of the linguistic features of bayatis; nevertheless, in the
foreword and introduction of the work he speaks of the bayati as a poetic genre in folklore and
its characteristic features, giving a thorough analysis of bayatis from the point of view of literary criticism. Translation of 75 Azerbaijani bayatis into German and introduction of them to
European readers was a monumental literary event.
In his voluminous work “Study of the Azeri dialect in the East and West” written in 1934,
he speaks of his own work and writes “In the last ten years among the studies dedicated to the
investigation of the Azerbaijani dialect in the West, my own study was also found. In 1930, that
research paper was published as a separate booklet and also in the collections of Berlin Oriental
Institute in the form of “75 Azerbaycanişe Lieder “Bayatı” in der Mundart von Gence nebst
einer sprachlichen Erklaerung”, in which I speak of my native Ganja dialect (8, p.37).
This work was highly appreciated by turkologists. The German turkologist G. Yaeschke
in his “Works about Azerbaijan in German” calls “75 Azerbaycanişe Lieder “Bayatı” in der
Mundart von Gence nebst einer sprachlichen Erklaerung” an important work and writes, “The
associate professor of the chair of History of the Turkish language of Istanbul University and
editor of the collection of “Azerbaijani Studies,” Ahmed Jafaroghlu, who issues it in Istanbul
in English, has published an important study in the collection of “Mitteilungen des Seminars
fur Orientalische Sprachen”, which is titled “75 Azerbaycanişe Lieder “Bayatı” in der Mundart
von Gence nebst einer sprachlichen Erklaerung”. The fact that the author is from Ganja by
origin adds to the importance of that study more” (9, p.30)
This work of Ahmed Jafaroghlu is not the first work devoted to the Azerbaijani bayatis
published in Europe. The French scholar O. Chatskaya was in Ganja in 1926 and collected
the bayatis in Ganja and in the neighboring villages and heard them from the mouth of native
speakers. She even mentioned the names of those native speakers. Ahmed Jafaroghlu learned
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about this fact approximately four years later from “Quatraine populaires de L′Azerbaidjan”
(10) published by O. Chatskaya in Paris in 1928 in “Journal Asiatique” with the preface by
N.K. Dimitriev, and issued a review of it in English in “Azerbaycan yurt bilgisi” (“Knowledge
concerning Azerbaijan”) in its 11th (November) issue.
Though the name of the country, Azerbaijan, is mentioned in O. Chatskaya’s article, it has
been presented as a nation as “Chansons populaires Tatares” (“Tatar folk songs”). Therefore A.
Jafaroghlu seriously protests against the use of Tatar instead of Azerbaijani and writes: Such
a serious journal as “Journal Asiatique”, which has studied the Orient for a century, including
the Turks, in the article titled “Chansons populaires Tatares” attempts to present the Azerbaijani Turks as Tatars. Unfortunately, this is an attempt to force the old Russian approach on the
Azerbaijanis. To separate them from their brothers living in Anadolu, this word has been forced
into the Azerbaijani environment. The word “Azerbaijani” is pronounced with great difficulty
by the Russians; there is no need to remind persons like Chatskaya and Dimitriev, who call
themselves scholars (11, p.48). Then, speaking about the philological aspect of that article,
A. Jafaroghlu writes: “Chatskaya’s article consists of 76 bayatis describing the Ganja dialect.
Transcribed based on her own pronunciation, she has ascribed some of them to Ganja, and the
rest to the villages around the town. Therefore the same word has been written in different
forms, which causes a kind of misunderstanding. Nevertheless, the article is fit for being read
and used. The real phonetic study of bayatis belongs to Dimitriev. He has tried to explain the
basic elements of the Ganja dialect from a phonetic point of view. Unfortunately, the explanations are superficial (12, p. 48).
Though A. Jafaroghlu writes that he has described and studied the phonetic peculiarities of
bayatis, he has also given a good deal of space to their study from the point of view of literary
criticism. Therefore it is necessary to describe the structure of that work for readers. The third
page of the work is entitled “Vorwort” (Foreword), then comes “Einleitung” (Introduction, p.4-9),
then comes “Vokalismus” (Phonetics, pp. 10-37), then follows “Texte in Transkription mit Überselzing” which consists of transcriptions of the texts in Azerbaijani and of their translation in
German ( pp.38-49). The bayatis have been classified into five groups: “Liebeslieder” (Bayatis
of love), no.1-46; “Trauerlieder” (bayatis of mourning), no. 47-60; “Wahrsagelieder” (fortunetelling bayatis), no. 61-67; “Heimatlieder” (bayatis about the motherland), no. 68-70; and “Lieder
verschiedenen Inhalts” (bayatis on different topics), no. 71-75. As it can be seen, bayatis dedicated to love have been given more space in comparison with the others. Though the main part
of the work has been devoted to the linguistic issues of Turkology, the foreword and introduction
have been devoted to the analysis of bayatis from the point of view of literary criticism.
In the foreword of the work, A. Jafaroghlu notes that since the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries in different territories populated by the Turkic tribes, the materials
concerning their languages had been collected and some of them were subjected to analysis by
European scholars, but the languages and literatures of some Turkic peoples, for example, those
of the Caucasian and Iranian Azeri Turks, had not been investigated in the real sense of the word.
The author makes the inference that it is necessary to continue studies in this sphere.
Most of all, the universal research methodology inherent to the whole creative activity of A.
Jafaroghlu catches readers’ attention. Here the young research fellow speaks of the etymology
of the word bayati, about its metric and genre peculiarities, about its usage in different ceremo88

nies, about it being the name of a melody, and about completely different peculiarities of the
genre, even entering into polemics with authors who had written about bayatis, including the
prominent Azerbaijani man-of-letters and composer, Uzeyir Hajibeyov.
Investigating the etymology of the word bayati, A. Jafaroghlu says that this word means the
name of God (Tanri) in Yusif Balasagunlu’s “Kitadgu-bilig” (Road to Knowledge), in Alishir
Navoi, and in the dictionary of Radlov. However, in Mahmud Kashghari’s dictionary “Divanilughat-it-turk” (Turkish Dictionary Collection), it meant the name of an Oghuz-Turkic tribe. A.
Jafaroghlu notes that the meaning of bayati is explained as the name of songs of the Azerbaijani
Turks as it was noted in Huseyn Kazim’s “Turk lughati” (Turkic Dictionary). He comes to such
a conclusion that the word bayati has been taken from the name of the tribe of Bayat as in the
folk poetry Varsaghi (from Varsag), Turkmeni (from Turkmen), Afshari (from Afshar), and
Gazakhi (from Gazakh). He also mentions the use of this word in the names of melodies like
Bayati-Kurd, Bayati-Shahnaz, Bayati-Shiraz, and Bayati-Gajar. He writes that from the point
of view of melodiousness, bayatis are not connected with certain melodies. Thus, one bayati
may be sung to different melodies. Bayatis are sung by common folk and mostly together with
shikasta by folk ashugs. If Hajibeyli claims that these bayatis are not sung in various ceremonies (wedding-parties, funerals, etc.), but outside of houses, the cases which I have seen tell
quite the contrary. I have witnessed that bayatis are sung in such ceremonies as well (13, p.5).
A. Jafaroghlu declares that he does not agree with the opinion of U. Hajibeyli, who in his article
“A view on Azerbaijani music” says that “shikasta and bayati are sung in fields, woods; in one
word, not at home” (14, p.2; 15, p.219).
A. Jafaroghlu explains the metric and syllabic features of bayati (which is a quatrain with
seven poetic feet in each line and an a-a-b-a rhyme scheme in the stanza) and draws attention
to the fact that this poetic genre of Azerbaijani folklore is rich in content: “From the point of
view of their content, bayatis are very rich and variegated. There is not an untouched topic in
bayatis. Any event, political view, new traditions and fashions, seasons of the year, love, death,
beauty of nature, etc., may be glorified in bayatis. In the majority of cases, bayatis are didactic
in content and consist of proverbs aimed at educating the youth. Not any other genre of folk
literature is as rich in content as the bayati. They may also be called the mirror of the life of
the folk”(16, p.4)
A. Jafaroghlu draws attention to the popularity of bayatis among the people and writes that
“bayatis are passed from generation to generation and are alive among the common people
as well as among the intelligentsia. They have won the love of the whole nation; new bayatis
emerge by imitating the old ones”(17, p.4)
Another thing which attracts attention in the introduction of this work is that the author has
described the minute details of bayatis in their use in funerals, ceremonies, weddings, and holidays, including the Novruz holiday. For instance, let us pay attention to a type of fortune-telling
bayati called vesfi-hal (glorification, description of one’s beauty or state: “In the early days of
spring at twilight, young ladies assemble in the yard, a bowl full of water covered with a veil is
put in the middle of the circle of ladies. The lady desiring to learn her fortune drops a ring or an
article of jewelry into the bowl as collateral. The leader of the ceremony, who is an aged woman, pulls out the articles from the bowl one by one in a manner that nobody sees them. Each of
her actions is followed by singing a bayati, then she returns the article hidden in her palm to its
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owner. From the bayati which the leader of the ceremony sings, the young lady becomes aware
of her fortune. This kind of fortune-telling is popularly known as vesfi-hal(18, p.9).
The Introduction describes a number of other ceremonies in detail, too. Thus, A. Jafaroghlu
points out that bayatis occupy a wide and important place in the life of the Azerbaijani people. He
also gives information on a number of other customs and traditions of the Azerbaijani people.
A. Jafaroghlu’s article “La Canzone del “Sayagi” nella letteratura popolare dell′ Azerbaigian”
published in Italy in 1936 speaks comprehensively about the sayachi songs not known in Europe
till that time. He had written about the bayatis himself and was aware of Chatskaya’s work about
them, too. But concerning the sayachi songs, at the beginning of the article he notes particularly
that the great literary critic of Azerbaijan, Firudin bey Kocharli, published these songs in 1910
and in 1912 (19, p.20). He also published them in Russian for the first time, and as examples of
literature for children for the second time; nevertheless, as he notes, “they did not attract the attention of the European researchers” (21, p.4). Thus, with this article he took on the mission of
conveying information to European readers about sayachi songs for the first time.
In his article entitled “La Canzone del “Sayagi” nella letteratura popolare dell′ Azerbaigian”
A. Jafaroghlu gives comprehensive information about the sayachi words, and he tries to draw
attention to three elements particularly and makes efforts to clarify them: the relation of sayachi
words with the epos of “Kitabi-Dede Korkut”; identification of the personality of sayachi (the
singer of sayachi songs); etymology of the word sayachi.
He compares some sayachi words with the words used in the epos of “Kitabi-Dede Korkut”
and notes that there are similarities between them, in which he is completely right. He comes
to the conclusion that these words are either derivations from “Kitabi-Dede Korkut”, that is,
“substratum” as he writes himself, or they belong to the pre-“Kitabi-Dede Korkut” period.
When he comes to the identification of the personality of sayachi, he first draws attention
to the definition of this word by F. Kocharli: sayachi is a common nomad, who in the late
months of autumn and winter travels from village to village, sings his sayachi songs, praises
the animals of nomads and pleases the spirits of their owners, and collects solely food products
in compensation. We must note that F. Kocharli himself published an article in September of
1909 in the newspaper “Terekki” (“Progress”) from the cycle of “The Lifestyle of the Nomads” entitled “On Our Daily Life”. He wrote that the cattle-breeders sang songs in which they
praised and glorified their animals. “As a mother sweetly sings a lullaby for her baby, the cattlebreeders and the breeders of sheep glorified and praised the animals with their sweet songs”
(22, p.229). But this simple and clear definition of the personality of the sayachi singer does
not satisfy A. Jafaroghlu. He continues his studies and comes to the conclusion that sayachi,
that is, the singer of the sayachi song, is an official who counts the sheep to impose taxes on
their owner. This tax is called “sayim vergisi”, that is, “counting and imposing taxes”. He also
says that this type of tax was not encountered in Azerbaijan; it appeared after the conquest of
Azerbaijan by the Ottoman Empire.
The scholar who tries to explain the etymology of “sayachi” and logically comes to the
conclusion that it derives from “sayim vergisi” (counting taxes), which is also connected with
the word “sayan”, that is, the man who counts.
But in 1941, A. Jafaroghlu, in his work in French entitled “Vestiges de moeurs nationales et
linguistiques dans notre folklore” (23) and in his article entitled “La Canzone del ‘Sayag′i’ nella
letteratura popolare dell′ Azerbaigian” rejects his own view concerning the origin of the person
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of the sayachi. He comes to the conclusion that sayachi is not an official who counts the sheep
in order to impose taxes, but “a god who protects the flocks of livestock and the property of
nomads”. But he is the only scholar defending this definition. The considerations of F. Kocharli
concerning the personality of sayachi have been studied by the later generations of folklorists
and literary criticism and have been confirmed. Though they are not unanimous in the etymology of this word, they think that there is no need to seek a heavenly force in the personality of
the sayachi; he is just a person who sings folk songs on the topic of cattle-breeding.
We must note that our critical approach to A. Jafaroghlu’s definition of the person of the
sayachi does not damage the importance of his articles, because, first of all, folklore-mythology
as a sphere of scientific study leaves room for the hypotheses of scholars, and secondly, the
aim of publication of articles in French and Italian was to draw the attention of the European
turkologists to this topic, which he achieved successfully.
A. Jafaroghlu’s articles on Azerbaijani folklore published in foreign languages were of
great importance then, because, on the one hand, they contributed to the propagation of the
oral branch of Azerbaijani literature, and on the other hand, they were a means to introduce the
Azerbaijani people to the world. He knew that the folklore of any nation contains matchless
information about the sociological, psychological and spiritual values of the nation; therefore
he attached a special importance to this sphere in his creative activity as a lover of his nation.
In his article entitled “Vestiges de moeurs nationales et linguistiques dans notre folklore” he
wrote, “If we define folklore briefly, we can say that it is just the nation and nothing else. This
type of literature, which has developed together with the life of the nation and passed from
generation to generation orally and reached us, must always be connected with the cultural
level and the spiritual life of that nation” (24).
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Стаття розкриває значення автобіографічного досвіду у творчості Анджея Кусьневича, якого критики літератури традиційно відносять до письменників так званої
«повоєнної літератури Кресів». Дана розвідка вказує на важливість «біографічного
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Статья раскрывает значение автобиографического опыта в творчестве Анджея
Кусьневича, которого критики литературы традиционно относят к писателям так
называемой «послевоенной литературы Крэсов». Данная статья указывает на важность «биографического критерия» для интерпретации лишь некоторых произведений
упомянутого автора.
Ключевые слова: биографический критерий, рассказчик, послевоенная литература,
«Крэсы».
The article reveals the meaning of autobiographic experience in works by A. Kusniewicz,
which critics traditionally refer to “post war literature of Kresy”. This investigation emphasizes the importance of “biographic criteria” in interpretation of only few works by this author.
Keywords: biographical criterion, narrator, the post-war literature, «Crecy».
Творчість Анджея Кусьневича займає значну частину польської літератури ХХ століття. Одинадцять повістей, збірка літературних нарисів та чотири поетичні томи – вказує на неабиякий різносторонній талант. Спільною темою, яка наскрізно видніється у
всій творчості А. Кусьневича – біографічні елементи, які майстерно завуальовані в різних образах та символах.
Різносторонність проблематики повістей неодноразово змушувала дослідників творчості А.Кусьневича шукати певні шляхикатегорій інтерпретації, які б давали її цілісне
відображення. Серед найвідоміших польських дослідників-критиків, яких зацікавили
проблеми, що порушувались у повістях зрілого письменника – Казімєж Вика, Генрик
Береза, Єжи Квятковскі, Лєшек Бугайскі, Єжи Яжембскі, Анджей Менцвель, Гелена Заворска, Влодзімєж Мацьонг, Ришард Матушевскі, Анна Насіловска, Ян Блоньскі. Серед вітчизняних науковців, творчість Анджея Кусьневича досліджували Тетяна Довжок,
Олександр Сухомлинов, Ростислав Радишевський.
Дехто з критиків літератури залучає твори А.Кусьневича до тематики необароко, називає їх пророчими. Це по суті суперечить з проблематикою, яка зустрічається на сторінках його повістей. Тут яскраво видніються теми пов’язані з важливими у ХХ столітті
та актуальними до сьогоднішнього дня – неоднозначність історії, значимість людини,
суспільні та етнічні конфлікти поколінь, механізми дії та причини популярності різноманітних ідеологій.Таке теоретичне, порівняльно-історичне й типологічне дослідження
біографічних елементів творчості письменника у міжлітературному просторі на зламі
століть збагачує українське літературознавство знаннями про традиційне й новаторське
в літературі, про особливості сприйняття європейського та культурного процесу.
Автобіографічний досвід Кусьневича відображений у його повістях. Їх автор намагається відшукати сенс власного життя і зрозуміти самого себе. Автор усвідомлює,
що його доля залежить від біологічних чинників, але також і від політичних та суспільних. Ф. Лежен пише, що «(…)автобіографії є твердинями особистостей. Вони
не є предметами естетичного споживання, а суспільними засобами міжлюдського
порозуміння. Це порозуміння має декілька вимірів: естетичний, чуттєвий, референційний. Автобіографія створена для того, щоб передати універсум вартостей, вразливість світу, невідомий досвід – і це в рамках особистих відносин, які є справжніми
та невигаданими» [11;41].
93

Найчастіше дослідження творчості Кусьневича закінчуються своєрідним «висновком», що письменник не вписується в основні канони, є окремим та суперечливим, а
часом навіть контроверсійним. Наприклад, Ян Блонський називає Анджея Кусьневича –
«особливим письменником» [1;17]. Можливо, у цій назві містяться суперечливі почуття,
що пов’язані з самою творчістю цього автора чи з його особою, а також з тим, що вже понад п’ятдесят років літературознавці не знайшли відповідної для неї однозначної форми.
Дослідник звертає увагу на біографію письменника, а також вважає, що письменник сам
шукав ситуацій та обставин, в яких могла проявитись його особливість. Гражина Щесьняк своє інтерв’ю з письменником не випадково розпочала саме такими словами: «Вашу
біографію можна розділити поміж кількома літературними героями зі скандальними біографіями» [13;5]. Письменник став свідком трагічних та складних історичних подій ХХ
століття, а все його життя було насичене яскравими та суперечливими фактами.
Анджей Кусьневич народився 30 листопада 1904 року в селі Ковениці, що за Самбором, Львівської області. Місце народження письменника– це територія пограниччя, де
разом проживали кілька народів – українці, поляки, німці, євреї. Можливо, саме ці події,
досвід інших культур, що закарбувалися у дитячій уяві і вплинули на подальшу творчість
А. Кусьневича. Хоч він і народився та виріс у ХХ столітті, його буденність проходила в
атмосфері кінця ХІХ століття. Письменник походив з родини, яка протягом кількох поколінь жила на Поділлі. Його батько був землевласником. У сім’ї шанували пам'ять попередніх поколінь, пам’ятали про французьке походження матері. Дідусь А. Кусьневича був
послом австрійського парламенту, а дядьки займали високі посади у австро-угорській
армії. Своє дитинство майбутній письменник провів не тільки у Галичині, а також у Відні. Освіту розпочав від типового домашнього виховання, пізніше навчався у Граці, Закопаному, Хирові, Самборі та у Львові. Брав участь у автоперегонах у Польщі та по Європі.
Багато подорожував, бував у Марокко, Алжирі, Іспанії. Юридичну та політичну освіту
здобув у Кракові. Працював у дипломатичній службі за кордоном – спочатку в Ужгороді,
а після 1939 року у Франції. Під час війни був ув’язнений. Після війни спочатку продовжував працювати у Франції, як секретар консульства у Тулузі, потім консулом у Страсбурзі та Парижі. У січні 1950 року повертається до Польщі, пояснюючи такий вчинок
почуттям честі та туги за краєм. Марія Делапері у своїх дослідженнях пише про це:
«повернення для нього було справою честі людини, яка не перевищує довіри навіть
тих, ким насправдів душі гордує» [2;155].
Сам Кусьневич також коментує свій вчинок:
«… справа в тому, що я дуже сумував за краєм… … я мав ще якісь сумніви і «довоєнні застереження»: як так раптом залишитися і не виправдати чиєїсь довіри » [13;27-28].
Нелегко було А. Кусьневичу діяти в нових реаліях, тому й не вдалося йому уникнути
заплутаної політичної ситуації країни. Письменник працював у різних видавництвах, на
радіо, писав короткі полеміки. В цей час і почалася його літературна творчість. Особлива доля письменника та його життєві рішення до сьогоднішнього дня будять поміж
дослідниками суперечки на тему літературної вартості творів та моральної оцінки їх автора. Нас, як літературознавців, цікавитиме біографія письменника лише в тій мірі, в
якій вона має вплив на прочитання його творів. Тому ми торкатимемось лише тих фактів,
які відомі широкому колу читачів і які сам автор наводить у своїх численних інтерв’ю
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та спогадах. Саме вони дозволяють нам визнати деякі твори письменника як автобіографічні.Під кінець життя письменника у його інтерв’ю з’являється також інформація
про його відразу до політики і її деструктивний вплив на людей. У його творчості часто
з’являється тема продажності злу, політичні перипетії героїв, зрада самого себе і свого
найближчого оточення. Здається, що ця проблема стосувалася письменника особисто,
а також сталась мотивом, який переходить з однієї повісті в іншу.Дивлячись на історію
людства з перспективи особистості, автор сконцентровується не стільки на розповіді про
окремі явища, скільки на тому, який вигляд набираютьці події у свідомості людини. Єжи
Яжембський, один із дослідників творчості А. Кусьневича, так це коментує:
«Насправді повісті Кусьневича не тільки описують певні події – описують тільки певні
свідомості, в яких події так чи інакше відбиваються, поєднуються в причинно-наслідкові
зв’язки, накладаються взаємно на себе» [5;229]. Захоплюючись історією, письменник особливу увагу зосереджував на її закамарки, теми, які дослідники старалися оминати, вважаючи їх неморальними чи не гідними уваги. Ян Блонський у своїй розвідці згадує:
«Кусьневич любить вісімнадцяте століття, лібертинізм в думках та звичаях, вигідність та цинізм у політиці, а найбільше відсутність межі і суспільну різнорідність.
Адже ж відмінність, різнорідність стимулює бажання і дозволяє втілюватись щоразу в
нові ролі…» [1;14].
Цікавими є не тільки герої повістей Кусьневича, а також і наратори. Вони відрізняються один від одного, є незалежними і стоять вище від того що пересічне. У згаданій
вище розвідці Я. Блонського згадується наступне – А. Кусьневича цікавлять виключно
люди, що «почуваються, як риба у воді в аурі розкладу, але не втрачають при цьому своєї
особистої автономії», а сам історичний процес відходить на останній план.
«… це людська особливість, а не тягар чи незвичайність історичних подій формують
думки та поведінку його героїв. Це, звичайно, не означає, що Кусьневич не цікавиться
суспільствами, швидше цікавими особистостями. Але, насправді, його цікавив він сам …
за посередництвом своїх чисельних двійників». [1;16].
Творчість Анджея Кусьневича важко класифікувати за одним лише критерыэм. Хоча
він і народився ще перед другою світовою війною, літературну творчість розпочав, коли
всі його ровесники (наприклад, Ґомбровіч чи Віткаци), досягли певного рівня та визнання. У зрілій прозі Кусьневича стають помітними деякі риси його сучасників. Беата Казімєрчик звертає увагу, що дебютна повість «Корупція» за проблематикою схожа до «Транс
Атлантику» Ґомбровіча [7;48], а повість «Дорогою в Коринф» дослідники творчості
Кусьневича одностайно визнають авангардною, де автор скористався цитатою, взятою у
Станіслава Іґнація Віткевича, яка яскраво демонструє тематику творчості письменника.
«(…) часом якийсь дуже дивний факт відкриває шматок чогось під маскою. Але ми не
можемо навіть бути впевненими в цьому, чи це обличчя, чи зовсім щось інше» [10;51]
Мотиви, які відомі читачеві з творчості попередників Кусьневича, набувають зовсім
інших рис та стають імпульсом до власних пошуків. За датою народження письменника,
Ян Томковскі зарахував його до «покоління Ґомровіча» [14]. Натомість за датою дебюту
Кусьневича зараховують до «покоління 56». Казімєж Вика пишучи рецензію на дебютний поетичний том невідомого тоді автора, засумнівався над тим, чи це справді дебют, чи
«підсумок довгого власного досвіду» [15;21]
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Досить швидко, як і прозу так і поезію, стали зараховувати до літератури пограниччя,
а Кусьневича називати «сучасним представником української школи» [8;320]. Характеристичним явищем для цієї літератури було детальне та скрупульозне описування галицького минулого часів Австро-Угорщини та ідеалізація спогадів. Важливу і невід’ємну
роль в «літературі пограниччя» відіграють саме біографічні моменти.Тематика зниклого світу часів дитинства переростає у важливу для сучасників європейської літератури
«тему пам’яті та ностальгії» [16]. У працях Болеслава Гадачека можна знайти думки про
роль «кресових автобіографізмів» у творчості письменників пограниччя, який вважає,
що походження з території Кресів і примусове залишення цієї «малої Вітчизни » – це два
основні рушійні факти їх творчості. Він також вважає, що письменники пограниччя через власні біографії найкраще показували світ Кресів, його історію, красу та особливість
культури і тільки через біографії її творців можна інтерпретувати їх повісті.
«Фактичний та видозмінений автобіографізм формує основні течії та тенденції літератури Кресів, особливо після 1918 року. Моделює різні літературні форми, високої
художньої вартості твори, пересічні чи графоманські. А всі вони разом взяті ніби створюють разом одну збірну багатоаспектну автобіографію людей з Кресів, яка сконструйована з автобіографічних та документальних елементів винесених з того світу» [4; 21]
Тут також варто згадати поняття так званого «автобіографічного пакту», який письменники «підписали» зі своїми героями та нараторами. Вони схожі між собою, їм однаково
присутня внутрішня розірваність і пошуки власної ідентичності, ностальгія та спогади.
Про таку заангажованість досвіду реального автора з художнім вимислом, який присутній
у характерах його героїв писав Ф.Лежен. запропонований ним «автобіографічний пакт»
мав би становити гарантію літературної достовірності у художньому творі, а факти взяті з
можливого автобіографічного досвіду повинні сприйматися виключно як літературна фікція та не є джерелом інформації про реальні події з життя їхнього автора [11]
Тільки за одним біографічним критерієм важко класифікувати літературу письменників пограниччя. Про це також згадує Е. Касперський, вказуючи, що не всі письменники, яких традиційно ми називаємо «письменниками пограниччя» народилися на цих
землях. Це також ті письменники, які пишуть про Креси.
Тому біографічний критерій при цьому не може бути визначальним.
«Літературний біографізм використовує біографію як характерну форму художнього
висловлювання і визначену рамками літературної традиції модель людини. Літературна
біографія – це прерогатива вимислу та випадковості; норми відповідності дійсності та
фактам, що подаються, не є тут обов’язковими» [6;31]
Останні дослідження наративної ідентичності скеровують науковців на поле
простору літературної фікції, відмежовуючи від попередньої сферу реальності. При
цьому межа, яка розділяє реальність та фікцію, стає практично невидимо. Поняття «силептичного суб’єкта», запропоноване Р. Ничем, розкриває концепцію за якою
можливе подвійне функціонування реального і нереального суб’єкта. Доводить, що
кожна записана біографія є тільки наближенням до авторського «я», яке може бути
або не бути собою. [12; 40-51]
Не всі повісті Анджея Кусьневича можна зарахувати до так званої «літератури пограниччя». Сам автор пише про це так:
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« (…) народившись у Галичині, я написав кілька книжок, пов’язаних з долею колишньої монархії Габсбургів: особливо «Король Обидвох Сицилій», а після схожої тематики
ще в кількох книгах, приклеїлась до мене така характеристика, адже ж я писав разом з
тим ще й на тематику французьку, наприклад, «Вітраж» (…) Не вся моя творчість є так
міцно пов’язана з Австрією. Проте критики та рецензенти більше уваги звернули на ці
австрійські мотиви (…) » [13;23]
Та все таки простір Галичини та автобіографічний характер інтерпретації творчості
залишається визначальним для повістей Кусьневича цього ряду – «Дорогою в Коринф»,
«Король Обидвох Сицилій», «Зони», «Моя історія літератури», «Знаки зодіаку», «Суміш
традицій», «Навернення», «Стан невагомості», «Третє королівство».
У своїй науковій розвідці, присвяченій творчості Анджея Кусьневича, Барбара Казімерчик також звертає увагу на автобіографічний характер повістей письменника та
звертає увагу на:
«(…) автопортрет сучасної людини, в житті якої Мистецтво, Культура далі виконують важливу функцію, а навіть інтимну, бо через неї в самому акті створення, пробує
вона відшукати трансцендентний спосіб, а також підтвердження почуття власної особистої ідентичності у не надто прихильному їй світі» [7; 50]
Повісті Кусьневича, сюжет яких відбувається на території колишньої АвстроУгорщини, можна також аналізувати під кутом регіональної центральноєвропейської
проблематики. Світ повістей письменника залюднений українцями, поляками, німцями,
євреями, вірменами, циганами чехами. Автор підкреслює їх мирне співіснування та взаємне збагачення культури, наголошуючи на тому, що кожен, хто виріс на тих землях в
рази багатший в культурному сенсі від тих, хто жив десь на інших землях. Мова цих
людей своєрідна – це так звана суміш мов всіх національностей, які проживали на цих
землях. На сторінках повістей автор сам наголошує, що світ про який він пише переповнений реальними деталями, а водночас вигаданий, а часто просто вимріяний. Один з
нараторів Кусьневича в повісті «Дорогою в Коринф» каже:
«Я ніс у собі цей власний незмінний світ героїв, форм, запахів і звуків, врятований,
без будь якого старання з моєї сторони, (це відбувалося само собою, часто дошкуляло,
немов наперекір мені), винесений із забуття, що завжди було поряд, перепліталося з фантазією і заповнювало всі прогалини, яких нема, яких ніколи не було» [10;.53]
Або у «Наверненні»:
Нелегко авторові «(…) зайти, повернутися, втиснутися у власну шкіру з попередніх
років, нічого не загубивши, а одночасно при цьому бути тим, ким ти вже став після стількох минулих років» [9; 68]
Загалом, на думку дослідниці творчості А. Кусьневича Е. Дутки, у центрі уваги письменника знаходиться екзистенціальна проблематика виражена у діалогічній реляції з «іншим»:
«Письменство «галицького аутсайдера» прямує до рефлексії на тему людини, до пізнання себе через культуру, через «іншого» [3; 36].
Висновуючи, можемо сказати, що простір колишньої Галичини, як території співіснування різноманітних культур і традицій, а також спільна історія, де зіставляється
власна пам'ять про події одних героїв з пам’яттю інших, а також інтертекстуальне значення повістей, завдяки якому автор веде діалог з іншими літературними творами – все
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це складається на те, що саме завдяки біографічним моментам на сторінках повістей
ми бачимо не тільки географію «місць пам’яті», а й спостерігаємо за самим процесом
відтворення живої багатогранної культури мешканців тих територій.
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Намазова Ф. Камран кызы
(Азербайджан? Баку)
ПОДТЕКСТОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ В ЯЗЫКЕ ДРАМЫ ИЛЬЯСА ЭФЕНДИЕВА

The semantic functionality of the artistic words in I.Efendiyev's dramaturgy varies with
their specifications. In this article it is noted that the dialogues which are formed with the
help of artistic words are not only used to describe the life, but also reveals the secret, potential, emotional thoughts.
Key words: semantic functionality, subtext meanings, dramaturgy, dialogues.
Общепринято, что роль писателя в изучении литературного языка, в том числе и языка
художественной литературы, является неоценимой. Продукт пера писателя очень точно
определяет определенный этап развития литературного языка. И в этом смысле Ильяс
Эфендиев был одним из выдающихся представителей азербайджанской литературы ХХ
столетия, признанным профессионалом в области прозы и драматургии. Его многочисленные рассказы, повести и романы, а также драмы исторической и современной тематики
принадлежат к числу любимых и читаемых произведений национальной литературы.
Новаторство драматургии И.Эфендиева и в идейно-тематическом, и в художественном отношении изучалось многократно и основательно. Накоплен большой научный
опыт в истолковании идейно-художественной природы эфендиевской драмы в характеристике новой поэтики драматурга: строения диалога, специфики ремарок, своеобразия
символики и т.д. Анализируются и такие языковые черты, как афористичность, многозначность слова.
В драматических произведениях слово может изучаться в двух аспектах: как элемент
речевой структуры персонажа и как целостная семантическая система. Первый аспект способствует изучению индивидуальных речевых особенностей персонажей. Второй – затрагивает проблему того, как писатель следует семантическим закономерностям языка.
А.В.Федоров считал, что «смысловые эффекты, возникающие в результате неожи
данного сопоставления значений слова» являются одними из средств, открыто указывающими на идеологическую направленность стиля литературного произведения. В жанре
драмы их эстетическое влияние очень значимо [1].
Семантика слова в драме обусловлена, с одной стороны, спецификой диалогической
формы речи, взаимодействием с окружающими высказываниями-репликами, с другой,
психологической природой героя, независимо от условий общения.
В языке драмы закономерным является семантическое развитие слов. «Появление
новых значений непосредственно связано с происходящими в обществе социальными,
экономическими, культурными изменениями, а также с научно-техническим прогрессом.
Новые понятия выражаются не только путем образования новых слов, но и с развитием и
расширением значения общеупотребительных слов» [2, с. 179].
© Намазова Ф.Камран кызы, 2013
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Двуплановое осмысление одного и того же слова лежит на основе стилистического
приема каламбура, служащего предметом изучения многих исследователей. Под каламбуром понимают словесную игру, основанную ненамеренном использовании в одном
контексте двух значений одного и того же слова или сходства в звучании разных слов
с целью произвести комический эффект. Например, слово daldalanmaq «укрыться, припрятать, заслонить, скрыть за собой в знач. yaşamaq «жить, существовать; обитать»:
Сеид Гусейн: Muradalının balaca mənzilində daldalanıram, Xan həzrətləri [4, с. 10]. Живу
(букв. укрываюсь) в маленьком доме Мурадали.., Ваше высочество).
Развитие значения слова yük «груз»:
Сеид Гусейн: Dünyanın yükünü çiyinlərində daşıyan zəhmətkeş insanlar var! [4, с.13].
Есть трудяги, которые все носят на своих плечах (букв. груз всего мира).
В драматических произведениях каламбур выявляет разные значения слова. Например:
Фариз: Demək, hamının quşunu götürək? Значит, никого не отмечать? (букв. снять у
всех птички т.е. помеченное/выделенное птичкой/галочкой)
Агагусейн: Adam işinin xatirəsi üçün quş da götürür, öküz də [4, с. 66]. Ради дела человек
сделает всё (букв. и птичку снимет, и быка).
Мерилом мастерства И.Эфендиева в обращении со словом может быть то, как он
пользуется приемами каламбура, игрой слов в речи персонажей. Это можно наблюдать
на примере следующего диалога:
Гулу: Yüz dəfə Alxan dayı deyib ki, ərin dura dura sən böyürdən at salma! (Дядя Алхан
сто раз говорил, когда есть муж – надо молчать! (букв. не води рядом коня)
Нарынгуль: Nə qədər ki, yaxamız sənin kimi keflinin əlindədir, at da salacağam, qatır
da… [4, с. 195]. Покуда мы не избавимся от такого пьяницы как ты, я не буду молчать.
(букв. Покуда наш ворот в руках такого пьяницы как ты, я и коня, и мула рядом поведу)
Алхан: Bu dəfə kimə çəkirsiniz? А на этот раз кому даете пощечину? (букв. кого
ударяете)
Турадж: Qəzet çıxandan sonra bilərsiniz, redaksiyanın sirrini deyə bilmərik. Узнаете после выхода газеты, не можем выдавать тайну редакции.
Алхан (смеется): Vallah, yamanca qızlarsınız! Sizdən qorxmaq lazımdır. Yazın. Tənbəlləri
biabır edin. O Nəcəfin özünə də bir möhkəm çəkin. Клянусь богом, вы опасные девушки! Вас
нужно бояться. Пишите. Позорьте лентяев. Надавайте (букв. ударьте) и тому Наджафу.
Садаф: Nə çəkək, nəyi çəkək? [4, с. 180] букв. Что рисовать, чего рисовать?
В двух отрывках употреблен глагол çəkmək (в знач. 1)тянуть, таскать, дергать; 2)
привлекать, вовлекать, продолжать; 3) выкачивать, черпать (воду); 4) курить; 5) перегонять, дистиллировать; 6) взвесить, свести; 7) чертить, рисовать; 8) походить на
кого-то душевными качествами; 9) уродиться, быть похожим) в знач. «критиковать»,
так была создана комическая ситуация.
Автор пользуется скрытым смыслом типичных для военного периода слов, например: применив прием стилистической замены, он употребил слово kağız «бумага» вместо
məktub «письмо», чем и привлек внимание.
Садаф: Sədəf, Mənim üçün ən əzablı dəqiqələr, poçtalyonu gözlədiyim zamanlar olurdu.
O gəlməyəndə səbirim kəsilirdi. Gələndə də ürək eləyib səndən kağız olub, olmadığını soruşa
bilmirdim [4, с. 184]. Для меня самыми мучительными минутами становятся минуты
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ожидания почтальона. Когда он не приходил, мое терпение лопалось. А когда приходил, то я не могла набраться сил и спросить у него, есть ли от тебя бумага.
Рейхан: Gələcəyi kim bilir?! А кто знает будущее?!
Ильдрым Атаев: «Kim bilir»i əkiblər bitməyib. İradə istedadın anasıdır! [4, с. 17]. Посеяли «кто знает», а он не взошел. Терпение – мать таланта.
Дильшад: Həddini keçmə! Знай меру! (букв. Не переходи границу!)
Рейхан: Siz nə danışırsınız, Dilşad xanım… Əgər biz hədləri vurub keçməsəydik. Bu
qədər böyük işlər görə bilərdikmi? [4, с. 56]. (Что вы говорите, Дильшад ханум… Если
бы мы знали меру (букв. не переходи бы границ), то смогли бы совершить столько
больших дел?
Айнур: Siz dəhşətlisiniz! Sizinçün bu dünyada müqəddəs heç bir şey yoxdur! Siz hər şeyi
satmağa öyrənmisiniz! Adamları satırsınız, vəzifələri satırsınız, namusunuzu satırsınız [5, с.
105]. Вы страшный человек! Для вас в этом мире нет ничего святого, вы научены всё
продавать. Людей продаете, должности продаете, свою совесть продаете.
Каламбур в драмах И.Эфендиева проявляет себя как основной стилистический
прием. Каламбур стилистически связан с двумя планами значения изучаемого нами
слова, и при этом не является лишь его отличием. Он выполняет задачу передачи шуточного, сатирического, иронического отношения автора на взгляды, позиции героев.
В отличии от простого развлечения и устной игры все остальные сложные функции
подразумевают рядом с собой наличие каламбура. Если в контексте нет подобной направленности, то, как результат, нет и композиции слов, а потому не приходится говорить о каламбуре, например:
– İndi mənim şeirlərim asanlıqla axır. Сейчас мои стихи текут рекой (букв. легко
текут).
– Ağız suyu kimi. Mən, qardaşım, sənin yaradıcılığını bəyənmirəm. Как слюни. (букв.
Как вода во рту). Мне, брат, твоё творчество не нравится [5, c. 121].
Присоединительные конструкции выводят на новый семантический план слово из
предыдущей реплики: а) либо со всем смыслом создаваемого текста; б) либо новая
семантика проявляется путем замены синтаксических связей.
Близкое и несколько иное построение диалога диктуется разной стилевой направ
ленностью реплик. Этот прием состоит либо из конкретных присущих слову изменений, либо из иной понятийной реализации семантически неполнозначных слов. Это те
признаки, которые непосредственно входят в семантику языка драмы И.Эфендиева.
Исследование интенсивного словоупотребления в драмах И.Эфендиева позволяет
сделать следующие выводы:
1. В драматической системе И.Эфендиева воздействие образной речи ничуть не
меньше, чем в прозе.
2. Имеются характерные образы для драмы. В процессе действия эти образы, их
речь, способ словоупотребления меняются.
Проявление двуплановости зачастую объясняется изменением мотивов переносного значения. Например, в метафоре углубление близких по значению слов приводит к утяжелению семантики (zəhərləmək «отравиться», təravətləndirmək «посвежеть»,
yorulmaq «устать», dincəlmək «отдохнуть» и др.)
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3. Присущие образам постоянство и терпимость не являются показателем их одноплановости. В творческой системе драматурга эта характерная особенность может быть
представлена в единстве с разным идеологическим смыслом.
4. В драматическом произведении привлекает внимание множественность образов как
один из видов образности, например, yanmaq «гореть», çəkmək «терпеть» и др. В глаголах
происходит двуплановое оживление переносного значения. Если сказанное и относится ко
всем жанрам И.Эфендиева, то в драме это наиболее очевидно. Наряду с тем, что в драме
разговорная речь образов характеризуется признаками разных эпох, в области словоупотребления она семантически мотивирована. Слова в драме отличаются своей простотой и
ясностью. Порой образное словоупотребление в драмах И.Эфендиева подвергаются эволюции. Постепенно меняется его стиль, упрощается, исчезают абстрактные значения. Некоторые генетические конструкции меняют свое эстетическое значение: «Хозяева дачного
дома», «Дети солнца», «Странные судьбы», «Хрустальные замки».
В драмах И.Эфендиева можно встретить множественные случаи употребления слова
в разных значениях. Например: выражение aşırmağa çalışmaq «свергнуть, скинуть, снять
с работы, с должности; опрокинуть; перен. есть, жрать»:
Гадим: İnsafın olsun, Lalə! Düşmənlərim məni aşırmağa çalışırlar… Mənim belə
vaxtımda sən də bu cür başlamısan… [5, с. 95]. Имей совесть, Лала! Мои враги стараются
сожрать (букв. скинуть)… Я в этом положении, да еще и ты так начала….
Понятие подтекстового значения свойственно художественной литературе.
В.В.Виноградов пишет, что развитие подтекстовых форм превратилось в проблему мировой литературе. С одной стороны подтекстовое значение приспосабливается к природе
слова. Именно в силу своей природы оно близко языкознанию и вбирает в себя два плана. Первое – основное значение, а второе – более глубокое и индивидуальное значение.
Второе никогда не совпадает с первым [3, с. 468-469].
Подтекстовые значения характерны для языка драм И.Эфендиева. Построенные им
диалоги предназначены не только для описания жизни, но и для раскрытия скрытых, потенциальных и эмоциональных мыслей подтекста.
Например:
Фариш (пьяный): Komissiya xoş gəlir, aeroportdan buracan komissiyanın ayağının altına
yüzlük döşətdirərəm! [5, с. 212]. (Добро пожаловать комиссии, по пути от аэропорта досюда я повелю усеять дорогу сотенными (букв. бросать им под ноги сотенные).
Подтекстовое значение здесь формируют насмешка и ирония. Результаты исследования показывают, для того чтобы в языке драмы И.Эфендиева могли быть выявлены
специфика персонажей, индивидуальные и типичные речевые стили необходимо провести специальный стилистический анализ. Подобный анализ должен затронуть образ и
слово, а в особенности язык и драматургию И.Эфендиева.
Одна из основных проблем связана с новой фазой в развитии языка драмы. Речь о
художественном мастерстве писателя. И.Эфендиеву отводится главная роль в развитии
литературного художественного азербайджанского языка, а также в работе, проделанной
им для этого развития.
В статье на речевом материале пьес драматурга исследован характер системы употребления слов, жанровая специфика художественных средств, семантико-стилистические
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закономерности, закономерности построения диалогов, а также направления смены значения слова и т.п.
Исследование показывает, что основное своеобразие семантической функциональности художественного слова в драмах И.Эфендиева бескрайно и разнообразно.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА НОМІНАЦІЙ ЗОРОВИХ
ЗНАКІВ КОМУНІКАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
Стаття присвячена розгляду лінгвокультурологічної специфіки невербальних зорових знаків комунікації та їх номінацій у сучасних англомовних дискурсивних практиках,
зосереджено увагу на соціокультурних та комунікативних функціях досліджуваних номінацій у писемному дискурсі.
Ключові слова: зоровий знак комунікації, номінація зорового знака, соціокультурний
компонент, дискурсивна функція.
Статья посвящена изучению лингвокультурного аспекта зрительных знаков коммуникации и их номинаций в современных англоязычных дискурсивных практиках, сосредоточено внимание на социокультурных и коммуникативных функциях данных номинаций
в письменном дискурсе.
Ключевые слова: зрительный знак коммуникации, номинация зрительного знака,
лингвокультурный компонент, дискурсивная функция.
The article is dedicated to the linguistic and cultural aspects of visual communication
signs and their labels in contemporary English-speaking discourse practices. Special em© Литвинов О., 2013
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phasis is laid on the socio-cultural and communicative functions of these labels in the written
discourse.
Key words: visual communication sign, visual sign label, discourse function.
Зоровий знак комунікації є функціональним компонентом невербальної комунікативної системи, що реалізується в дискурсі й інтерпретується у двох аспектах – динамічному і статичному, тобто як процес, що розвивається у часі і просторі (динамічний аспект),
і як результат, що відбиває психоемоційні, ментальні, соціальні, національні, культурні
якості мовця (статичний аспект). В усному спілкуванні зоровий знак реалізується у вигляді сенсомоторних реакцій органів зору, що в писемному мовленні втілюється у форму
мовних і мовленнєвих номінацій різної структури та змісту, тобто “невербальний знак
усного спілкування отримує лінгвальну форму” [1, с. 9].
Мовні номінації невербальних зорових знаків включають зафіксовані лексикографічними джерелами лексеми і словосполучення на позначення зорових дій і станів людини,
що зумовлює їхній лінгвістичний статус як засобів репрезентації компонентів зорової
підсистеми невербальної комунікації. До цих номінацій, зокрема, належать дієслова
зору, багато з яких утворюють конверсійні пари з іменниками зору, наприклад: to look, to
stare, to gaze, to glance, to eye, to blink, to see, to watch, to observe, to regard, to leer, to wink,
to scowl, to examine, to frown, to blaze, to glower, to glaze, to squint; словосполучення to take
/ have a look, to catch a glimpse, to shut / close / open / roll / squint / drop / lower / lift / raise /
rest / strain one’s eyes, to lay, set one’s eyes on smth., to keep one’s eyes open / peeled / skinned,
to cast an eye on smth, to run one’s eyes over smth, to fix one’s eye on smth, to feast one’s eyes
on smth, eyes twinkle / twitch / move, to make eyes at, to keep an eye at тощо.
Лінгвокультурологічний підхід до вивчення номінацій зорових знаків ґрунтується на
синтезі номінативного, когнітивно-дискурсивного, функціонально-прагматичного та соціокультурного напрямів сучасної лінгвістики, що передбачає дослідження цих системних одиниць у ракурсі мовних, мовленнєвих, психологічних, фізіологічних, когнітивних,
соціальних і культурних аспектів комунікації. Такий підхід базується на розумінні мови
як нерозривної єдності суспільства і культури, яка формується через людську діяльність,
а мовна особистість щільно пов’язана із суспільством завдяки сукупності культурних
цінностей і норм. При цьому відбувається поєднання мовних структур із позамовними
чинниками, наявними в конкретному соціокультурному полі, яке історично визначає
загальні стереотипи комунікативної поведінки мовної особистості. Невербальні компоненти комунікації розглядаються як культурно-історичний феномен [2, с. 88] у формі
універсальної мови тіла (body language), функціональним призначенням якої є “передача
духовного змісту повідомлення” [3, с. 72.].
Актуальність дослідження визначається тенденцією до комплексного, інтегрованого
вивчення мовних засобів позначення невербальних компонентів комунікації, з’ясування
їхньої комунікативної суті та дискурсивних функцій в англомовному соціумі, виявлення
кореляцій між номінативними, когнітивними, прагматичними і соціокультурними планами їх дискурсивної реалізації.
Мета статті полягає у висвітленні основних лінгвокультурних аспектів англомовних
номінацій зорових знаків комунікації у ракурсі їх функціонування в сучасних усних та
писемних дискурсивних практиках.
104

Завданням статті є окреслення корпусу номінацій зорових знаків комунікації сучасної англійської мови і встановлення їхніх основних соціокультурних і комунікативних
функцій у дискурсі.
Окремі аспекти зорових знаків комунікації фрагментарно, під різними кутами зору,
були об’єктом міждисциплінарних розвідок теорії невербальної комунікації (M. Argyle,
R. Birdwhistel, P. Ekman, T. K. Gamble, M. Gamble, J. Hall, M. Knapp, Г. Ю. Крейдлін), психології (R. Birdwhistel, Ю. В. Гранська, К. Ізард, В. О. Лабунська, А. Меграбіан), психолінгвістики (І. Н. Горєлов, А. А. Леонтьєв), соціолінгвістики (Н. С. Борисенко, Г. В. Степанов,
C. A. Ferguson, W. Labov), прагмалінгвістики й аналізу дискурсу (G. Cook, І. І. Сєрякова,
Л. В. Солощук). Останнім часом мовні позначення зорових знаків досліджувались у функціональному та семантичному аспекті (Ю. Ю. Архіпова, В. В. Ганечко), прагматичному
(І. В. Домбровська, Д. Ю. Кузнєцова, Л. В. Солощук, О. А. Янова) і лінгвокультурологічному аспектах (Н. С. Борисенко, Г. Ю. Крейдлін, Т. В. Радзієвська). Проте зараз існує мало
робіт, присвячених лінгвокультурним аспектам досліджуваних номінацій.
Аналіз наявних праць дозволяє констатувати, що зорова комунікативна підсистема – це
біологічно, соціально і культурно зумовлена система поведінки, яка підсвідомо засвоюється у процесі соціалізації шляхом імітації рольових моделей. У комунікації очі людини
традиційно асоціюються з вираженням емоцій, почуттів та внутрішніх станів і вважаються дієвим універсальним невербальним інструментом самовираження, який, за словами
Г. Ю. Крейдліна, повідомляє про людину набагато більше, ніж будь-що інше, оскільки
представляє “духовні акти, що виходять зсередини” [4, с. 343]. Органами зору передається
безліч мовчазних повідомлень, що підтверджує наявність таких стертих метафор, як його
(її) очі говорили багато про що; світилися від радості; шалений блиск в очах; витріщитися круглими очима (his/her eyes were eloquent; eyes shine like diamonds, mad glimmer in the
eyes, to stare round-eyed, etc.). За допомогою зорових дій і станів мовець здатен здійснювати
вплив на комуніканта: очі зупинилися на чиємусь обличчі та зацікавлено подивилися на
когось тощо (suddenly his eyes were open-wide, staring at me fixedly). Це засвідчує, що невербальні зорові знаки тісно пов’язані з почуттями, думками, бажаннями, устремліннями
та намірами людини. За ними міститься певна пропозитивна структура, що є джерелом
інформації стосовно соціокультурних характеристик мовця, його психоемоційних станів і
прагматичних інтенцій.
На переконання А. Вежбицької, в усіх культурах для людей важливе зорове сприйняття й описи побаченого, усі мови мають слово на позначення бачення, зорове сприйняття описується як складне й інтегральне, включаючи форму, колір, фактуру та багато
інших ознак, які розглядаються як неподільне ціле – концептуальна універсалія, що виникає в результаті емпіричних досліджень різних вчених, у рамках теорії семантичних
примітивів [5, с. 196].
За результатами дослідження, в англомовному дискурсі зорові знаки слугують експресивними засобами передачі сигналів приязні / неприязні, жадання, бажання, довіри
/ недовіри, любові / ненависті, ніжності, розуміння, збентеження, сорому тощо. Це підтверджується наявністю у сучасній англійській мові відповідних номінацій, зафіксованих в лексикографічних джерелах [6], наприклад: an angry, irate look (гнівний погляд),
a surprised look (здивований погляд), a look from under the brows (погляд спідлоба), to
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look down upon (дивитися звисока), a coy glance (соромливий погляд), а blank, distant,
faraway, vacant, anxious, worried, baleful, close, hard, come-hither, inviting curious, strange,
dirty, nasty, vicious, disapproving, stern, long, eloquent, meaningful, furtive, grim, haggard,
hungry, inquiring, searching, knowing, penetrating, pensive, thoughtful, piercing, pleading,
provocative, puzzled, quick, rapt, scathing, sharp, sinister, skeptical steady, sullen, suspicious,
secret, tender, troubled, withering look тощо. Це свідчить про значний функціональний потенціал зорових знаків, які здатні відображати характеристики мовної особистості, стан
її душі і почуття, якими вона переживає в певний момент дискурсивної взаємодії.
Установлено, що в художньому дискурсі найбільшу варіативність виявляють номінації зорових знаків, функціональним призначенням яких є передача емотивного аспекту
зорових дій мовця, адже емоції інгерентно присутні в людському спілкуванні. Зазвичай
описи емотивних зорових дій супроводжуються конкретною назвою емоції. Так, емоція
гніву в сучасній англійській мові виражається такими лексемами та сполученнями, як to
glare, to look furiously / angrily, a scathing glance, an ireful look, an angry glance, a glance
of exasperation тощо, емоція презирства – to look down disdainfully / contemptuously, a
scornful look, a look of contempt тощо, емоція злоби – eyes black with malice, a malicious
look тощо, емоція відрази – to look with revulsion, a look of distaste тощо, емоція ніжності
– a tender glance, eyes full of tenderness, to look gently тощо, емоція здивування – to gaze in
amazement, to look in amazement, eyes expressing astonishment тощо. Наприклад:
Her eyes were almost happy. But I talked myself out of words for the moment, and while I was
hunting for more <…> the shine went out of her eyes (Hammett, DC, 151).
Позитивна емоція радості передається за допомогою дескриптивної номінації з емотивним компонентом у формі якісного прикметника happy на позначення позитивного емоційного стану. Друга підкреслена номінація засвідчує, що емоція радості дещо нейтралізується,
що спостерігається в очах комуніканта, з яких зникає блиск, притаманний емоції радості.
У наступному прикладі наявна експресивна номінація, виражена синтаксемою, зокрема головним реченням складнопідрядного речення, що відображає пригнічений емоційний стан комуніканта, але без вказівки на конкретну негативну емоцію, натомість
наявна імпліцитна складова емоцій – сльози під очима:
When she crossed from there to the bathroom, carrying clothes in her arms, a tear was
shiny beneath each eye (Hammett, DC, 56).
Як і інші невербальні компоненти комунікації, зорові знаки визначаються стереотипами поведінкових моделей у суспільстві. Характерними особливостями зорових знаків ми вважаємо цілісність, домінування інстинктивних, неконвенційних рухів очей,
вираз яких майже не піддається контролю з боку свідомості. Очима важче повідомляти
неправду, ніж мімікою або усмішкою, що дає підстави вважати зорові сигнали більш
достовірними порівняно з вербальними повідомленнями. Відтак, усталений вираз to
look someone in the eye відображає чітке уявлення представників англомовного соціуму
про очі як індикатор щирості.
Зорові знаки комунікації в різних лінгвокультурах несуть різне комунікативне навантаження. У межах однієї культури вони незмінні у тому сенсі, що мають постійне значення. Наприклад, номінація примружити очі (to screw up one’s eyes) у слов’янській (російській), деяких європейських та англо-американській лінгвокультурах є позначенням
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зорового знака, який описується з точки зору фізичної реалізації як “злегка стискуючи
повіки, прикрити очі”, що означає “зафіксувати увагу на комусь / чомусь”. Номінація
підморгувати (to wink at smb., to give smb a wink) позначає дещо схоже на пропозицію
адресатові взяти участь у якійсь спільній справі, прихованій від очей оточуючих. Услід
за Г. Ю. Крейдліним, визначаємо значення цього зорового знака як “я з тобою зараз
заодно”. Номінації на позначення широко розплющених очей (eyes open wide, round
eyes, big eyes тощо.) передають різні ступені здивування, приголомшення, сильне бажання та зацікавлення. Напівзаплющені або повністю заплющені очі (closed eyes, eyes
screwed up тощо), або фіксований погляд (eyes fixed at, an intent look, to rest one’s eyes,
тощо) свідчать про концентрацію уваги, задумливість, сум, журбу, зажуру тощо. Ці
зорові знаки комунікації остаточно не вивчені, потребують дослідження семантичні
структури відповідних номінацій, а тому їх не можна на сучасному етапі вважати остаточними.
У лінгвокультурному аспекті типовий сценарій вираження емоційних стосунків
комунікантів у дискурсі має підстави реалізовуватись відповідно до поняття культурного сценарію А. Вежбицької: “коли комунікант А має відчуття чогось щодо адресата
Б, то неприпустимо говорити Б, що А це відчуває; якщо Б бачить А, то Б має сам за
поведінкою А зрозуміти, що А відчуває та показати це поглядом або жестом”. Кожний
соціум у процесі еволюції виробляє типові моделі реалізації зорових знаків комунікації та стереотипні мовні способи їх позначення та інтерпретації, які закріплюються
у різного роду фразеологізмах: ідіомах, прислів’ях, пареміях тощо. Так, номінація to
turn a blind eye on зазвичай вживається метафорично й позначає свідоме ігнорування,
неувагу до когось / чогось; to look (straight, right) in the eye зазвичай позначає “бути
чесним, повідомляти правду”; seeing is believing відображає пріоритет власних очей
як головного інструменту отримання інформації та гарантії її достовірності; for the
sake of someone’s beautiful eyes [out of liking, for nothing] відображає стереотипне
уявлення про красиві очі як достатній критерій симпатії, здійснення впливу задля
досягнення власних цілей; сталий вираз an eye for an eye, a tooth for a tooth свідчить
про аксіологічний аспект людського ока для англомовного соціуму, адже очі як орган
зору є цінністю; номінація на позначення візуального контакту to see eye to eye with
someone сьогодні є вторинною номінацією із значенням “бути згідним з кимось, добре розуміти, підтримувати когось”, чим засвідчується цінність для англомовного
соціуму добрих міжособистісних стосунків.
У соціальній взаємодії виділяють соціальні, комунікативні та культурні функції органів зору. Зокрема, серед культурних функцій виокремлюється охоронна функція [4],
суть якої полягає в тому, що у багатьох народів око традиційно вважається отвором, через яке душа потрапляє в тіло людини та покидає його, а також “дверима” для добрих
і злих духів. Цим пояснюється той факт, що сотні амулетів у різних народів виконані
саме у формі ока, а в сучасній англійській мові існують усталені словосполучення evil
eye, bad eye (зле, злостиве око) на позначення наврочення.
В усному спілкування ми розглядаємо зорові знаки як один із інструментів ефективної комунікації за наявності умов успішності мовленнєвого акту, таких як умови
щирості, виконуваності та підготовки. Відповідно до цього в писемному дискурсі є
107

підстави виділити низку комунікативних функцій номінацій зорових знаків, серед
яких: когнітивна (зоровий знак як сигнал думки та когнітивних станів свідомості), характеризаційна (показник особистісних і соціальних характеристик мовної особистості), регулятивна (засіб регуляції процесом комунікації), емотивна (індикатор емоцій,
емоційних станів та особистого ставлення мовця), волюнтативна (покажчик розмаїтого спектру прагматичних інтенцій, стратегій і тактик комуніканта). Аналіз матеріалу
свідчить, що ці функції широко представлені в сучасному англомовному художньому
дискурсі і мають різноманітні прагматичні значення.
Зокрема, когнітивна функція полягає у передачі думки та інших ментальних операцій, які людина здійснює підчас комунікативного акту: сприйняття інформації через
зоровий канал зв’язку, ментальний стан, активний пошук інформації, обмірковування,
впізнавання тощо. Наприклад:
Hearts froze. Bodies stiffened. Eyes found objects to fixate on (Grisham, A, 12).
He frowned over my opinion for a couple of minutes (Hammett, DC, 108).
Характеризаційна функція полягає у передачі, з одного боку, фізичних, біологічних
та психологічних якостей мовця, з іншого – психосоціальних характеристик, таких як
вік, стать, здоров’я, соціальний статус. Наприклад:
It was a tranquil face, especially the clear brown eyes, somehow making you feel at peace
with the world (Hammett, DC, 70).
Регуляторна функція відображає фазові акти метакомунікації (початкову, середню,
завершальну) у рамках комунікативного акту, а також моніторингу зворотного зв’язку,
указівку на відкритий канал передачі та характер міжособистісних стосунків або особистих ставлень мовців. Наприклад:
There was a prolonged silence, during which the Doctor’s eye travelled down the link of
boys (Waugh, DF, 57).
She rose and stood looking at him, her face quite expressionless. “Shall we dance?” she
suggested coolly (Fitzgerald, BBHH, 26).
Як зазначалося, найбільшу варіативність виявляють номінації зорових знаків, що
виконують емотивну функцію в дискурсі, наприклад:
He panted through the uncovered half of his mouth, exhausted by his speech, looking at
me with a gray eye that held triumphant mirth (Hammett, DC, 181).
Волюнтативна функція номінацій зорових знаків пов’язана з впливом на комуніканта, вираженням бажань та прагматичних намірів у дискурсі. Такі номінації іноді
здатні повністю заміщувати вербальний компонент комунікативного акту і функціонувати як повнозначні носії перформативності. Наприклад, персонажі гумористичного
роману Д. Тула A Confederacy of Dunces яскраво висловлюють свої наміри і почуття
невербально в напруженій, конфліктній ситуації на робочому місці за допомогою суто
зорових дій, при цьому не обмінюючись вербальними повідомленнями:
Mr. Gonzalez pretended to look for something in his desk to avoid the terrible eyes that
Ignatius had turned on him (Toole, CD, 130).
У такий спосіб мовець не тільки висловлює негативні почуття з приводу деяких
неприємних робочих моментів, а й свідомо або несвідомо впливає на співрозмовника
108

очима (terrible eyes), у результаті чого комунікант не витримує його погляду і прагне
уникнути прямого зорового контакту (to pretend to look for something in the desk to avoid
the terrible eyes), намагаючись таким чином припинити спілкування.
Таким чином, у лінгвокультурному аспекті комунікації виявлено низку соціокультурних та дискурсивних функцій номінації зорових знаків, основними з яких є когнітивна,
емотивна, регуляторна, характеризаційна і волюнтативна функції. З’ясовано, що емотивна та волюнтативна функції відіграють провідну роль у реалізації впливу на комуніканта в англомовному соціумі та прагматичних інтенцій мовця в дискурсі. Здійснене
дослідження відкриває широкі перспективи подальших розвідок у напрямку вивчення
семантичних, стилістичних, функціонально-прагматичних та соціокультурних характеристик номінацій невербальних знаків комунікації у різних дискурсивних практиках.
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ПРО СИНОНІМІЮ
У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКАХ
Стаття присвячена дослідженню фразеологічної синонімії української мови, що
системно фіксується у фразеологічних словниках ХХ – поч. ХХІ ст. Виділяються принципи упорядкування фразеологічних одиниць, розглядаються структурні особливості
словникових статей, а також специфіка добору реєстру.
Ключові слова: синонімія, фразеологічний синонім, лексикографія, фразеографія,
фразеологізм, діалектна фразеологія, фразеологічний словник.
Статья посвящена исследованию фразеологической синонимии украинского языка,
которая системно фиксируется во фразеологических словарях ХХ – нач. ХХІ вв. Выделяются принципы упорядочения фразеологических единиц, рассматриваются структурные особенности словарных статей, а также специфика отбора реестра.
Ключевые слова: синонимия, фразеологический синоним, лексикография, фразеография, фразеологизм, диалектная фразеология, фразеологический словарь.
The article is dedicated to study of Ukrainian language and phraseological synonyms that
are systematically recorded in the phraseological dictionaries of the 20th the beginning of the
21st century.
Key words: synonyms, phraseological synonym, lexicography, phraseography, phraseological unit, dialect phraseology, phraseological dictionary.
Питання синонімії фразеологічних одиниць привертало увагу східнослов’янських лінгвістів ще у XIX ст., адже у збірках О.П. Павловського [1], М.В. Закревського [2], М. Номиса
[3] та інших було зафіксовано синонімічні стійкі вислови із спорідненою семантикою. Системне вивчення цього питання спостерігаємо з другої половини ХХ ст., коли серед інших
завдань фразеологів актуалізувалася дискусія про синонімію та варіантність фразеологізмів,
розрізнення лексичної та фразеологічної синонімії, побудову синонімічних рядів, типи синонімічних фразеологізмів. Про це свідчать наукові праці вітчизняних та зарубіжних мовознавців: Л.Г. Скрипник, В.М. Мокієнка, Л.Г. Авксентьєва, Л.І. Коломієць, М.П. Коломієць,
М.Т. Демського, В.І. Лавера, Н.Д. Бабич, В.П. Жукова, Є.С. Регушевського, Ф.П. Медведєва
та інших. В останні десятиліття деякі дослідники, серед яких Ю.Ф. Прадід, А.О. Івченко,
В.Д. Ужченко, Н.Д. Коваленко, М.Я. Олійник та інші розглядають фразеологічні синоніми як
складові варіантно-синонімічних рядів, що входять до ідеографічної структури.
Мета статті – встановити специфіку лексикографування фразеологічних синонімів в
українському словникарстві XX – поч. XXI ст. Предметом дослідження є фразеологічні
синоніми, відображення їх структурних і семантичних характеристик у словниках.
Синонімічні можливості фразеологічного складу східнослов’янських мов надзвичайно великі. Так, російський фразеолог В.П. Жуков, досліджуючи фразеологічний матері© Корнієнко Л.М., 2013
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ал російської мови, виявив, що близько 75% фразеологізмів охоплені явищем синонімії.
Можна думати, що приблизно таке співвідношення відбувається на матеріалі української
фразеології. Водночас природа і особливості фразеологічних синонімів поки що вивчені
недостатньо. Досі немає єдиної думки про те, які фраземи слід вважати синонімічними.
Більшість учених вважає, що основними ознаками, на підставі яких певні фраземи слід
розглядати як синоніми, є спільність їх значення, однакове категоріальне значення та однакова лексико-семантична валентність.
У лінгвістичній науці поняття «фразеологічний синонім» чи «фразеосинонім» трактується мовознавцями по-різному. Зокрема, Л.Г. Скрипник вважає, що фразеологічні синоніми, позначаючи той самий предмет дійсності, виражають те саме поняття, відтіняючи різні
його сторони, і при різній внутрішній формі і неоднаковому лексичному складі мають однотипне категоріальне значення, однакову семантичну сполучуваність із словами оточення
[4: 212]. У праці «Фразеологія сучасної української мови» В.Д. Ужченка і Д.В. Ужченка
«фразеосиноніми» є фразеологічними одиницями зі спільним загальним значенням, які
співвідносні з однією частиною мови, але відмінні між собою образною основою, компонентним складом і семантико-стилістичними відтінками [5: 104]. В іншій праці В.Д. Ужченко і Л.Г. Авксентьєв зосереджують свою увагу на рисах, притаманних більшості фразеосинонімів, а саме: однорідності моделі, співвіднесеності значення фраземи з відповідною частиною мови, своєрідній синтаксичній сполучуваності [6: 57]. Відомий український
фразеолог Ю.Ф. Прадід [7] розглядає фразеологічні синоніми як одиниці, які позначають
той самий предмет, явище тощо навколишнього світу, співвідносяться з однією і тією ж
частиною мови, збігаються частково (рідше повністю) за семантичною сполучуваністю,
але відрізняються відтінками значень, стилістичною забарвленістю.
На нашу думку, найповнішим є визначення фразеологічних синонімів,
сформульоване М.Т. Демським, який вважає фразеологічними синонімами одно- і
різноструктурні фраземи, що належать до одного семантико-граматичного класу, які мають тотожне (дублети) або спільне значення, характеризуються однаковою або подібною
лексико-семантичною валентністю, але різняться або відтінками значень, або стилістичним забарвленням, внутрішньою формою і компонентним складом [8: 42].
Аналізуючи синонімічну проблему у східнослов’янській фразеології, В.П. Жуков виділяє три типи синонімічних фразеологічних одиниць: одноструктурні (однакова побудова), різноструктурні (різна побудова), та подібно структурні: граматично опорний компонент виражений тією ж самою частиною мови, а всі інші компоненти розташовані в
різній послідовності [9: 116–117]. Учений відзначає, що фразеологічні одиниці звичайно
співвідносяться з певним словом загальномовного вживання, виконують однакові з ним
синтаксичні функції і утворюють синонімічні ряди, які можуть складатися з двох, трьох,
чотирьох і більше фразеологізмів. Опорне, стрижневе слово, яке найточніше і найповніше виражає значення всього ряду, є його домінантою. Слова одного ряду мають бути
синонімічними не тільки до домінанти, а й між собою. Фразеологізми можуть творити
власні синонімічні гнізда [9: 119].
У науковій літературі стверджується, що залежно від функціонування на різних
мовних рівнях виділяється однорівнева (лексична, фразеологічна, синтаксична та ін.) і
міжрівнева синонімія [10: 609]. Крім того, для дослідників фразем дуже важливо мати
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на увазі, що фразеологічна синонімія відрізняється від лексичної тим, що має власне
значення та форму (оформляється у вигляді сполучення слів), а також має такі ознаки:
а) належність переважно до стилістичної синонімії; б) меншу кількість абсолютних синонімів; в) труднощі у визначенні домінанти в фразеологічно-синонімічному ряді; г) у
граматичному плані – іменні фразеологізми частіше обмежуються лише предикативною
функцією. Фразеологічні синоніми функціонують переважно в одному ряді з лексичними (серед яких один виступає як домінанта), тобто в міжрівневій лексико-фразеологічній
синоніміці [10: 609].
Якщо питання синонімії як явища на фразеологічному рівні в українському мовознавстві висвітлені достатньо, то питання фіксації фразеосинонімів в українській фразеографії розглядалися частково у деяких наукових працях, тому на нагальній потребі створення словника фразеологічних синонімів української мови на початку 80-х років ХХ ст.
неодноразово наголошувала Л.Г. Скрипник, стверджуючи, що для україністики, яка має
певні успіхи в дослідженні лексичної синонімії, зосередження уваги на синонімічних
взаєминах саме між фразеологізмами на сучасному етапі здається цілком виправданим.
Перша складність, на яку натрапляє дослідник фразеологічної синонімії української
мови, – відсутність спеціальних словників, де були б відповідним чином систематизовані
фразеологічні синонімічні скарби [4: 212].
Враховуючи поставлені перед мовознавцями завдання, укладачі фразеологічних словників почали фіксувати синонімічні явища як у авторських словниках, так і в академічних
фразеологічних словниках української мови, що вийшли у світ наприкінці ХХ ст.
Помітною подією в українській фразеографії стала поява у 1984 р. двотомного «Фразеологічного словника української мови» Г.М. Удовиченка [11]. На відміну від фразеологічних словників пізнього періоду, автор фіксує у словникових статтях випадки
фразеологічної синонімії і варіантності без їх розрізнення. Вони подаються після основного, тобто найпродуктивнішого в мові фразеологізму, напр.: ЗАЧІПАТИ, ЗАЧЕПИТИ
ЗА ЖИВЕ кого, в ролі прис. – глибоко хвилювати, торкатися почуття власної гідності.
Пор. 1. Дійняти до живого. 2. До живого доймати. 3. Доїсти до живого. 4. До кістки
проймає. 5. Допекти до живого. 6. До самого серця добрати. 7. За живе зачепити. 8.
Зачепити болюче місце. 9. Наче голкою шпигнути [11 (І: 208–209)].
Також автор послідовно подає граматичні, функціональні, стилістичні ремарки, тлумачення, ілюстративний матеріал. Коли заголовний фразеологізм має кілька значень, варіантні і синонімічні фразеологізми подаються до кожного з цих значень: ДО ПУТТЯ ДОВОДИТИ, ДОВЕСТИ що, в ролі прис. – I. дати лад (яким-небудь справам, речам тощо).
Пор. 1. Довести до пуття. 2. Довести до розуму. 3. До ума довести. II. виростити, дати
освіту. Пор. 1. Довести до ума. 2. До розуму доводити, довести [11 (І: 176–177)].
Трохи пізніше, у 1993 р., було опубліковано великий академічний «Фразеологічний словник української мови» в 2-х книгах [12], підготовлений колективом Інституту української мови НАН України, який становить одне з найавторитетніших зібрань
сучасної фразеології. До структури фраземної словникової статті автори також вносять
синоніми. Проте, укладачі словника наводять обмежені синонімічні ряди. Наприклад:
БІС: біс злизав кого. Хто-небудь безслідно пропав, зник, кудись дівся. – Сомка твого
вже біс ізлизав – не бійсь, не викрутиться з запорозьких лап! (П. Куліш). Синоніми: і слід
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захолонув; і сліду не лишилося (в 2 знач.); тільки й бачили [12: 30–31] або НЕРВИ: нерви
здають / здали чиї, у кого. Хто-небудь починає втрачати спокій, рівновагу, хвилюється,
непокоїться. Вперше за багато днів нерви здали у самого спокійного Марка Грицишина
(Рибак). Синонім: терпець уривається [12: 547].
2011 року у Харкові вийшов «Сучасний фразеологічний словник української
мови» [13], укладений А.П. Ярещенко, В.І. Бездітко, О.В. Козир, Н.Г. Немировською.
Хоч основним завданням цієї праці автори вважають подання загальновживаної фразеології сучасної української мови, у деяких словникових статтях подано синоніми, антоніми чи етимологічні довідки. Наприклад: НІ ПАРИ З ВУСТ. Не розголошувати ніякої
інформації, мовчати. І раптом на початку березня його випустили… Під розписку: нікому ні пари з вуст, що з ним було в ці місяці (Василь Захарченко, с. 156). Синоніми:
води в рот набрати [13: 109]; ДАВАТИ/ДАТИ ПРИКУРИТИ кому. Розправлятися з кимнебудь. Таж тут загін Васо Шаурі давав фашистам «прикурить» (Дмитро Білоус, с.
197). Синоніми: давати жару; витерти ворсу; дати прочуханки [13: 161–162] або ХОЧ
ЗАЛИЙСЯ. Занадто багато. І часу того – хоч залийся! (Ірина Жиленко, с. 21). Синоніми:
хоч греблю гати. Антоніми: як кіт наплакав [13: 217].
Першим спеціалізованим українським словником, у якому по-науковому і послідовно фіксуються фразеосиноніми став «Словник фразеологічних синонімів» М.П. Коломійця та Є.С. Регушевського, виданий у 1988 році [14]. Автори наводять стислі відомості
про семантичні відтінки, емоційно-експресивне забарвлення, стилістичне використання фразеологізмів. Реєстр містить більше 300 синонімічних рядів, які охоплюють 2000
фразеологічних одиниць, дібраних з творів українських письменників. Дуже важливим
елементом структури цього Словника став розширений лексикографічний опис фразеологізмів і синонімів, напр.: ЗАСОРОМИТИСЯ – (почервоніти від сорому) спекти рака
(раків); сором залив обличчя (лице) ч и є; (страждати від докорів совісті) сором (виїдає,
їсть) виїсть очі к о м у; готовий (ладний, здатний і т. ін.) в (крізь) землю провалитися
(пропасти) [із сорому (стида, стиду)]. Дехто спік рака від тих гірких Грицькових докорів, а більше не додали ніякої ваги його речам (Панас Мирний, 5, 1970, с.142) [14: 53] або
ХВИЛЮВАТИСЯ – (від глибокого зворушення, душевного переживання) захоплює (перехоплює) дух (подих) у кого, кому; запирає (затискує) дух (подих, дихання) [у грудях] кому,
у кого; (від несподіваного переляку, очікування чогось невідомого) обливатися (холодним) потом; мороз іде (ішов, заходить, проходив і т. ін.) кому, в кого та інші. Товаришам
перехопило дух (Гончар, 2, 1978, с. 152) [14: 133].
Відповідно до наукової теорії, укладачі «Словника фразеологічних синонімів» у один
синонімічний ряд об’єднують тільки тотожні або близькі за значенням фразеологізми,
співвідносні семантично й функціонально з однією і тією ж частиною мови, напр.: фразеологізми бути (побувати) в бувальцях; узнати (пізнати, скуштувати) почому (почім)
ківш лиха; пройти і мідні труби і чортові зуби; бути на коні [бути] і під конем; пройти
Крим і Рим [і мідні труби]; пройти (перейти) крізь ситой решето [14: 11] мають процесуальне значення БАГАТО ВСЬОГО ЗАЗНАТИ, співвідносяться з дієсловами і утворюють
один синонімічний ряд. Фразеологізми стріляна птиця; стріляний (обстріляний) птах;
стріляний (старий) горобець; стріляний вовк; бита голова; битий жак [14: 38] мають
значення предметності, співвідносяться з іменниками, а тому й утворюють самостійний
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синонімічний ряд із домінантою-іменником. Не викликає сумнівів віднесеність вищезгаданих фразеологізмів до двох самостійних синонімічних рядів з дієслівним і іменниковим значенням, що підтверджується однотипністю їх граматичної структури.
Автори враховують і той факт, що компоненти фразеологізмів частково чи повністю можуть втрачати первісне лексичне значення, колись властиве їм як словам вільного
вжитку. У такому разі слова-компоненти фразеологізмів можуть замінюватись іншими
словами чи іншими формами слів, і навіть – уживатися в складі фразеологічних одиниць
факультативно, виступаючи компонентами структури в одних випадках і замінюючись в
інших. Саме такі видозміни форми одного і того ж фразеологізму, що не впливають на
його цілісне значення, дослідники називають в а р і а н т а м и фразеологічної одиниці.
Так, наприклад, вирази брати за душу, хапати за душу, щипати за душу, брати за серце,
хапати за серце, щипати за серце є варіантами одного фразеологізму “брати (хапати,
щипати) за душу (за серце)” [14: 54]. Варіанти фразем, виникнувши внаслідок взаємозаміни слів-компонентів одного і того ж фразеологізму, подаються у Словнику в межах
відповідного синонімічного ряду як одна фразеологічна одиниця.
Варто також відзначити, що автори Словника подають словникові статті за алфавітом
домінант, що дозволило близькі за значенням фразеологізми об’єднати в окремий синонімічний ряд. Якщо ж реєстрове слово служить домінантою для кількох синонімічних рядів,
такі ряди подаються в одній словниковій статті як підгрупи, напр.: ГОВОРИТИ. 1. (усно
повідомляти що-небудь) вести мову (річ); (починати говорити) здіймати річ; заводити
мову; (продовжувати говорити) вести далі. 2. (говорити невиразно, нерозбірливо, мимрити) ковтати (жувати) слова; (гугнявити) балакати в ніс. 3. (говорити щось незначне, несерйозне, пусте) теревені-вені правити. Всього автори подають 15 підгруп [14: 23–29].
Стаття з реєстровим словом-домінантою ДИВИТИСЯ має 5 підгруп [14: 33–35], а з домінантою СТЕЖИТИ – 2 підгрупи [14: 120]. Кожна підгрупа оформлюється з абзаца, з
порядковим номером замість домінанти, з поясненням відтінків значення, яке подається в
круглих дужках після цифр, з переліком синонімів і цитат-ілюстрацій. Після деяких компонентів фразеологізму іноді наводиться інше слово або кілька слів, що можуть вживатися
замість цього компонента, утворюючи варіанти фразеологічної одиниці, напр.: ПОДОБАТИСЯ – [бути (припадати, приходитися)] до вподоби (до серця, по серцю, до смаку, по
смаку) к о м у; [бути] під смак к о м у, ч и й; [бути] до любові (до мислі) к о м у [14: 100].
Серед українських фразеологічних словників мови художніх творів письменників
неможна не згадати наукову працю над укладанням «Словника фразеологічних синонімів Миколи Лукаша» О.І. Скопненка і Т.В. Цимбалюк-Скопненко. Оскільки сучасні фразеологічні словники не можуть показати єдиного підходу до подачі синонімівфразеологізмів або просто уникають цієї проблематики [15: 64], створення словників
фразеологічних синонімів, що мали б змогу продемонструвати ідіостиль окремих авторів, продемонструвавши належний опис фразеологічної синонімії на матеріалі мови
відомих письменників, зможе допомогти вітчизняним лексикографам створити великий
словник фразеологічних синонімів української мови.
У випусках «Лексикографічного бюлетня» О.І. Скопненко і Т.В. Цимбалюк-Скопненко
друкують «Матеріали до «Словника фразеологічних синонімів Миколи Лукаша» [16].
Упорядковуючи фразеологічний матеріал, автори мають на меті подати у словниковій
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статті майбутньої лексикографічної праці такі параметри: лексичну змістову домінанти фразеологічного ряду, тлумачення синонімічного ряду, у разі потреби – повторення
дефініції біля деяких наступних членів синонімічного ряду із зазначенням семантичних відтінків з абзацу, фразеологічну одиницю (дібрану з перекладних та оригінальних
творів), стилістичні ремарки, ілюстративний матеріал, паспортизацію прикладів. Автори передбачають подавати також і недиференційовані варіанти фразеологічних одиниць, зауважуючи, що ілюстративний матеріал може бути подано без правописних змін.
Наприклад:БЕЗПРИЧИННО Без будь-якої причини. 1. З ДОБРОГО ДИВА. [Олександр
(до Крессіди):] То він [Аякс] засумує ні сіло ні впало, а то зрадіє з доброго дива [Шекспір:
338]. 2. НІ ЗА ЩО. …– Ось почитай – які вони! Бережись, гляди, – ні за що погублять
[Горький: 707]. 3. НІ СІЛО НІ ВПАЛО. Намислив він [Кане делла Скала] якось справити
в Вероні пишну да розкішну учту,…але раптом ні сіло ні впало роздумав,.. [Боккаччо:
256] [16: 225]. В іншому випадку до домінанти БЕЗСИЛИЙ «який зовсім не знаходить
у собі сил, можливостей діяти» подається такий синонімічний ряд: блідий-блідий, аж
світиться; і блохи вбити не здолів би; убогий на силу, а до лексичної змістової домінанта
«хто-небудь не в змозі щось зробити»: немає сили в кого; руки в’януть у кого. [16: 226].
Не залишилися осторонь актуальної проблеми фразеологічної синонімії і укладачі
діалектних фразеологічних словників, відображаючи явище синонімії у своїх працях.
Н.Д. Бабич зазначає, що у більшості своїй синонімічний ряд утворюють фразеологізми
загальнонародні, його можна продовжити діалектними фразеологізмами, напр.: жити,
як сир у маслі – буков. жити, як горобчик на коловатници або масло каші не завадить –
буков. гній ріллі не зашкодить [17: 61–62].
Досить широко представлено явище фраземної синонімії у реєстрі «Фразеологічного словника східнослобожанських та степових говірок Донбасу» В.Д. Ужченка і Д.В.
Ужченка, 2002 р. [18]. У передмові до словника В.М. Мокієнко наголошує, що багатством синонімів діалект Слобожанщини може перевершити деякі «великі» літературні
мови [18: 6]. Так, до синонімічного ряду на тему “БИТИ, СВАРИТИ” автори подають
більше, ніж 40 фразеологічних висловів. Такі випадки зустрічаються не часто в діалектних словниках., напр.: бебелів надавати кому – побити кого [18: 30], давати боженят
– сварити, бити [18: 35], вуха намилити кому – побити кого-н. [18: 59], годувати зуботичками кого – бити в лице [18: 108], дати рогача – побити [18: 204], розбити хрюшку
кому – утихомирити кого, розбивши лице [18: 245] та інші.
Зокрема, у четвертому виданні Словника укладачі суттєво поповнили окремі синонімічні фразеологічні ряди. Особливо розгалужені синонімічні ряди на означення понять
“товстий”, напр.: як мішок з піском [18: 160], легше обійти, чим (ніж) перескочити [18:
172], не обминеш [18: 172], чотири на чотири [18: 253]; “народитися”: бабуся від зайців
з лісу принесла [18: 24], з базару принесли [18: 25], у буряках сидів [18: 39]; “худий”: вітер
переломить [18: 52], як глист у корсеті [18: 64], як у горобця локоть (лікоть) [18: 74],
або “дуже далека рідня”, напр.: бабусі двоюрідний Сенька [18: 24], через дорогу навприсядки розсипала баба висівки [18: 87], Петро бабі рідний Федір [18: 181].
Таким чином, явище фразеологічної синонімії української мови системно почало
фіксуватися у фразеологічних словниках кінця ХХ – початку ХХІ ст., хоча це були тільки спорадичні спроби удосконалити семантичну структуру словникової статті, увівши
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вимóгу тематичного упорядкування фразеологічних одиниць аж до об’єднання у синонімічні ряди чи групи. Класичним зразком спеціалізованого синонімічного словника фразеологізмів української мови можна вважати «Словник фразеологічних синонімів» М.П.
Коломійця і Є.С. Регушевського.
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АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ
У статті простежено залежність концепції “людина – світ” від аксіологічної
орієнтації людини; проаналізовано кореляцію понять “цінності”, “нормативність”,
“оцінка”, їхню взаємодію та лінгвістичне вираження; а також зроблено спробу теоретичного лінгвістичного осмислення проблеми аксіологічності оцінного процесу у забезпеченні усіх сфер життєдіяльності індивіда та суспільства.
Ключові слова: оцінка, цінність, норма, пейоративні оцінні предикати, суб’єктивна
оцінка, аксіологічна оцінка, універсальні та індивідуальні цінності.
В статье прослежена зависимость концепции “человек – мир” от аксиологической
ориентации человека; проанализирована корреляция понятий “ценности”, “нормативность”, “оценка”, их взаимодействие и лингвистическое выражение; а также сделана
попытка теоретического лингвистического осмысления проблемы аксиологичности оценочного процесса в обеспечении всех сфер жизнедеятельности индивида и общества.
Ключевые слова: оценка, ценность, норма, пейоративные оценочные предикаты, субъективная оценка, аксиологическая оценка, универсальные и индивидуальные ценности.
In the article the dependence of the concept of “a man – the world” on the axiological
orientation of a human is revealed; the correlation between the concepts “values”, “standard”, “evaluation”, their interaction and linguistic expression are analyzed; as well as there
has been made an attempt of theoretical linguistic understanding of the problem of axiological
evaluation process to ensure all the life spheres of the individual and society.
Key words: evaluation, value, standard, pejorative evaluation predicates, subjective evaluation, axiological evaluation, universal and individual values.
Оцінна діяльність, будучи невід’ємною частиною пізнавального процесу, вважається
значущою у зв’язку з тим, що зумовлює інтенсивність дії адаптивних механізмів людини
в її пристосуванні до навколишнього середовища, як природного, так і соціального.
Актуалізація оцінної діяльності може бути вербальною і невербальною.
Мова як знакова система-репрезентант за визначенням повинна включати одиниці
номінації оцінної діяльності та одиниці її вираження.
У своєму ставленні до світу (і до себе в цьому світі) суб’єкт оцінної діяльності має
діапазон, який визначається межами абсолютних оцінних предикатів “добре” – “погано”
(аксіологічна оцінка) і “знати” – “гадати” (епістемічна оцінка).
Оцінний компонент відіграє важливу роль у класифікації емоцій. У багатьох
концепціях, як філософських, психологічних, так і власне лінгвістичних, оцінний
компонент лежить в основі розподілу предикатів емоційного стану на позитивні та
негативні. Мовна оцінка залежно від її природи і характеру може бути наступною:
меліоративною (позитивною), пейоративною (негативною) та нейтральною (нульовою).
© Моштак О.В., 2013
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Меліоративна та пейоративна оцінки розглядаються як протилежні відносно якоїсь
нульової оцінки, яка виступає точкою відліку у процесі оцінної кваліфікації об’єкта.
Актуальність даного дослідження визначається насамперед аксіологічністю оцінного процесу у забезпеченні усіх сфер життєдіяльності індивіда та суспільства. У зв’язку з
цим постає необхідність теоретичного лінгвістичного осмислення проблеми мовної репрезентації пейоративних оцінних значень.
Об’єктом дослідження виступають оцінні предикати, які передають пейоративні
значення.
Предмет дослідження складають семантика і прагматика пейоративних оцінних
предикатів.
Становлення системної парадигми дослідження мови, визначення форм мовних одиниць
і специфіки категоріальної організації створило умови для подальшого вивчення механізмів функціональної варіативності і комбінаторики, які забезпечують перехід від значення
до змісту та його конотативному розширенню. Таким чином відбулося втілення трихотомії
“мова – мовлення – мовленнєва діяльність”, позначеної у концепції Ф. де Соссюра [1].
Дві останні складові являють собою актуалізацію мовної системи, тобто в аналіз входить “людський фактор” [2; 3]. Перехід від вивчення значення до вивчення змісту позначив
важливість прагматичних показників для створення акту комунікації та висунув у якості
одного із важливих аспектів ціннісну орієнтацію “користувача” у реалізації усіх функцій
мови – номінативної, комунікативної, когнітивної та мислетворчої [4; 5]. Особлива увага
до “людського фактору у мові” показує, що людина називає об’єкт (дію, ознаку) та одночасно – експліцитно чи імпліцитно – встановлює його значимість для задоволення власних
життєвих потреб. Особливий акцент у цьому плані робиться на розмежування дескриптивного та оцінного у вербалізації пізнавальних прийомів [6; 7; 8: 69].
Необхідність філософського осмислення ціннісного ставлення людини до явищ дійсності, понять, пов’язаних зі змістом її життєдіяльності та історії людства в цілому, а
також ціннісного підходу до встановлення критеріїв доброго, прекрасного, належного,
святого в культурі, поведінці та житті – фізичному та духовному – поклало початок розвитку аксіології як абстрактної філософської теорії цінності та оцінки.
Відображення дійсності у людській свідомості відбувається у формі пізнавальних
та ціннісних суб’єкт-об’єктних відношень. Теорія ціннісного відношення має велике
практичне значення, що обумовлено нагальною потребою оцінювати адекватно інтересам людини, встановлювати критерії оцінки, визначати шкалу відліку цінностей життя
і культури індивіда та соціуму.
Цінностями вважаються будь-які явища дійсності, які є індивідуально, соціально чи
культурно важливими [9: 765]. Природно, що залежно від культурних, моральних, етичних норм певного соціуму це поняття отримало неоднозначні тлумачення, так само, як і
інше базове поняття у цій сфері – поняття норми [8: 69].
Згідно з традиційною точкою зору нормативна картина встановлюється на основі
стереотипного уявлення про явища і процеси реальної дійсності [7], а також типових соціальних зв’язків та відношень, характерних для більшості представників певного класу
чи соціальної групи і схвалених ними [10].
У процесі пізнання об’єктивної картини світу значення (цінності) знаходять своє відображення у формі оцінок – суб’єктивних переживань, уявлень людини про об’єкти
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чи явища матеріального світу, понять про закони об’єктивного існування. Оцінка може
передаватися у почуттях та емоційних реакціях (захоплення, здивування, відраза).
В межах теорії цінностей важливо розмежувати поняття цінності та оцінки. Вважається, що цінності є об’єктивними та незалежними від людини, її розуму, історії та дійсності,
оскільки вони народжені цими універсальними поняттями. Індивід об’єктивно ставиться
до соціуму, а соціум, у свою чергу, об’єктивно ставиться до індивіда, як частини цього соціуму. Історія є об’єктивною по відношенню до дійсності та особистості, яка в ній живе;
дійсність і людина є також об’єктивними по відношенню один до одного [11: 3]. Іншими
словами, виникнення цінностей відбувається лише у сукупності об’єктивних факторів, де
ці цінності власне стають об’єктивними по відношенню до індивіда та соціуму.
Розум бере участь у формуванні уявлень про цінності. Вони осмислюються, усвідомлюються як норми. Нормативність вносить об’єктивний зміст у цінності. Об’єктивність
і нормативність роблять цінності універсальними. Цінності стають фактом свідомості
індивіда чи соціуму тільки в результаті їх присвоєння чи індивідуалізації в актах сприйняття, осмислення, оцінки і визнання. Ціннісними відношеннями пов’язані загальні системи у суспільстві. Кожна система має ціннісне значення для іншої системи чи систем,
ту особливу цінність, без якої вони не можуть функціонувати.
Важливою умовою формування та функціонування концептуальної основи системи
цінностей є базові цінності. Усі базові цінності є соціальними, оскільки вони обумовлені
інтересами, потребами, поглядами індивіда і соціуму. Сукупність соціальних базових
цінностей створюють соціально-політичні та громадянські цінності (свобода, рівність,
право); моральні (совість, честь, порядність); етичні (активність, цілеспрямованість); політичні (здібність управляти, виконувати, вирішувати); пізнавальні (інтелектуальність,
інтуїція); суспільні (мир, порядок, стабільність); цінності цивілізації, окремих епох, побуту, культури [8: 70–71].
Класифікація цінностей існує і в лінгвістичній аксіології. Тут, зокрема, пропонується розрізняти цінності прагматичні і цінності відносні (до останніх відносять
трансцендентні або метафізичні, вітальні, естетичні, етичні, пізнавальні, а також цінності сприйняття), причому обидві групи цінностей можуть бути як позитивними,
так і негативними [12: 41–42].
Особливе місце в класифікації цінностей необхідно відвести цінностям загальнолюдським. Загальнолюдська цінність “золотого правила моральності” (“Не роби іншому
того, чого не бажаєш сам собі”), як і біблійних заповідей, полягає в тому, що вони являють собою умову для щасливого існування будь-якого суспільства. Цінність цієї заповіді
не міняється, не дивлячись на те, що її часто порушують. Порушення її призводить до
біди для людства, що і доводить її загальнолюдську значимість. Цінність біблійних заповідей визначається, звичайно, не їх божественним походженням. Власне їхня поява,
перш за все, і є результатом спостереження, осмислення, типізації життєвих ситуації,
визначення оптимальних умов, які зводяться до норми.
Оцінка вважається висловлюванням про цінності. Власне термін “цінність” може ототожнюватися з терміном “позитивна цінність” чи “добро”. Предмет вважається цінним у
тому випадку, якщо він є добром, об’єктом позитивного інтересу, прагнення чи бажання.
Цінність як момент практичного взаємовідношення між людиною та світом може характеризуватися з якісного та кількісного боку. За деякими визначеннями цінності можуть
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поділятися на позитивні, негативні і нульові [13: 90]. Явища, які сприяють суб’єкту у виконанні програми його життєдіяльності, мають позитивну цінність. Негативну цінність
мають явища, які перешкоджають його життєдіяльності і виступають причиною його
загибелі.
Універсальне вживання слова “цінність” пов’язане з уявленням про що-небудь позитивне. Проте реальна суперечливість явищ для життєдіяльності людини потребує такого
поняття, як негативна оцінка.
Використання понять негативної оцінки дозволяє взяти до уваги той факт, що такі
явища і процеси, як епідемії, катастрофи, природні лиха, економічні кризи, війни є негативними факторами розрухи та загибелі [13: 91].
Серед нескінченної кількості оточуючих людину явищ є такі, взаємодія суб’єкта з
якими відсутня взагалі, або вона настільки слабка, що цінність подібних об’єктів дорівнює нулю. Вони є ціннісно нейтральними [13: 90].
Отже, ототожнення цінності з ціннісним об’єктом, явищем чи подією, яка виступає
носієм цінності, не завжди є правильним, оскільки цінність не є природним явищем
предметів. Проте цінність нерозривно пов’язана зі своїм носієм.
Різниця між цінністю і оцінкою полягає в тому, що цінність є трансцендентною, у той
час як оцінка залежить від зміни формацій, еволюції думки, зміни відношень у суспільстві. Для прикладу, цінність людського життя безперечна в часі. Сьогоднішня ситуація в
суспільстві знецінює цю цінність у нашому осмисленні та сприйнятті. Змінюється основа оцінки, і відбувається зсув ціннісної шкали. Зміщення шкали цінностей призводить до
ціннісної дезорієнтації та виникнення антицінностей, тобто того, що протистоїть цінностям: зло, неподобство, несправедливість.
Ціннісні уявлення та принципи певним чином виражаються у мовних формах. Насамперед – це оцінні висловлювання, які передаються відповідними за структурою цій
формі мовними одиницями – реченнями. Оцінний зміст, насамперед, міститься в лексичних одиницях [8: 72], наприклад:
1) в українській мові: “Йди від мене, нещасний, бо як заїду палигою – знатимеш”
(М. Левицький);
2) в англійській мові: “I usually don’t like mouthy women, but you’ve got a tongue like a
whip, my lady. It can cut a man clear down to the bone” (K. Smith);
3) в російській мові: “Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил; никому не спускай! А все-таки на тебе смешное убранство: что это за веревка висит? А ты,
бейбас, что стоишь и руки опустил? – говорил он, обращаясь к младшему, – что ж ты,
собачий сын, не колотишь меня” (М. Гоголь).
Дані приклади підтверджують конотативне навантаження лексичних одиниць, що
містять негативне оцінне значення, яке у трикомпонентній структурі суб’єктивної оцінки посідає на аксіологічній шкалі діаметрально протилежну позицію щодо позитивної
оцінки. Подібно до позитивного, негативне оцінне значення може бути реалізоване самостійно як пейоративність.
Узагальнюючи зазначене вище, можна твердити, що, по-перше, відношення у межах
“людина – світ” базуються на аксіологічній орієнтації людини, яка сприймає світ; подруге, ставлення людини до світу речей, явищ та предметів визначається існуючою на
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певний момент та прийнятою суспільством шкалою оцінок; по-третє, загальнолюдські
цінності є незмінними, універсальними, а індивідуальні – рухомі. Цінність є неградуйованим поняттям, у той час як шкала оцінок має два полюси, які виражаються в абсолютних аксіологічних предикатах “добре” та “погано”.
Варто відзначити, що оцінні поняття вважаються в філософії полярними. Добре та
погане визначаються через властивості бажання та відрази. Добре розглядається як бажане, а погане – як небажане. Поняття бажання та відрази можна зіставити з хорошим та
поганим. Відраза стосується теперішнього, а можливо і минулого; бажання, більшою мірою, пов’язане з майбутнім. Відносність даного концепту обумовлена визначенням хорошого через модус бажання. Це свідчить про суб’єктивність при вживанні оцінних слів.
Категорії “хороше” та “погане” ототожнюються з поняттями “добро” і “зло” і розглядаються як відношення до задоволення та страждання. “Добром” називають те, що викликає
або збільшує задоволення, або ж те, що зменшує страждання. “Зло” вважається здатним
позбавити людину усіх благ, зменшити задоволення та спричинити страждання.
Отже, зіставлення розглянутих концепцій дозволяє зробити висновок, що аксіологічні поняття не є дескриптивними, вони – відносні, тобто їхні значення залежать від типу
об’єктів, від характеру їх порівняння та інших екстралінгвістичних чинників.
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КОЛОРАТИВИ У ДЗЕРКАЛІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
(на матеріалі дизайну одягу)
У статті аналізуються особливості функціонування колоративів у сучасному дискурсі дизайну, а також деякі тенденції щодо використання неогенних назв (україномовний та російськомовний інформаційні простори).
Ключові слова: сучасний дискурс дизайну, тенденції, неологізм, колоратив, український та російський інформаційні простори.
В статье анализируются особенности функционирования колоративов в современном дискурсе дизайна, а также некоторые тенденции использования неогенных названий (украиноязычное и русскоязычное информационные пространства).
Ключевые слова: современный дискурс дизайна, тенденции, неологизм, колоратив,
украинское и русское информационные прост
This articule analyzes peculiarities of colour function in modern design discourse, and
some tendencies of neologism usauge (Ukrainian and Russian information spaces).
Key words: modern design discourse, tendencies, neologism, colours, Ukrainian and
Russian informational spaces.
Міжкультурна комунікація не тільки сприяє обміну актуальною інформацією, а й
впливає на формування естетичних смаків соціуму. Одним з основних концептів дизайну
одягу виступає колір як маркер епохи, гармонії та уподобань представників певного етносу. Дизайнерський дискурс є відкритою системою, оскільки користувачами його продукту є практично всі носії мови, тому терміни достатньо швидко детермінологізуються і
стають загальновживаними лінгвальними одиницями. Проте аналіз колоративів, що розповсюджені у цій професійній сфері, свідчить про їхню невисоку частотність вживання.
Відомо, що назви кольорів, а особливо їхніх відтінків, значно різняться не лише в різних культурах, але й в уяві окремих індивідів, порівн.: 1) білий – який має колір крейди,
молока, снігу; протилежний – чорний [1, с. 51]; 2) белый –бесцветный, противный черному
[2, с. 46]; 3) белый – цвет снега или мела [3, с. 49]. Цей феномен аргументовано демонструє
колористика народних порівнянь. Так, українці асоціюють білий колір зі снігом, молоком,
полотном, глиною, інеєм, папером, сметаною (порівн. цікавий приклад – білий як циганський сир); голубий та блакитний – з небом; зелений – із жабою, рутою, барвінком, житом,
весною, лозою над водою; синій – з морем, бузиною, бузком; червоний – з рожею, буряком,
маком, калиною, кров’ю, раком, суницями; чорний – зі смолою, вороном, землею, галкою,
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марою. Англійці пов’язують ці кольори з іншими реаліями: білий – з денним світлом
(white light), ніччю без сну (white night), крейдою (Paris white); голубий і синій – з водою
(blue water), небом (blue sky), морем (the blue); зелений – з галявиною, рослинністю. Деякі традиції набувають ознак глобальності. Так, голубий і синій кольори тривалий час
презентували небо, духовність. Відомо, що вавилонський бог Мардук були одягнені в
сині небесні накидки, а трон бога Ягве прикрашали голубі сапфіри. Діва Марія носила
голубий одяг. На сході цей колір слугував оберегом проти злих сил.
Розглянемо деякі тенденції функціонування неогенних колоративів у сучасному дизайні одягу.
І. Вплив реклами як конкурентного чинника в презентації продукту діяльності.
Відомо, що в сучасному рекламному дискурсі будь-які назви нерідко народжуються
спонтанно або хаотично, оскільки основна мета копірайтерів є суто прагматичною: примусити споживача виконати дію, завуальовану в рекламному тексті. Рекламісти «перехоплюють» найбільш вдалі колоративи й утворюють нові словосполуки, що діють на
зоровий, слуховий аналізатори людини. Але на першому етапі контакту з клієнтом рекламодавець прагне вплинути на його уяву та фантазію, тому не завжди обґрунтовано
обирає необхідні лінгвальні знаки, порівн. назви відтінків кольорів у сучасній рекламі:
аленький цветочек, красная жара, вишневый соблазн, розовые мечты (до червоного)
[4, с. 145-146]; тепло-шоколадний, іржаво-коричневий (до коричневого); кукурудзяний,
колір олова (до жовтого); темно-хвойный (до зеленого). Це надає можливість довільного тлумачення значення колоративів, додавання нетипових конотацій, порівн. у заангажованій політичній рекламі: коричневий (колір старості), синій (колір лідера), білий
і червоний (такий , що асоціюється з кров’ю) [Артем Біденко, політолог; радіо Ера-FM,
15.06.2011р.]. Відбувається нав’язування відтінків семантики відомих назв кольорів, відсутніх у даних лексем.
Проте вибір подібних нетрафаретних одиниць на позначення кольорів не є прерогативою нашого часу. Так, у сфері дизайну одягу знаходимо численні приклади образних назв, наприклад: колір маркізи Помпадур (відтінок рожевого); останній подих Жако
(жовто-рудуватий, за аналогією з кольором очей папуги перед смертю); голова негра
(відтінок коричневого); колір лавальєр (жовтувато-світло-коричневий) – XVIII ст.; колір
переляканої миші (ніжно-сірий), сучасні дублети: димчасто-рожевий, рожевий попіл;
лорд Байрон (темно-рудий) – ХІХ ст. Такі професійні назви виникають з прагматичних
причин і набувають ознак усталених зворотів.
ІІ. Деархаїзація колоративів, що поповнюють сучасну термінологію дизайну одягу.
Деякі назви колоративів, що функціонують у сучасному інформаційному просторі і
сприймаються як неогенні, не є неологізмами. Вони були втрачені за часів СРСР і відновлені у новітніх каталогах та інших виданнях, тому і кваліфікуються як нові, незвичні
для носіїв мови. Серед них є прикметники, не зафіксовані в тлумачних словниках як такі,
що номінують колір або його відтінок. Таким чином, спостерігаємо випередження узусу
порівняно з нормами мови, наприклад: брусничне варення і назва кольору, відповідно
винний спирт / колір. Однак у професійному дискурсі дизайну ці прикметники презен124

тують саме колір, наприклад: брусничний (світло-зелений), гвоздичний (сірий), гіацинтовий (червоний або золотисто-оранжевий), колір гортензії (ніжно-рожевий) [1]; маренго
(сірий із вкрапленнями чорного), відомий як колір штанів Наполеона. Назва походить
від топоніма Маренго (метонімічний перенос) – держави в Північній Італії, де 14 червня
1800 року французи одержали блискучу перемогу над австрійською армією [5, с. 389].
У сучасному дизайнерському професійному дискурсі поширені колоративи, мотивовані назвами рослин (полуничний, має дублет колір японської рози, тобто розчавленої
полуниці; сливовий, ожиновий), каменів (смарагдовий), хімічних речовин (цинковий, кобальтовий) тощо. Подібний варіант номінації є актуальним і в діахронії, але в сучасному
дизайні вектор змінився на протилежний, що призводить до окремих помилок у виборі
мовної одиниці, порівн.: нарцис його колір назва кольору одягу (жонкілевий) – діахронічне; назва кольору приблизний колір реалії (медовий: сіро-жовтуватий, жовто-оранжевий)
– сучасне. У діахронії колоратив візуально відповідав реалії, порівн.: кардинал на соломі
(червоний із жовтим) – за аналогією з ув’язненням кардинала де Рогана у Бастилії. Сучасні колоративи не завжди відповідають цьому параметру.
ІІІ. Наявність дублетів / триплетів у терміносистемі дизайну, наприклад: морський
= колір морської хвилі = аква. До цього термінологічного ряду можна залучити і варіант
теплий колір морської хвилі; антрацитовий (сучасне) = цвет асфальта (друга половина
ХХ ст.). Окремі лексеми на позначення кольорів стають омонімами, оскільки вони презентують різні кольори, порівн.: колір гаїті (рожевий та яскраво-синій); колір кашу (спочатку синій, а пізніше – яскраво-червоний). Останній фіксували у тлумачних словниках як
тютюновий, що не відповідає заявленій дефініції. Такі приклади наявні і в сучасній сфері
дизайну одягу, порівн.: красный цвет чили (яскраво-червоний і темно-червоний).
IV. Наявність термінів-колоративів з компонентами національний, топонімічний: російський зелений (темно-зелений) – деархаїзована назва; єгипетський коричневий (колір мускатного горіха), цвет парижской грязи (брудний коричневий), саксонська зелень (зеленуватий) – архаїзми. Активно вживаним є і колоратив берлінська лазур
(яскраво-синій), що походить від назви мінерального пігменту синього кольору, який застосовують для виготовлення малярних і друкарських фарб, лаків [1, с. 489]; сучасний
дублет королівський синій. Деякі дублети мають темпоральні ознаки: натуральный цвет
(ХХІ ст.) = цвет слоновой кости (ХІХ ст.) = молочный, цвет белой шерсти (ХХ ст.).
V. Метафоричні назви як чинник оновлення колористики дизайнерської сфери:
колір червоної ягоди (буряковий); ночная синь / синева (темно-синій); колір молочного
шоколаду (жовтувато-білий); колір м’яти (голубий); колір м’яти пастельної (світломорський); колір пудри (семантику не визначено); колір рожевої пудри, – у деяких з яких
спостерігаємо неточність у виборі лексеми. Крім того, окремі назви є тавтологічними:
синій індиго (порівн.: індиго – барвник, темно-синя фарба) [1, с. 398]. Сучасні метафоричні новотвори значно поступаються за емоційним забарвленням деяким колоративамархаїзмам, наприклад: цвет лягушки в обмороке (світло-сіро-зелений), колір стегна переляканої німфи (ніжно-рожевий), колір парнаської німфи (рожево-фіолетовий), колір
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хруща (червоно-коричневий із золотим полиском), колір паленого хліба / кави, капуциновий (відтінки коричневого). Це можна пояснити тим фактом, що у сучасному суспільстві
роль мистецтва значно пасивніша порівняно з XVIII-XX ст., а увага соціуму до нього
набагато менша.
VI. Порушення канонів щодо одягу у культурних традиціях різних етносів.
У процесі глобалізації не тільки нівелюються деякі традиційні канони, але й формуються нові стандарти колористики, що, безумно, реалізується в дизайні одягу. Це підтверджує, наприклад, традиція обрання кольору весільної сукні представницями різних
культур. Так, до ХІХ ст. слов’янки одягали червону сукню, а потім, за європейським
зразком, почали обирати білу, хоча іспанки віддають перевагу чорній (ознака вірності
до смерті). Біла весільна сукня не була поширеною за часів Київської Русі, тому що цей
колір був пов’язаний зі смертю (слов’яни ховали померлих у білому і везли їх в останню путь на білих волах – дохристиянська доба). Іноді традиції окремих культур суперечать загальноприйнятим канонам регіону. Так, весільна сукня марокканок жовта або
зелена, хоча жовтий в арабських країнах є кольором жалоби (колір пустелі). Червоний
колір весільної сукні характерний для китайської (червоний дракон – символ щастя),
в’єтнамської, корейської культур, а зараз стає звичним в європейському культурному
просторі. Є й ексклюзивні варіанти, коли компонент модний переважає традиційні стандарти. Так, англійка Харрієт Хамільтон (1870 рік) з Манчестера обрала зелену сукню
[радіо Ера-FM, 7.07.2013р.]. Національно обумовленим є й вибір кольору для жалобного
вбрання: чорний (Росія, з XVI ст.), білий (Індія).
VIІ. Експансія колоративів як маркерів чужої культури в сучасному дискурсі
дизайну одягу.
Більшість значень таких колоративів візуально не співпадає з описом у модних журналах, результатом чого стає розходження між уявною і реальною семантикою назви, наприклад: нефритовий (сіро-зелений). Відомо, що нефрит може мати зелене, сіре або біле
з різними відтінками забарвлення; екрю (сіро-білий, візуально: світло-молочний); колір
шампанського (з невизначеною семантикою); синій денім, чорний денім «потертий», білий денім. Активізується тенденція заміни звичних, поширених у діахронії назв неогенними, наприклад: фісташковий (блідо-зелений, зеленкуватий), теракотовий (червонобрунатний), опаловий (молочно-білий з райдужними відтінками та голубуватим або жовтуватим полиском), шоколадний (насичений коричневий), омаровий (яскраво-червоний).
VIІІ. Колір як ознака соціального статусу індивіда.
Колір одягу завжди був домінантою при визначенні місця людини у суспільстві, її соціального статусу. Так, жерці носили білий одяг (символ чистоти та цнотливості). Ця традиція пізніше була інтерпольована на сучасний професійний одяг (білий халат у лікарів,
з ХІХ ст. – білі комірці для клерків). Імператори, зокрема римські, одягалися в пурпурову
тогу, а цариця Візантії надягала червоні черевики, порівн.: в українському народному
костюмі активно використовували саме червоний колір: червоні черевички у панни нареченої (Т. Шевченко «Сова»), очіпок з червоними гарячими квітками на жовтогарячому
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полі (І. Нечуй-Левицький «Микола Джеря»), червоні жупани (у козаків, а в гетьмана золотий); порівн.: … завзятий, / у синій шапці, у жупані, / В червоних, як калина, штанях, /
Навприсядки вліта козак, / Та ще й приспівує… (Т. Шевченко «Титарівна»).
Пурпуровий колір (темно-червоний або яскраво-червоний) у давнину був не тільки
почесним, а й найдорожчим. Однак ставлення до нього в дизайні одягу не було постійним. Так, за часів раннього Середньовіччя такий одяг носили кати; бордові піджаки були
популярними за часів перебудови серед нових росіян та українців.
Є версія, що простий люд, як правило, традиційно був одягнутий у сіре або коричневе, порівн.: сіра світина бідняка (Т. Шевченко «Вітер з гаєм розмовляє»).
Отже, палітра сучасної колористики дизайнерської сфери характеризується звуженням вибору кольору чи його відтінку, збідненням лексичного поля, що обслуговує
концепт «колір». Власне неогенних назв порівняно небагато: екрю, сірий денім «потертий», «грязный деним», слегка блестящий. Окремі з них є оказіональними: танго
(оранжево-коричневий); деякі перейшли до пасивного словника як архаїчні: камелопардовий (жовто-коричневий), сучасний відповідник жираф’ячий; орельдурсовий (відтінок
рудого); мордоре (червоно-коричневий із золотим полиском). Колоративи набувають соціальних ознак як «ідентифікаційна характеристика сучасного соціуму» [8, с. 23].
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СТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
У ПОЕЗІЇ СУЧАСНОЇ УМАНЩИНИ
Робота присвячена дослідженню творчої лабораторії поетів Уманщини Петра Поліщука, Григорія Савчука, Марини Павленко з погляду використання авторами фразеологізмів. У статті визначено стилістичні функції вживаних авторами фразеологічних
одиниць, з’ясовано їх роль у мовній авторській картині світу.
Результати дослідження дають підстави стверджувати про відповідність авторських фразеологічних систем нормативним вимогам стилістики сучасної української
мови, що засвідчує творчу активність митців поетичного слова, зокрема у ділянках словотвору і семантики, а також перспективу трансформації загальномовних фразеологізмів у авторські, які могли б збагатити фразеологічний фонд загальнонародної мови
Ключові слова: фразеологізм, ідіостиль, стилістична функція, поетичний текст,
трансформація.
Работа посвящена исследованию творческой лаборатории поэтов Умани Петра
Полищука, Григория Савчука, Марины Павленко с точки зрения использования авторами фразеологизмов. В статье определены стилистические функции применяемых авторами фразеологических единиц, выяснена их роль в языковой авторской картине мира.
Результаты исследования дают основания утверждать о соответствии авторских фразеологических систем нормативным требованиям стилистики современного
украинского языка, удостоверяющих творческую активность художников поэтического слова, в частности в словообразовании и семантике, а также перспективу трансформации общеязыковых фразеологизмов в авторские, которые могли бы обогатить
фразеологический фонд общенародного язика.
Ключевые слова: фразеологизм, идиостиль, стилистическая функция, поэтический
текст, трансформация.
The work is devoted to the creative laboratory of poets of Uman – Peter Polishchuk, Gregory
Savchuk, Marina Pavlenko. The results give grounds to confirm compliance with copyright regulations of idiomatic style of the modern Ukrainian language, which shows creativity of artists
poetic word, particularly in the areas of word formation and semantics, as well as the prospect
of transforming the common phraseology in copyright that could enrich phraseological fund
of popular language.
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На початку ХХІ століття українська фразеологія все частіше стає предметом досліджень вітчизняних і зарубіжних лінгвістів. Науковий доробок Л.Г. Авксентьєва, І.С.
Гнатюк, В.С. Калашника, Л.А. Лисиченко, Ю.Ф. Прадіда, Л.Г.Скрипник, В.Д.Ужченка,
Л.Ф. Щербачук та інших українських фразеологів є продовженням славних традицій,
започаткованих працями О.О. Потебні і теоретично обґрунтованих у працях академіків
Л.А. Булаховського та В.В. Виноградова.
У лінгвістичній науці терміном «фразеологізм» і його синонімічними варіантами
«фразеологічна одиниця», «фразеологічний зворот», «фразема» позначають нарізно
оформлений, але семантично цілісний і синтаксично неподільний мовний знак, який
своїм виникненням і функціонуванням зобов’язаний фраземотворчій взаємодії одиниць
лексичного, морфологічного та синтаксичних рівнів [39: 770].
Що стосується вивчення стилістичних властивостей фразеологічних одиниць, то у європейській лінгвістиці постійно наголошується про важливість наукових праць Ш. Баллі, ідеї
якого поширилися і на східнослов’янське мовознавство. Зокрема, вихідним пунктом теоретичних узагальнень відомого швейцарського лінгвіста стало положення про те, що стилістика вивчає емоційну експресію елементів мовної системи, а також взаємодію мовних фактів,
які сприяють формуванню системи виразових засобів тієї чи іншої мови [5: 39].
У східнослов’янському мовознавстві стилістичний аспект фразеології досліджували
Н.Д. Бабич, О.М. Бабкін, І.К. Білодід, Л.А. Булаховський, В.В. Виноградов, О.І. Єфімов,
Г.П. Їжакевич, Б.О. Ларін, Ю.Ф. Прадід, В.Д. Ужченко, В.А. Чабаненко, І.Г. Чередниченко, М.М. Шанський та інші вчені. Було запропоновано кілька стилістичних класифікацій
фразеологічних одиниць, що засвідчує різні підходи вчених до розгляду теорії і практики
фразеостилістики.
За класифікацією, запропонованою М.М. Шанським, виділяються: 1) міжстильові
фразеологічні звороти; 2) фразеологічні звороти розмовно-побутового характеру; 3) фразеологізми книжного характеру; 4) фразеологічні архаїзми та історизми [45].
Дві стилістичні групи фразеологізмів диференціює Г.П. Їжакевич, а саме: 1) образноекспресивні сполуки: ідіоми, прислів’я, приказки, крилаті слова, що позначені великою
експресивно-емоційною насиченістю; 2)сталі номінативні словосполучення, термінологічні вирази: суспільно-політичні, професійно-виробничі, військові, науково-технічні та
офіційно-ділові форми висловлення, які дослідниця вважає стилістично нейтральними
[17]. Цікаво, що таких же поглядів дотримується і білоруський дослідник слов’янської
фразеології А.П. Супрун [36].
У нашому дослідженні буде творчо використано стилістичну класифікацію представника Чернівецької школи фразеологів Н.Д. Бабич, яка диференціює фразеологічні
одиниці за виявом експресивності на дві групи : 1) сталі конструкції, які не передають
емоційно-експресивних значень; 2) сталі конструкції, що виражають різні емоційноекспресивні відтінки значення [3].
Відомо, що фразеологізми є специфічною рисою мови, оскільки вони містять у собі
велику силу експресії та емоційної наснаги, є яскравим втіленням зображальних і естетичних якостей мови [17].
Аналізуючи різницю між словом і фразеологізмом, В.М. Білоноженко зазначає, що у
лексем домінанта, як правило, належить до нейтрального стилю, а у фразеологізмів вона
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тяжіє до стилістично забарвлених функціональних різновидів [8]. Ця точка зору узгоджується з оцінкою В. В. Виноградова, який вказував на особливе значення фразеологізмів у мовленнєвій діяльності акцентуючи увагу людини на багатогранності можливостей
фразеологічного вираження єдиного душевного устремління чи думки в індивідуальному стилі [10: 121].
Загальновідомою в українській лінгвістиці є генетична класифікація фразеологізмів,
обґрунтована Л.Г.Скрипник, за якою пропонується групувати фраземи за джерелами походження на питомо українські та запозичені, а також фразеологічні кальки або напівкальки [35: 149].
Важливим елементом сучасних наукових фразеологічних досліджень залишається
структурно-семантична трансформація фразем у художніх текстах, що актуалізує стилістичне вивчення фразеологічних одиниць у поетичних творах, адже саме поетичне
мистецтво дозволяє автору по-своєму використовувти сталі звороти, які є невід’ємною
частиною художнього ідіостилю письменника.
При визначенні стилістичних функцій фраземного складу ідіостилю поетів сучасної
Уманщини ми послуговувалися теоретичними настановами
В. Д. Ужченка, який під стилістично забарвленими фразеологізмами розуміє їх стильову належність, закріплення за певними сферами мовленнєвого спілкування, вказує на
виразні семантико-стилістичні якості фразем – образність, живу внутрішню форму, що
приваблює майстрів художнього слова [38: 244 – 250].
Матеріалом дослідження ми обрали поезію сучасних уманських письменників Петра Поліщука, Григорія Савчука та Марини Павленко, творчість яких, за нашими спостереженнями, багата поетичними формами, де використовуються фразеологічні одиниці.
Наша вибірка складає близько 1000 фразеологізмів. В основі дослідження перебувають
теоретичні узагальнення і висновки одного з фундаторів української фразеології П. С.
Дудика, який уміло поєднав вимоги структурного, семантичного і стилістичного планів,
створивши авторську класифікацію [14].
Треба відзначити, що фразеологізми, використані у мовотворчості поетів Уманщини, виконуючи різноманітні стилістичні функції, зокрема оцінну. Наприклад: Пригіркла
наша свобода, / Аж пліснявою взялась [ 25: 73]; І в присмеркові росянім / Зведеш мене
із розуму / Липневою гріховністю губів [31: 193]; З колін піднялась Україна-ненька [12:
23]; два життя лягло мені на плечі, / дві любові серце розрива [12: 48]; Прийдешнє і
минуле душу рвуть: / квітками – марю, а шукаю – сніг [22: 122].
Важливим узагальненням проведеного дослідження вважаємо той факт, що фразеологізми як емоційні мовні одиниці у поетичних текстах Петра Поліщука, Григорія Савчука,
Марини Павленко насамперед виконують емоційно-експресивну функцію, виражаючи
позитивні чи негативні почуття і характеризуючи психічний стан мовця. Наприклад: Пухне голова / Від клопотів, всихають мозку рештки [25: 196]; А інший має журавля й
синицю [12: 42]; І А душа завмира від чекання [12: 109]; Хоча до кухні серце не лежить
[21: 53]; Я затисну твій плач у кулак й поцілую в листочки зелені [21: 31].
Цікавими моментами дослідження є випадки дотепного вживання фразеологічних
одиниць, які гумористично забарвлюють контекст. Наприклад: Губу тихцем на велич розкотив [32: 93]; Б'ємо лоби об гасел груддя…[25: 22]; На шиї в нього хоч обіддя гни [11:
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101]; Овечок із нас робили, / Чи може ми ними є [12: 15]; Їм на язик аби хоч щось хто
кинув – / мерщій почнуть судити і плескати [22: 71];Час тут, наче віслюк той, / раз у
раз упирається [21: 52].
Не менш характерними для поетичної граматики є факти вживання фразеологічних
одиниць, які подають портретну характеристику, змальовуючи зовнішній вигляд людини.
Наприклад: Щока щоку таємно гріє, / Лоскочуть душу коси-сни. / З невідболілої весни /
По нерозкритих крилах-віях [25: 46]; Дядьки розпачно чухають лоби / Під заклики розвою і зростання [25: 195]; Бо твої очі світяться мені [11: 84]; Грає усмішка щаслива /
На твоїй жаркій щоці [11: 86];Усміхається в вус домовик [20: 14]; Крізь кіптяву – очі ,
неначе вуглиночки, світять [22: 97].
Ще однією стилістичною особливістю мовотворчості поетів Уманщини є використання фразеологізмів з метою подання мовної характеристики ліричного героя. Наприклад: І знов дереться в ґвалті чорний рот [25: 206]; Зачепиться вустами за вуста [33:
87]; Певен я, що на тебе, осико, / Хтось недобрий пустив поговір [12:87]; юний клен
гарячі шле листи... [12: 89]; Мене сповивали у гасла, / обіцянками годували / і забавляли
казкою / про райського птаха [21: 132];У такт про сало плещуть язики [22: 62].
Виявлено також вживання фразеологізмів, що відіграють функцію синонімічного
увиразнення експресії, створення градації. Наприклад: ми були / хоч не взуті, проте й
не босі, / хоч не вбрані, зате й не голі, / хоч не ситі, але й не голодні. / В одній руці –
синиця, / в другій – журавель у небі [21: 133]; Спогади чвякають лугом, бездомні й сумні.
/ В них ні кола, / і ні човна, ні керма [21: 119]; …від роду до роду / В…прийдешню добу
[12: 37]; Крізь далечінь твій біль мене пече / І душу огорта туман тривоги [11: 79]; Ковтаю згірклий крик надії, / Черствим шматком добра давлюсь…/ І світ, і слід в душі
ятріє [25: 37]; Не бачать і світу, либонь, / Молодість п'ють запоєм. / Серед білого дня
любов – / Цілуються двоє [25: 140].
Що стосується структурної і семантичної трансформації фразеологізмів, зафіксованих
у поетичних текстах письменників Уманщини,то, за нашими спостереженнями, можна виділити такі способи трансформацій: структурно-граматичні та структурно-семантичні.
Зазначимо, що серед структурно-граматичних змін автори найчастіше використовують інверсію (лат.inversio – переставляння, перевертання) – зміну звичайного прямого
чи зворотного порядку слів у реченні на стилістично маркований [39: 221]. Наприклад: В
селі пропало електричне світло. / Немовби його й зроду не було. / Ще й уночі. Ще й – на
Андрія. Світу / Не видно Божого…[25:164] (світу божого не видно [40: 87]); По парі
тварі всякої було [31: 49] (всякої тварі по парі) прислів’я; Нині вважають, кінці що заховано [12: 16] (ховати кінці [40: 928]); Від якої бринить в серці жилочка кожна [ 12:
93] (кожна жилка дрижить (бринить) [40: 293]); Прожитий рік – / як зношене пальто:
/ дірок від днів пустих / не залатати [20:47] (латати(залатувати) дірки [40: 417]).
Цікавим, на наш погляд, є також дистантне розташування компонентів фразеологізму. Наприклад: І знов дереться в ґвалті чорний рот [25: 206] (дерти рота [40: 232]);
Нині рученьки стомлений вік заламав [26: 167] (заламувати руки [24: 80]); Боюся зізнатись / У вигадках грішних. / У дурнях торішніх / Боюся зостатись [28: 17] (залишати в
дурнях [24: 53]); Коли / Не пас у гульках-залицяннях задніх. / Коли у ночах зірно-громових
/ Пірнав безстрашно ув освідчень вир [32: 76] (пасти задніх [24: 125]); Чи лівий хто, чи
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правий, – / до останньої ноги / закувати всю державу / ще й планету (чим не справа?) /
в ланцюги [21: 90] (забити (закувати) в кайдани [40: 298]).
Треба відзначити також той факт, що в аналізованих поетичних текстах фразеологічні одиниці, залежно від лексичного оточення, можуть змінювати форму компонентів, що
входять до їхнього складу. Така зміна граматичних форм складників залежить від того, з
якою частиною мови співвідноситься фразеологізм. Наприклад: Заламуєм руки до Бога
– Моя Україна і я [25: 15] (узивати до Бога [41: 28]); Із часу душу тягнеш, як з багна
[31: 168] (витягати з багна [41: 13] ); У темну Лету, як в баюру стічну, / Творець змітає
пам'яти мости, / І можна лиш молитися-клясти [31: 77] (спалити мости [24: 140]); Чатую з'яви вічного владики, / Поклавши на олтар безвірний дух [31: 73] (покласти душу
[41: 148]); Рідня рідні готує ліжницю Прокруста [31: 23] (прокрустове ложе [24,140]);
Гостям тут підносять сіль та паляницю [12: 8] (хліб та (і) сіль [40: 927]).
Ще одним цікавим стилістичним моментом досліджуваних фразеологічних одиниць
у мовотворчості письменників сучасної Уманщини є вживання еліптичних форм – заміни одного (кількох) компонентів синтаксичної конструкції, стійкого словосполучення,
слова, що легко домислюються, відновлюються у контексті [39: 171]. Наприклад: А лиш
крилом торкнеться лиха крик – / Одразу руки й очі догори / В усі часи волаємо до Бога
[25: 216] ( простягнути руку догори [24: 141] ); Прожить – не поле перейти. / І – не
йдемо [31: 56] (життя прожити – не поле перейти) прислів’я.
Серед досліджених фразеологізмів ми зафіксували й такі, стилістична маркованість
яких позначена вживанням фраземи з усіченням її структурного складу, при якому частина фразеологізму втрачається і не потребує поновлення, оскільки вона є несуттєвою.
Наприклад: Мов приск пісенний в очі крешуть, / Непереспівно-дорогі, / Квітують яблуні уперше [25: 123] (кресати з очей блискавиці [41: 294]); Він проросте із попелу і виру,
/ Нажебрає по ниточці із миру, / Нап'ялить знов хламидище ганьби [31: 41] (з миру по
нитці – голому сорочка) прислів’я.
В окремих випадках важливість висловлювання автори підкреслюють, використовуючи конденсацію, при якій на лексико-фразеологічному рівні відбувається скорочення
обсягу неоднослівної назви зі збереженням її попереднього змісту [39: 266]. Наприклад:
Посмертний спалах сміху: ,,Світ ловив” [32: 111] (світ ловив мене та не спіймав); Лист від
нього – синицею в жмені [21: 81] (піймати синицю в руку [40: 641]); А інший має журавля й синицю [124: 2] (піймати синицю в руку [40: 641).
Звертають на себе увагу структурно-семантичні зміни фразеологічних одиниць із
трансформацією семантики окремих компонентів, що надають фразеологізмові нового
емоційно-експресивного відтінку. Наприклад: Б'ємо лоби об гасел груддя… / Вожді новітні, сонцем крутять [25: 22] (крутити, як циган сонцем [40: 940]); Гостям тут підносять
сіль та паляницю [12: 8] (хліб і (та) сіль [40: 927]); Спогади чвякають лугом, бездомні й
сумні. / В них ні кола, / і ні човна, ні керма [21: 119] (ні кола, ні(ані)двора [40: 385]).
Варто відзначити, що серед структурно-семантичних змін фразеологізмів помічено
також факти звуження чи розширення структури досліджених одиниць, внаслідок чого
відбувається уточнення змісту фраземи, поновлення, посилення її образності, емотивної експресивності аж до зміни значення. Наприклад: Прибіжать слова манівцями / Із
освідченням [ 26: 125] (ходити манівцями [24: 193] ); У царстві тіней владарі похмурі
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/ Тихцем деруть з душі по третій шкурі [31: 122] (дерти шкуру [24: 41]); І очі, очі
звабливо-безстидні / Ховає в ніч Купайло молодий [28: 25] (ховати очі [24: 193] ); Спогади чвякають лугом, бездомні й сумні. / В них ні кола, / і ні човна, ні керма [21: 119]
(ні кілка, ні дрючка [40: 375]); Руки незборимо / снували пісню зашпорів нудну [22: 121]
(плести (снувати) павутину [40: 646]).
Трансформація фразеологічних одиниць, виявлених у аналізованих поетичних текстах, засвідчує високі потенційні можливості їх варіативності. Зокрема, це стосується
тих структурних видозмін, які пов’язані із фразеологічними синонімами. Наприклад:
Жонатий вечір світом нудить – / Чкурнув би в гречку, тільки – зась [25: 148] (ускочити
в гречку [41: 95]); Дивитись крізь колодязь у підсвіття… / Сльозу витискує оскомна цитра / Лихої долі, пристрастей, утом [25: 198] (видавлювати сльозу [40: 85]); Щока щоку
таємно гріє, / Лоскочуть душу коси-сни. / З невідболілої весни / По нерозкритих крилахвіях [25: 46] (тривожити душу [41: 151]); Віддав сонети долі горопашній / Іду [29: 170]
(лиха доля [41: 120]); В усі часи волаємо до Бога [31: 39] (узивати до Бога [41,28]); Той
плуга пре, той білим світом нудить [31:122] (тягти ярмо [40: 907]); Чиєсь чекання назирці плететься [32: 59] (назирці ходити [40: 929]); Якщо не схаменемося – згорить, / Чи в
друзки розлетиться разом з нами [11: 101] (розлетітися пилом [40: 753]); Чиюсь надію
повернути знову, / Когось на шлях правдивий провести [11: 26] (настановляти на праведний путь [41: 352]); душа ж моя розквітла буйним рястом / і розчинилась навстіж: /
Мавко, здрастуй [21: 24] (душа (серце) розривається (рветься) надвоє (навпіл) [40:280]).
Досить поширеними є випадки трансформації, пов’язані з антонімічними відношеннями. Наприклад: Я сам собі зладнав окови / Із криці кладенців-письмен, / Прип'ятий
словом до ікони / Прасвітніх молитов-пісень [25: 63] (ладнати сани); Душа несплачені
борги / На рушникові, як на горі, / Жерцям підносить на Агорі [25: 90] (піднести на
рушникові хліб-сіль); Владар пройшов. Пиху надяг – / Копійки шкода [26: 13] (скинути пиху
[41: 326]); час не в силі розірвать мости [12: 39] (розірвати зашморг [40: 750]); біля
серця вас, гуси, пригрію [21: 25] (пригріти гадюку на грудях [40: 690]).
На варіативність фразем вказує Ю.Ф. Прадід, зазначаючи, що фразеологічні варіанти
– це видозміни одного і того ж фразеологізму, які не впливають на його цілісне значення
[21,7]. Варіативність структурного складу фразеологічних одиниць у поезії сучасної
Уманщини засвідчено випадками заміни одних компонентів фраземи іншою лексемою. Наприклад: На покуті, дразкою в оці, / Чуже запаніле хамло. / Ні мови, ні духу,
ні моці, / Немовби нас ще й не було [25: 87] (бути сіллю в оці [41: 28]); Попутних Вам
губів. Нехай несуть / За райдугу (Поліщук,26,79) (попутний вітер [24: 193]); Як тільки
душу вересні обсіли, / І бабиного літа звився дим, / Схотіло серце бути молодим…[25:
161] (злидні насіли [41: 175]); У шепоті присміянь / Час кроки затаїв [26: 111] (затаїти
дух [41: 138]); час не в силі розірвать мости [12: 39] (розірвати зашморг [40: 750]); Ще
ж бо мотати та й мотати / Сувій непройдених доріг [12: 7] (мотати душу [40: 510]);
А ще ж недавно вірила так твердо, / що холод серця розтопить зумію [22: 119] (розтопити лід (кригу) [40: 759] ); життя заструміло нове, / зіп’явшись на пагін зі сміху та
сліз: / я – той, що живе! [21: 136] (стати на ноги [40: 859]).
Засвідчено також випадки трансформації звукового оформлення компонентів фразеологічних одиниць. Наприклад: Захланний погляд прийшлих поколінь [31: 24] (прийдешні
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покоління); А тільки ж скраю, в сінях, за порогом. / Немов збіднілий родич – пий. І – з Богом
/ На штири боки. Чи під три вітри [32: 57] (на чотири боки [40: 44]).
Проведений аналіз стилістичних характеристик поетичних фразем дозволяє стверджувати, що одним із способів розширення значень фразеологізмів є введення фразеологічної одиниці у структуру художнього тексту (коли слово вставляється між компонентами фразеологізму з метою їх пояснення) та додавання – коли слово вживається
у пре- чи постпозиції Наприклад: Поклони хитра совість б'є, / І молиться душа невміло [25: 131] (бити поклони + словосполучення хитра совість); І очі, очі звабливобезстидні / Ховає в ніч Купайло молодий [28,25] (ховати очі + складний прикметник
звабливо-безстидні); А може осінь стороною, / Нас не помітивши, пройде [12: 112]
(обходити стороною + дієприслівниковий зворот нас не помітивши); Що ж, певне, згорить у тім тихім вогні / на попіл моє безотвітне кохання [12: 90] (перетліти на попіл
+ обставина місця у тім тихім вогні); Слинку спрагло ковтне вазон [20: 10] (ковтати
слину + прислівник спрагло).
Характерною ознакою поетичного ідіостилю письменників сучасної Уманщини є
структурне підсилення фразеологізмів часткою та сполучником і, що, виконуючи ще й акцентуаційну роль, надає змісту поетичного тексту особливої виразності. Наприклад: Колись і світ був молодим, / І баба була дівкою. / Тепер – лиш думка втіхою: / Колись і світ
був молодим [25: 109]; І знов за око – око й зуб – за зуб, / Пекельний рев війни кривавих
труб…/ І, стявши зуби, крізь ладанний дим / До ями – дружно, стадом, як один: / Безбожний час не жалує нікого [25: 215]; Крізь далечінь твій біль мене пече / І душу огорта туман
тривоги [11: 79]; ловити в сіті / невловиме Слово / та брати дурощі на глум [21: 94].
Стилістично маркованою ознакою мовотворчості поетів сучасної Уманщини можна
вважати також авторське нанизування фразеологізмів у складних синтаксичних конструкціях. Наприклад: Ковтаю згірклий крик надії, / Черствим шматком добра давлюсь…/ І світ, і слід в душі ятріє [25: 37]; Не бачать і світу, либонь, / Молодість
п'ють запоєм. / Серед білого дня любов – / Цілуються двоє [25: 140]; Самі на себе реготнем на кутні / Й затулим рот державницьким замком [31: 43]; Можна жити й хохлом,
не розправивши крил, / У мовчанні, по-рабськи, схиляючи спину [11: 20]; Той з шкіри
пнеться, та нема пуття [12: 42]; А мороз, розправляючи крила, / Тисне все, що на
думку збрело [11: 134]; Навіть покарати, / якщо на те пішло, служебку можна / і можна євнуха поставити на місце [22: 79]; І твій лист приповзе до мене навколішках, /
буде проситись, буде битись об шибку! [21: 81].
Емоційно яскравими виступають у досліджених поетичних текстах прислів’я та
крилаті слова і вирази. Наприклад: Несе епоха злого раю / Жебрацтво у прийдешній
вік, / На спинах вчених-недорік…/ Під гаслом ,,Маємо, що маєм” / (Мо', й мудро вирік
чоловік) / Несе епоха злого раю / Жебрацтво у прийдешній вік [25: 69]; роби це коханця
вранці вечором / якби ще й серед білого дня / дурень думкою дуже забагатів / отож-то нехай ліпше [28: 192]; В краю, де стилос і стилет – / Старці у прицерковній ніші [31: 54];
Відпочинь-но: / ранок, звісно ж, мудріший за вечір [21: 122]; А поглянути угору / Нема
коли, нема коли, нема коли [21: 50]; Дідусь мене запрошував ласкаво / Відвідати того,
що Бог послав [ 11: 49]; Як буде хліб, то буде воля й пісня [12: 45].
У науковій літературі не так часто аналізується фразеологічна контамінація (лат.
contaminatio – змішування, зіткнення) – схрещення двох мовних одиниць, які, перебуваючи
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в парадигматичних і рідше синтагматичних відношеннях між собою, одночасно спливають
у свідомості мовця при потребі позначення певного поняття чи ситуації і внаслідок цього переплітаються або тісно поєднуються в межах однієї новоутвореної одиниці [39,269].
Контамінація, як стверджує В.А. Чабаненко, переводить фразеологізми в новий семантичний план, чим досягається яскравий лінгвостилістичний ефект [42:60]. На функціональну
обмеженість контамінованої фразеологічної одиниці вказує Л.Ф. Щербачук, зазначаючи,
що така фразема поєднує в собі значення схрещуваних фразеологізмів, бо вживається
лише в певному контексті з конкретною стилістичною настановою автора [45, 132].
У поетичній творчості письменників сучасної Уманщини випадки фразеологічної
контамінації фіксуються як поєднання компонентів двох співвідносних позначень того
самого поняття або ситуації, так і сплутування керування при двох синонімічних чи
тому самому слові. Наприклад: Не до любові, не до істин – / На Суд Страшний тернова путь, / Коли душа навчилась їсти / І розучилась чуть [25: 75] (до страшного суду
+ тернова путь); Душею сплачуєм данину / За декілька страмних думок. / І за якийсь
непевний крок [25: 132] (сплачувати борги + віддавати данину); І сам собі дірки невдач
латав / На чорній свиті білими нитками. / Зі мною все – ридай, співай чи смійся, / А
ні – то вий од пам'яті на місяць, / Допоки вічність терпеливо жде [25: 179] ( розгавкатися, мов собачня на місяць + бути без пам’яті ); До болю, до крику. / Залишаю
позаду слід / Ненаписано-вмерлих слів / Та пелюстки любови – як викуп [31: 141] ( до болю
+ криком кричати + залишати слід ); Руки незборимо / снували пісню зашпорів нудну [22:
121] (снувати думки + зашпори заходять); Що стільки гріху, болю, бруду / На собі все
життя несли?! [11: 17] (носити на собі сліди + тягти життя); До Богом створеного
суду / Прийдеться голими іти [11: 17] (ходити голим + іти в далеку дорогу).
Таким чином, проведений аналіз фразеологічних одиниць у мовотворчості поетів
сучасної Уманщини Петра Поліщука, Григорія Савчука та Марини Павленко дає змогу констатувати відповідність авторських фразеологічних систем нормативним вимогам
стилістики сучасної української мови, що засвідчує творчу активність митців поетичного слова, зокрема у ділянках словотвору і семантики, а також перспективу трансформації
загальномовних фразеологізмів у авторські, які могли б збагатити фразеологічний фонд
загальнонародної мови. Фразеологізми в поетичних творах письменників Уманщини є
важливим складником індивідуального стилю кожного з них. Використання фразеологічних одиниць у дослідженій мовотворчості поетів Уманщини, зокрема їх авторська
інтерпретація дозволяє визначити параметри стилістичної специфіки метафоричних
одиниць, аж до встановлення динаміки варіативності стійких словосполучень, які є
нормативними для сучасної української літературної мови.
ЛІТЕРАТУРА
1.
2.
3.

Авксентьєв Л. Г. Сучасна українська мова. Фразеологія: Навч. посіб. для філологічних
факультетів університетів. 2-ге вид., доповн. і перероб. – Харків: Вища школа. Видво при ХДУ, 1988. – 134с.
Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології – Х. : Вища школа, 1987. – 167 с.
Бабич Н. Д. Стилістика фразеологічних одиниць // Українська мова та література в
школі. – 1979. – №11. – С. 17 – 22.
135

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
136

Бабкин A. M. Русская фразеология, ее развитие и источники. – Л. : Наука, 1970, – 262 с.
Балли Ш. Французская стилистика / Пер. с фр. К.А. Долинина. – М. : Изд-во иностр.
лит., 1961. – 394 с.
Баран Я. А. Основные вопросы общей и немецкой фразеологии. – Львов: Вища школа, изд-во при Львов. ун-те, 1980. – с. 156.
Баранник Д. Х. Народнорозмовний складник лексичної та фразеологічної систем
національної мови (на захист розмовного стилю) / Д. Х. Баранник // Мовознавство.
– 2008. – №4/5. – С. 18 – 31.
Білоноженко В. М., Гнатюк І. С. Функціонування та лексикографічна розробка
українських фразеологізмів. – К.: Наук, думка, 1989, – 156 с.
Булаховський Л. А. Вибрані праці в п’яти томах. Т.1. Загальне мовознавство.– К. :
Наук. думка, 1975. – 495 с.
Виноградов В. В.Об основных типах фразеологических единиц в русском языке //
Избр. тр.: Лексикология и лексикография. – М. : Наука, 1977. – 400 с.
Григорій Савчук. Дзвонкова криниця: Поезії – Черкаси: Облредвидав ,,Сіяч”, 1998.
– 128 с.
Григорій Савчук. Душі джерела: Поезії – Черкаси: Облредвидав ,,Сіяч”, 1996. – 126 с.
Демський М. Т. Українські фраземи й особливості їх творення. – Л. : Просвіта, 1994. –
62 с.
Дудик П. С. Синтаксис сучасного українського літературного мовлення. – К. : Наук.
думка, 1973.– 221 с.
Ефимов А. И. История русского литературного языка М.: Учпедгиз, 1961. – 322 с.
Жуков В. П. Русская фразеология. – М. : Высш. шк., 1986. – 310 с.
Їжакевич Г. П. Стилістична класифікація фразеологізмів // Українська мова та
література в школі. – 1971. – №10. – С. 13 – 21.
Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание. – М., 1977. – 224 с.
Лисиченко Л.А. Мовна картина світу та її рівні. – Харків, 2000. – 187 с.
Марина Павленко. Бузкові зошити: Поезії. – Київ : ,,Гранослов”, 1997. – 70 с.
Марина Павленко. Душа осики: Поезія. – Черкаси: Видавництво ,,Черкаський
ЦНТЕІ” , 2006. – 144 с.
Марина Павленко. Чар-папороть: Поезія. – Львів: Каменяр, 2002 . – 142 с.
Медведєв Ф. П. Українська фразеологія: Чому ми так говоримо. – X. : Вища шк.,
1977. – 232 с.
Олійник. І. С., Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український
фразеологічний тлумачний словник. – К.: Рад. шк., 1991. – 400 с.
Поліщук Петро. День як день: Поезії. – Умань: Видавничо-поліграфічне підприємство,
2000. – 224 с.
Поліщук Петро. За райдугу: Поезії. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2008. – 176 с.
Поліщук Петро. Любов: Поезії. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2007. – 150 с.
Поліщук Петро. Любосвіт: Поезії. – К.: Редакція часопису ,,Народознавство”, 2002.
– 200 с.
Поліщук Петро. Май…,,Софіївка”…Жасмин: Поезії. – Черкаси: Чабаненко Ю.А.,
1999. – 201 с.

30. Поліщук Петро. На сьомім небі: Поезії. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2007. – 368 с.
31. Поліщук Петро. Оглянься: Поезії. – Умань: Видавничо-поліграфічне підприємство,
1999. – 201 с.
32. Поліщук Петро. Оддячиться колись: Поезії. – К.: «Ярославів Вал», 2005. – 204 с.
33. Поліщук Петро. У подиві: Поезії. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2010. – 138 с.
34. Прадід Ю. Ф. Проблеми фразеологічної ідеографії (на матеріалі української і
російської мов): дис. д-ра філол. наук: 10.02.01 ; 10.02.02 / Прадід Юрій Федорович ;
НАН України, Інститут української мови. – К., 1997. – 396 с.
35. Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови. – К.: Наук, думка, 1973, – 280 с.
36. Супрун А.П. Семантико-стилістичні особливості фразеологічних одиниць (на матеріалі поетичних творів Максима Рильського): дис... канд.
філол. наук : 10.02.01/ Супрун Алла Петрівна. – Миколаїв, 1999. – 302 с.
37. Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія / За заг. ред. І.К.Білодіда.
– К.: Наук. думка, 1973. – 440 с.
38. Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посіб. –
К. : Знання, 2007. – 494 с.
39. Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М. (співголова), Тараненко
О.О.(співголова), М.П.Зяблюк та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во ,,Укр.. енцикл.” ім. М.П.Бажана, 2004. – 824 с.
40. Фразеологічний словник української мови [ Уклад.: В.М.Білоноженко та ін.]. – К.:
Наук. думка, 1993. – 984 с.
41. Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: Словник-довідник / Уклали О.І. Скопенко, Т.В.Цимбалюк. – К. : Довіра, 2003. – 735 с.
42. Чабаненко В. А. Стилістичне увиразнення фразеологізмів. / Українська мова і
література в школі. – № 9 (295), 1981. – С. 60 – 62.
43. Чередниченко І. Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. – К.:
Рад. шк., 1962. – 495 с.
44. Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. – 3-е изд., испр. и доп. –
М.: Высш. шк., 1985. – 160 с.
45. Щербачук Л.Ф.Загальномовна та індивідуально-авторська фразеологія в художніх
текстах (на матеріалі творів О.Гончара): дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / Щербачук Лідія Федорівна; Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімф.,
2000. – 211 арк.

137

УДК 811.161

Цицалюк Н.М.
(Харків, Україна)
ВІДОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ
В УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩАХ

Автор виходить з того, що проблема глотогенезу нерозривно пов’язана з проблемою
етногенезу. Саме тому українська антропоніміка і топоніміка становлять собою такі
шари лексики, в яких найбільш повно відбивається етнічна історія українців.
Ключові слова: глотогенез, етногенез, етнос, індоєвропейський період.
Автор исходит из того, что проблема глоттогенеза неразрывно связана с проблемой этногенеза. Именно поэтому украинская антропонимика и топонимика представляют собой такие пласты лексики, в которых наиболее полно отражается этническая
история украинцев.
Ключевые слова: глоттогенез, этногенез, этнос, индоевропейский период.
The author assumes that the problem of glottogony is inextricably linked to the problem of
ethnogenesis. That is why the Ukrainian anthroponimics and toponymy are those lexic layers,
which are perfectly reflected the ethnic history of the Ukrainians.
Keywords: glottogony, ethnogenesis, ethnic group, Proto-Indo-European period.
Мові належить визначальна об’єднавча роль в національній історії українців. Тому виникає нагальна потреба в питаннях класифікації слов’янських мов визначити генез української мови шляхом пояснення таких мовних явищ, які раніше залишалися поза увагою.
Лише таким шляхом можливо вирішити спірні проблеми та лінгвістичні загадки. Дотепер
із моменту зародження славістики як науки походження української мови розглядається
у відповідності з походженням російської мови. Це пов’язано з традиціями лінгвістичної
школи О. Шахматова, який усі східнослов’янські племена визначив як «руські племена»
[1, с. 4-5 і далі]. Теорія слов’янського, а разом із тим і східнослов’янського етногенезу,
розробці якої О. Шахматов віддав чимало зусиль і наполегливої праці, була визнана та
сприйнята у радянські часи російською і українською (в цілому) радянською лінгвістичною наукою, бо пояснювала концепцію утворення руської народності. Щодо концепції
О. Шахматова академік С.П. Обнорський писав: «Ми не маємо іншої такої стрункої науково обґрунтованої побудови на цю найважчу для дослідження тему» [2, с.3-4].
Такий пієтет лінгвістичної школи О. Шахматова в радянській філології був зумовлений політичною доктриною походження трьох братніх народів з єдиної спільноти
руського народу. Отже зовсім ігнорувався доробок мовознавчих досліджень за межами
радянської Росії. Зокрема, С. Смаль-Стоцький доводив, що організаційною одиницею
слов’янських народів були роди, які пізніше розвинулися у племена, отже, вони формуються не з єдиного мегаетносу [3, с.45]. Отже, головна причина мовної різниці між
етнічними об’єднаннями полягає з самого початку в особливостях формування особливого світогляду та психічного і духовного складу у відповідності до етнічної культури
© Цицалюк Н.М., 2013
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[4, s.464]. Ігнорування семантики української мови, ототожнення її з семантикою російської веде до таких лінгвістичних хиб, як, наприклад, те, що племінна назва дулеба
трактується як «дурень» (див. ЕСУМ. II : 143) або значення племінного етноніма лютич,
відповідно до російської етимології визначається як «варвар» (див. ЕССЯ. 15 : 222).
Те, що українська мова має витоки з племенних утворень, свідчать прізвища типу:
Полянський, Полянин, Полянець. Поліщук, Сіверук, Сівернюк, Бойко, Бойчук та інш.
Порівняти: поляни, сіверяни, бойки, та інш. Давньоримський географ Птолемей позначив етноніми, які П. Шафарик ототожнює з полянами, хорватами, сіверянами, словенами, кривичами [5, s.174-180].
У той же час не слід зневажати складність процесів утворення етносів, а саме в ході
взаємодії, взаємовпливів мов різних племен, по що свідчать лексичні змішування говорів
і цілих мовних областей [6, с.346], на що звернув увагу ще Бодуен де Куртене. Зокрема
зазначаючи, що оглядаючи слов’янський світ, ми помічаємо в ньому досить багато випадків мовного змішування [6, с.367].
В українських прізвищах лексично фіксуються не лише етнонімічні значення, але й
історичні реалії культури та побуту українців. Але вивчення цих етномовних, етнокультурних явищ повинно враховувати не лише мовознавчі дослідження, але й дані історії,
культурології, етнографії, психології, щоб зрозуміти загалом аспекти впливів на мову
різних культурних процесів.
Сучасне українське мовознавство в дослідженні прізвищ послуговується етимологічним методом, намагаючись пояснити лексичне значення через одно корінні слова,
що лягли в основу дослідницьких антропонімів. Коли не знаходять відповідних слів в
українській мові, то звертаються до словника інших слов’янських мов. Для ілюстрації
такої процедури ми посилаємося на досить ґрунтовну статтю «До походження українських прізвищ (на матеріалі «Ділової документації Гетьманщини XVIII ст.»)», автор якої
І.В. Єфіменко аналізує етимологію трьох прізвищ – Балаба, Гудима, Дмуха.
На основі свого аналізу І.В. Єфіменко доходить висновку, що прізвище Бала;´ба утворене лексико-семантичним способом від прізвиська Бала;´ба, бо всі споріднені з цим словом наведені ним приклади лексики об’єднані спільною семантикою «щось кругле, кулясте». Тому прізвисько Бала;´ба має первісне значення «кругла, товста, вайлувата людина»
[1, с.68]. Подібним же чином І.В. Єфіменко доводить, що прізвище Гуди;´ма походить від
прізвиська Гудим, яке семантично означає «людина, яка гуде» [1, с.70], а прізвище Дму;´ха
походить від прізвиська Дму;´ха, що стосується людини, яка дмуха, чи означає «пихату,
гордовиту, чванливу людину», характеризуючи психічні властивості особи [1, с.72].
Як ми бачимо на цьому прикладі, етимологія сучасної мови, застосована до давніх
або навіть прадавніх лексичних явищ становить собою так звану народну етимологію.
Це звичайно не може пояснити походження прізвищ. Тому часто їх визначають як прізвисько або і взагалі відносять до так званих пропріальних онімів, тобто назв, що не мають лексичного значення [8, с.167]. Але якщо так, то чому прізвище передається з дідапрадіда? Як могли наші далекі предки увічнювати та передавати з покоління в покоління
імена без лексичного значення або прізвиська? На нашу думку, слід більш шанобливо
поставитися до такого шару української лексики, як прізвища-антропоніми, батьківські
імена, що успадковувалися віками і становлять багатство нашої мовної культури. Саме
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тому, що цей номінативний знак становить собою важливе суспільне явище, він увічнюється, передається з покоління в покоління, визначаючи суспільний статус особистості.
Сьогодні набуває актуальності проблема дослідження ґлотогенезу у зв’язку з етногенезом українців, який започатковується задовго до слов’янської епохи. Саме в ті прадавні
часи й розпочинається розвиток української ономастики. Так, І.М. Желєзняк підкреслює,
що «коли йдеться про ґлотогенез в Україні, й роль ономастики в його вивченні, перш
за все має відновлюватися доісторичний стан» [3, с.72]. І.М. Желєзняк звертає увагу з
цього приводу на балто-слов’янські спільності при дослідженні української ономастики.
На нашу думку, слід звернутися до ще більш давнього індоєвропейського періоду історії
наших предків, враховуючи явище взаємодії взаємовпливів та змішування мови різних
племен, не лише слов’янських, але й індоарійських, що мешкали на цих теренах. Як зазначають індійські дослідники, предки індоаріїв вийшли з території сучасної України
десь у II-I тисячолітті до н.е. [10].
В мові гінді слово БАЛ в жіночому роді означає «колос». Отже, однокорінні слова з
БАЛ етимологічно повинні бути пов’язані з виробництвом (від вирощування до випікання) хлібу. Що це припущення має рацію, засвідчується тим, що в діалектах, як показує
І.В.Єфіменко [7], зустрічається багато однокорінних слів на БАЛ якими позначаються
борошняні вироби: балабан – рід хлібного печива; балабух – невеличка булочка, спечена
або зварена у воді; балабошки – круглі, товсті коржики; балабуха – булочка, пампушка; балабух – невелика кругла хлібина з залишків тіста; балабуша – рід печеного хліба;
балабушка – 1) маленька булочка із пшеничного борошна, 2) маленький ячмінний або
житній хлібець. Як ми бачимо, всі апелятиви стосуються етимологічно значення «колос»
та «вироби з борошна».
Якщо наше припущення щодо спорідненості ономастики лексики української мови
та мови гінді вірні, то з цих позицій знаходять значення багато власних назв та антропонімів і топонімів. Візьмемо, наприклад, прізвище Логінов або Логвінов.
Мовою гінді торговець залізними виробами має назву ЛОГІЯ. В український ономастиці ми знаходимо не лише прізвища – ЛОГІНОВ, ЛОГВІНОВ, але й топоніми типу –
ЛОГИ, ЛОГВИН, а також їх фонетичні деривати – ЛОХНЯ, ЛОХОВЕ та ЛАХНИ, ЛАХНІВЩИНА і відповідно прізвища – ЛАХНО та подібні. В мові гінді, на відміну від слова
ЛОҐАР – із проривним Ґ, що має значення «коваль», в слові ЛОГІЯ Г фаренгальне, отже,
може мати фонетичний варіант із Х. Вірність припущення про етимологію наведених топонімів і прізвищ підтверджується саме тим, що всі відповідні поселення розташовані на
території, де з давніх-давен існують центри металевого виробництва, Це підтверджують
матеріали подані у 26-томному виданні Головної редакції Української Радянської енциклопедії АН УРСР «Історія міст і сіл Української РСР», всі свідчення про археологічні
пам’ятки у відповідних регіонах взяті саме із статей щодо тих населених пунктів, про які
йде мова. Так коло с. ЛОГВИНОВЕ (Артемівський р-н, Донецької обл.) знайдено шахту
доби бронзи 10-15м глибиною, де видобували мідну руду, кам’яні та бронзові знаряддя
праці, просочений мідним окислом кістяк. А в самому Артемівському районі біля станції
Ступки знайдено неолітичну майстерню, 2 поховання доби міді, 20 поховань доби бронзи,
3 сарматські поховання. Як бачимо, цей регіон становить давній центр металургії. І такі ж
ознаки притаманні кожній місцевості, де розташовані і інші населені пункти, про які йде
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мова. Ми будемо називати лише окремі археологічні дані, найбільш репрезентативні щодо
етимології топонімів. ЛОГВИНІВКА (Валківськ. р-н, Харк. обл.) – в регіоні є пам’ятки,
починаючи з віку бронзи; ЛОГИ (Семенівськ. р-н, Чернігівськ. обл.) – в цьому регіоні знайдено поселення бронзового віку; ЛОГВИН (Кобеляцький р-н, Полтавської обл.) – поселення часів неоліту, знаряддя, поховання, і клади доби міді, бронзи і далі до часів Київської
Русі; ЛОХВИЦЯ (Лохвицький р-н, Полтавськ. обл.) – неолітичні поселення IV-III ст. до
н.е. та багато виробів із заліза, збруя, прикраси коня із склом І ст. н.е.; ЛОХНЯ (Білопільський р-н, Сумськ. обл.) – поселення пізньої бронзи ІІ тис. до н.е. і далі; ЛАХНІВЩИНА (Недригайлівський р-н, Сумськ. обл.) – пам’ятки палеоліту 15 тис. р., пам’ятки доби
бронзи, гончарні та залізні вироби часів Черняхівської культури (ІІ-VI ст. н.е.); ЛОХОВЕ
(Мукачівський р-н, Закарп. обл.) коло самого села – поселення і могильник часів бронзи, а
в районі – поселення доби палеоліту (40-12 тис. років), поселення бронзового віку (3-2 тис.
років), залізоробний центр VI-III ст. до н.е.
В мові гінді є слово САГ (ч.р.) із фаренгальним Г, що має значення «купець», «крамар», «лихвар», «банкір», але це сучасна етимологія цього слова. Якщо зважати на давнішу історію цього поняття, то слід мати на увазі, що тоді ще не було грошей та, очевидно, й практики справляння процентів. Отже, характер торгівлі визначався тогочасними
відносинами обміну товарів. В українській ономастиці, правда з коренем «САХ», що
можна вважати дериватом «САГ», широко розповсюджена топоніміка та прізвища, а в
українському паремійному фонді відбито антропонім САХНО. У збірнику М. Номиса
наведено 2 такі паремії та пояснення до них: 1) «Обійшовся, як САХНО в церкві» (на
Лубенщині пояснюють, що той САХНО свиснув в церкві) [11, с.266]; 2) Обійшовся, як
САХНО в Кара;´тулі (Кара;´туль – село Пирятинського повіту, в якому чумак САХНО,
загулявши відбився од своїх, і шукаючи їх під час одправи почав гукати, за що його випхали з церкви) [11, с.633]. Очевидно, виходячи з того, що в українській ономастиці існують прізвища типу САХНО, САХНЕНКО, САХНЮК, та подібні, а етимологія цього
слова втрачена в ході мовної еволюції, апелятив САХНО, що означав «торговець» (певного профілю), у фольклорі відбився як власна назва. Але чому етнічна пам’ять відбиває
дії певної окремої людини? Хіба мало існувало за віковічну історію людства порушників
порядку в церквах? Стати типом поведінки, очевидно, спромоглися представники певної
верстви і то не в часи християнства, а значно раніше, і це не поодинокий приклад того,
що зафіксувала в фольклорі народна пам’ять.
З тих давніх історичних часів зберігає етнічна свідомість українців пам’ять про брахманів – «рахманів»: «На Юра-Йвана, на Рахманський Великдень» [11, с.267], або «Поти старець
рахман, поки собаки не оступлять, а як собаки оступлять, то тоді й кия найде» [11, с.212].
Як відомо, касту священнослужителів годують миряни, у яких вони збирають милостиню.
В українській лексиці та міфології подано саме цю прадавню етимологію, що відбиває статус смиренності та святенності. Б. Грінченко в своєму словнику відзначає, що за народним
повір’ям РАХМАНИ – мешканці міфічної місцевості, праведні християни, а слово РАХМАННИЙ має значення «смирний, тихий», наприклад, «рахманний кінь» [12, с.7].
Подібно до того, як агресивність була протипоказана брахманам, очевидно, в давнину кожна верства мала свої ознаки, які визначалися певним суспільним статусом торговці мали своє зовсім особливе за статусом місце, про що свідчить зокрема “Ригведа”.
141

Дослідники “Ригведи” відзначають, що з її текстів можна зробити висновок, що купці
не приносили жертви, саме тому вони підлягали різкому засудженню. Засуджували їх,
очевидно, й через те, що їхня діяльність не була освячена традиціями, та тому, що вони
ховали свої багатства [13, с.118]. В українському фольклорі не випадково зафіксована
зухвалість торговельника – Сахна, але, оскільки цей термін зберігає лише ономастика,
народна етимологія шукає тлумачення прислів’я в поведінці окремої людини, що має
відповідне прізвище Сахно.
Топонімія України у своєму складі зберігає велику кількість назв однокорінних із
антропонімом САХНО. Звернемо увагу не тільки на місце їх розташування, але й на
історичні свідчення заселення цих місць. САХНИ (Летичівський р-н Хмельн. обл.) – в
цьому районі знайдено пам’ятки доби міді 3 тис., пам’ятки трипільської культури, вироби бронзового періоду і подальших часів; В Хмельницькій обл. в Ізяславському р-ні
та Староконстянтинівському р-ні розташовані два селища із назвою сахнІвцІ, на цій
же території знайдено пам’ятки доби неоліту та більш пізніх часів, вироблені з каменю
та заліза; САХНІВКА (Корсунь-Шевчен. р-н, Черкаськ. обл.) – розташована в регіоні,
де знайдено поселення трипільської культури часів бронзи і пізніші, вже скіфських часів, та пізнішої доби аж до наших днів; САХНИ (Ружинський р-н, Житомирськ. обл.)
– знайдено залишки трипільської культури, кургани доби бронзи і пам’ятки більш пізніх
археологічних культур; САХНИ (Конотопський р-н, Сумської обл.) – тут знайдено неолітичні стоянки, курган скіфських часів – Черевата могила, давньоруські городища; САХНІВЩИНА (Машівський р-н, Полт. обл.); САХАНСЬКЕ (Роменський р-н, Сумськ. обл.)
– ця місцевість заселена з епохи бронзи, з цих часів і далі спостерігається безперервна
тяглість споріднених археологічних культур через скифів-землеробів до давньоруських
городищ VIII-X в.в. н.е.; 2 поселення доби бронзи знайдено поблизу САХАНКИ (Новоазовський р-н Донецької обл.); а селище САХАНЬСЬКЕ (Ширяєвський р-н Одеськ. обл.)
розташоване поблизу давнього торгового шляху чумаків, так званого Чорного шляху. То
можливо, “САХНИ” і були тими давніми “чумаками”, які здійснювали складний процес
товарообміну на всій території давнього Трипілля? На нашу думку, дуже розповсюджена
номенклатура українських прізвищ із коренем БИК, БІК, що мають багату суфіксацію,
становить за походженням той же шар української лексики, в якій відбито професію,
пов’язану із торгівлею. В гінді існує дієслово, яке в інфінітиві з коренем БІК звучить
БІК-НА, що має значення “продаватися“. Поряд з цим словом зустрічаємо лексичну
форму іменників БІКАО, що має значення “торгівля, продаж“. Отже, українські прізвища типу БИКАЛЮК, БИКАНОВ, БИКАСОВ, БИКІЄВ, БИКОВ, БИКОВЕЦЬ, БИКОВИЧ, БИКОВСЬКИЙ, БІКУЛОВ, БІКАШЕВ та подібні засвідчують торгівельну
професію предків сучасних носіїв цих прізвищ.
В ході аналізу етимології українських прізвищ нашу увагу привернуло те, що в сучасній Індії існує торгівельна каста, яка має назву КХАТРІ. Як відомо, кастовий розподіл
в індійському суспільстві фіксує приналежність особи до певної професійної верстви.
В мові гінді слово КХАТРІ має значення “представник касти КХАТРІ“. Це наводить на
думку про приналежність до торгівлі предків сучасних носіїв українських прізвищ, які
мають цю лексичну основу, а саме: КАТРЕНКО, КАТРЕЧКО, КАТРИХ, КАТРИЧ, КАТРИЧЕНКО, КАТРУК, КАТРУХА, КАТРУШЕНКО та подібні. Вони не походять від
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жіночого імені Катря, як здається на перший погляд, розрізняються між собою суфіксацією. На нашу думку, в суфіксах зафіксовано етимологію, в якій відбивалися відтінки
торгівельної діяльності. Хоча в українській ономастиці ця лексика збереглася, але етимологія її забута. Можливо, за допомогою суфіксації позначалася специфіка торгівельної
діяльності, можливо, приналежність торговельника до певної родоплемінної спільноти.
Апелятивна лексика цих значень не зберегла. Але з допомогою ГІНДІ ми можемо зрозуміти в українській ономастиці етимологію її лексичних основ. Професійну приналежність предків сучасних носіїв українських прізвищ типу ДИКАНЬ, ДИКУХА з великою
вірогідністю можна визначити з допомогою ГІНДІ.
На гінді синонімічні за значенням іменники ДУКАН та ДУКАН мають одночасно два значення: 1) лавка, крамниця; 2) майстерня. Індоєвропейське “У”, як відомо,
в слов’янських мовах дає “И” – рос. “Ы”. Отже численні прізвища типу: ДИКАЛОВ,
ДЫКАНЬ, ДЫКУН, ДЫЧКО, ДЫКУХА, очевидно, відбивають в своїй давній етимології саме певні професії майстрів – виробників та крамарів. В українській мові, як зазначив Б.Грінченко в словнику, свого часу були розповсюджені слова: ДУКА, ДУКАЧ,
ДУКАРЬ, що мають значення – “багач”, “знатний пан”, та ДУКАТ, ДУКАЧ із значенням:
1) “червонець”; 2) “монета на шиї жінки” [14, с.с.454-455].
Як бачимо, не тільки в ономастиці, але й в апелятивній українській лексиці зберігаються давні лексичні форми з часів індоєвропейської історії наших предків. Як свідчать наведені приклади, іноді етимологія цих рудиментарних форм індоєвропейської
лексики, будучи втраченою в ономастиці, може зберігатися в апелятивах типу ДУКАТ,
ДУКАЧ. Наше припущення про те, що Гінді може стати в нагоді для етимологічної
інтерпретації української ономастики, підтверджують наведені приклади. Коли погодитися з таким припущенням, стає очевидним, що українські топоніми і антропоніми
пов’язані з прадавніми витоками етнічної історії не випадково. Наша етнічна свідомість
зберігає в них пам’ять про функціональну роль окремих поселень та фах їхніх мешканців в системі виробництва та обміну, можливо, з часів давньої цивілізації Трипільської
культури. Саме тому, що ономастика має важливе значення для визначення характеру
виробництва в життєдіяльності наших предків, вона навічно закарбована в українській
лексиці. Розповсюдженість прадавньої номенклатури ономастичної лексики в світлі такого припущення становить собою не випадковість, а прояви закономірного розвитку
певних процесів виробництва та обміну товарів. Отже, на черзі дня стоїть проблема вивчення походження української ономастики, на засадах нових методологічних підходів
до розуміння ґлотогенезу та етногенезу українців.
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The article describes the syntactical traits of the German marketing professional discourse.
Main features of the language for specific purposes are examined; the syntactical peculiarities
of the German marketing specific texts are analysed.
Key words: term, professional language, professional text, marketing, syntax, sentence.
Актуальність теми. До теперішнього часу термін „фахова мова» ще й досі остаточно не визначений. У 60 – 70 роках ХХ ст. він охоплював те, що тепер називається термінологією. Із часом розуміння цього терміна поширилося за допомогою синтаксичних та
функціонально-стилістичних компонентів до рівня фахового тексту, що дало йому змогу
досягнути в наш час своєї повної комплексності завдяки прагматичним, комунікативним,
соціокультурним та семіотичним аспектам.
Найважливішим засобом вираження фахової мови є фаховий текст, оскільки тільки він, описуючи реальні об'єкти конкретної підсистеми, відображає реальну картину її
термінології.
Для сучасного термінознавства характерний підвищений інтерес до питань системного вивчення мови, при чому не тільки граматики, але і лексики. Найбільш очевидно
системні зв’язки термінологічної лексики простежуються в спеціальному тексті. Звідси
стає ясним, чому функціонування термінологічної лексики у фаховому тексті набувають
в сучасному мовознавстві виняткову актуальність.
Нам не вдалося виявити комплексного дослідження синтаксичних одиниць в німецьких маркетингових фахових текстах як репрезентантах вербальної комунікації
у відповідній сфері, хоча О.І. Гутиряк у своєму дисертаційному дослідженню увагу
приділяла комплексному аналізу сучасної англійської термінології маркетингу, а саме
стратифікаційній та семантико-тематичній структурі термінології, складу та структурі термінів маркетингу взагалі [2]. Сучасна українська термінологія маркетингу була
об’єктом дисертаційного дослідження Д.П. Шапран. Поняття маркетингу у вітчизняному науковому просторі з'явилося порівняно недавно, тому українська маркетингова
термінологія належить до тієї групи сучасних терміносистем, що перебувають ще на
стадії становлення [3]. Метою реферованого дослідження було виявлення закономірностей формування та сучасного розвитку української маркетингової термінології,
з’ясування особливостей системної організації термінів маркетингу та окреслення її
специфіки в прагматичному аспекті, встановлення джерел поповнення української
маркетингової термінології, виявлення проблем сучасної української маркетингової
термінології та способи їх розв’язання, аналіз основних типів системних зв’язків у
маркетинговій терміносистемі.
Як бачимо, недостатньо вивченою залишається прагматична та синтаксична та організація сучасного маркетингового професійного дискурсу. У зв’язку з цим важливим видається цілеспрямоване вивчення синтаксичних особливостей фахової мови маркетингу.
Мета дослідження полягає у визначенні специфіки німецького професійного маркетингового дискурсу шляхом розкриття його синтаксичних характеристик.
Об’єктом дослідження є німецькі фахові тексти маркетингу.
Предмет вивчення складають синтаксичні особливості німецького професійного
маркетингового дискурсу.
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Джерелами дослідження стали чотири категорії текстів:
Категорія 1 – статті популярних газет „Frankfurter Rundschau“ (2008); „Tagesspiegel“
(2009); „Zeit“ (2010); „Welt“ (2011);
Категорія 2 – матеріали популярних журналів „Manager Magazin“ (2004);
„Wirtschaftswoche“ (2005); „Focus“ (2006); „Stern“ (2007);
Категорія 3 – тексти фахових журналів „Horizont“ (2001); „Acqiusa“ (2002);
„Absatzwirtschaft“ (2003); „Werben und verkaufen“ (2007);
Категорія 4 – наукові тексти навчальної літератури „Marketing“ (1985);
„Marktwirtschaft“ (1992); „Marktplatz“ (1998); „Marketing“ (2002).
Виклад основного матеріалу. Теоретичні та практичні засади дослідження фахових
мов розглядаються у роботах Л. Гофмана, Г. Флюка, Т. Рьолке, В. Шмідта, Р. Пелки. Дослідження професійних мов показали, що для їх аналізу недостатньо оперувати тільки
лексикою. Необхідним є також знання фахового синтаксису, стилістики, прагматики тексту. Наявність останніх не означає, що фахові мови мають власні особливості, а тільки
те, що вони надають перевагу певним засобам загальновживаної мови та інколи використовують їх у спеціальному значенні.
До цього часу існуючі визначення „фахової мови“ виявляли залежність від концепції:
наприклад, в рамках соціолінгвістики фахові мови позначаються як „групові мови“ або „професійні мови“ [6, c.144], текстової лінгвістики – як „фахова проза“. Враховуючи різнобічні
дослідження фахових мов, відсутність єдиного визначення цього явища є логічно обумовленим. З одного боку, різноманітність дефініцій створює нам труднощі у вивченні фахової
мови, а з іншого боку – дає можливість досліджувати різні аспекти її функціонування
Г. Бусманн (H. Bußmann) визначає фахову мову як „мовну варіативність з функцією
точної, ефективної комунікації щодо найбільш професійно-специфічних сфер та поля
діяльності“ [4, c.211].
Серед інших визначень звучить наступне: „Точна термінологія визначеної області
наук, що досягається освітою та навчанням, та є зрозумілою лише відповідній цільовій
аудиторії“ [7].
Але все ж таки найбільш точне та відоме тлумачення «фахової мови» належить Лотару
Гоффманну (Lothar Hoffmann), який вважає, що: „фахова мова – це сукупність всіх мовних
засобів, що застосовуються в професійно обмеженій сфері комунікації, щоб гарантувати
порозуміння між задіяними в цій сфері людьми та тими, хто не задіяний“ [5, с.53].
Найважливішим засобом вираження фахової мови є фаховий текст. В структурі фахового тексту виявляються конкретні ознаки, що є визначальними для розмежування текстів на фахові та нефахові тексти.
Під німецьким професійним маркетинговим дискурсом ми розуміємо німецькомовні
тексти у сфері марктингу, які слід розглядати у широкому контексті з урахуванням усіх
супровідних чинників.
Низка вчених (Л.А. Акішина, І.Р. Гальперін, Л.М. Лосєва та ін.) вважають, що текст –
чітко продумана організація мовлення, якої важко досягнути в умовах спонтанності, що
в свою чергу означає, що він є природою і функцією письмового мовлення. І.Р. Гальперін
зазначає, що текст – це повідомлення, об’єктивоване у вигляді письмового документа,
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який складається з ряду висловлювань, об’єднаних різними типами лексичного, граматичного й логічного зв’язку, який має певний модальний характер, прагматичну настанову й відповідно, є літературно обробленим“ [1, с.67].
Кожен текст має свої конкретні параметри та містить дискретні одиниці, які знаходяться у певних формально-структурних та семантичних відносинах одна з одною. Для
встановлення рівня складності текстів аналізуються їхні конституючі одиниці та лінгвістичні особливості.
Описуючи важливі події в сфері економіки, журналісти вводять в текст повідомлення різноманітну економічну термінологію. Причиною цього є те, що спеціальна лексика економіки є досить близькою більшій частині населення, економічні терміни не викликають проблеми при розумінні повідомлення, вони дозволяють в стислій та точній формі висловлювати досить об’ємні поняття, що є важливим моментом, враховуючи
тенденцію публіцистичних текстів до економії мовних засобів вираження.
Численні дослідження на матеріалі різногалузевих фахових мов у більшості національних мовах показали, що у фаховому синтаксисі надається перевага певним граматичним засобам загальновживаної мови. Використання конкретних мовних засобів залежить від функціонального призначення тексту.
У процесі дослідження проводився відбір синтаксичних конструкцій і форм, а також
аналіз частотності їх вживання.
У фаховому тексті (ФТ) маркетингу є висока кількість простих речень з двома членами (підметом і присудком). Особлива увага належить формам та функціям поширених
простих, складнопідрядних та складносурядних речень.
Номінативні групи у фаховому реченні мають вагоміше значення, оскільки можуть
виконувати роль підмета, іменного присудка, додатка чи обставини.
Однією з синтаксичних ознак німецьких ФТ маркетингу є надзвичайна громіздкість
речень, зазвичай ускладнених нашаруванням дієприкметникових зворотів. Зокрема, це
стосується текстів навчальної літератури, спеціалізованих та популярних журналів.
Всі проаналізовані тексти 4 категорій мають речення довжиною від 1 до 83 слів.
Слід зазначити, що у текстах І типу (популярні газети) наявність високого відсотку
речень довжиною 1 – 3 слова та 4 – 6 слів пояснюється їх використанням у якості назв
розділів. Аналіз довжини речень показав, що для текстів інтерв’ю характерна довжина
речень від 7 –15 слів.
Речення середньої довжини найбільш точно виражають логічні судження, що допомагає слухачеві або читачеві добре їх засвоювати.
Найвищий відсоток речень довжиною більше 22 слів характерний для текстів навчальної літератури (найдовше речення налічує 74 слова). Це пояснюється тим, що навчальні посібники є особливо складними текстами. Така складність обумовлюється як
змістовою, так і структурною їх специфікою. Тексти для навчальних видань виконують
найвідповідальніші функції: інформаційну, пізнавальну. Їх призначення – розширювати,
доповнювати, поглиблювати знання, що веде за собою використання складних граматичних конструкцій, низький процент нявності простих речень тощо.
Результати дослідження довжини речень у різнотипних німецьких фахових текстах
маркетингу показані в загальній таблиці 1.
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Таблиця 1
Кількісне співвідношення речень залежно від їх довжини у текстах
німецької фахової мови маркетингу
Довжина речення

Тип 1
Кількість
речень

Тип 2
Кількість
речень

Тип 3
Кількість
речень

Тип 4
Кількість
речень

1 – 3 слова

15

8

2

6

4 – 6 слів

54

30

25

18

7 – 9 слів

75

55

31

21

10 – 12 слів

83

63

48

36

13 – 15 слів

75

68

51

53

16 – 18 слів

34

62

41

50

19 – 21 слів

41

56

50

40

22 і більше слів

66

60

99

111

Отже, для різних типів текстів характерна різна частотність вживання речень однієї
довжини.
В ході аналізу текстів було виявлено такі типи речень у аналізованому дискурсі,
кількість яких була неоднаковою у різних текстах.
Найвищий відсоток номінативних речень присутній у текстах популярних газет
(12,6 % усіх речень 1 типу).
У межах складного синтаксису спостерігається більша частота вживання складнопідрядних (25,9% усіх речень 1 типу), повторюваність підрядних додаткових, означальних – у текстах популярних газет а складносурядних речень (13,4%), (переважно
з наслідковим зв’язком) – у текстах популярних журналів. Інші різновиди складного
речення менш поширені. Вибірковість та уніфікація саме таких складних пояснюється
тим, що складнопідрядні конструкції виражають причинні, тимчасові, умовні, наслідкові і подібні відношення, а також тим, що окремі частини у цих реченнях тісніше
пов’язані між собою, ніж у складносурядних.
Перевага дієслівного присудка спостерігається у текстах популярних газет, що
пов’язане з потребою у нейтральному відтворенні об'єктивно існуючих відношень між
предметами і явищами.
За порядком членів у реченні переважає прямий порядок слів (51,9 % речень усіх
типів), що передає загальний зміст речення без спеціального наголошення окремих
його елементів, за винятком текстів навчальних посібників, де домінує зворотній порядок.
Результати дослідження типів речень репрезентовано у таблиці 2.
Таблиця 2
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Кількісне співвідношення типів речень у
текстах німецької фахової мови маркетингу
Тип 1
Тип 2
Тип 3

Тип речення
За будовою:
– прості
– складносурядні:
а) kopulative Satzverbindung
б) adversative Satzverbindung
в) kausale Satzverbindung
г) konsekutive Satzverbindung

– складнопідрядні:
а) Objektsatz
б) Attributsatz
в) Kausalsatz
г) Temporalsatz
д) Finalsatz
е) Konditionensatz
є) Instrumentalsatz
ж) Komparativsatz
За типом присудка:
– номінативні, де у ролі присудка
виступають іменник або іменні
частини
– дієслівні
За порядком членів у реченні:
– звичайні
– реверсивні

Тип 4

297
31
15
8
0
8

241
54
28
4
0
22

198
40
22
6
0
12

196
17
10
1
1
5

115
47
44
8
1
6
8
1
0

107
41
33
11
5
5
13
0
1

109
26
41
4
10
11
14
0
3

122
39
44
8
5
6
17
3
0

56

27

42

33

387

375

305

302

238
205

204
198

194
153

156
179

Отже, фахові тексти маркетингу мають певні особливості побудови речень:
1. Домінування прямого порядку слів над реверсивним.
2. Майже всі присудки знаходяться в теперішньому часі; домінує форма простого
дієслівного присудка.
3. Поширеними є пасивні структури типу.
4. Найчастіше вживаються інфінітивні конструкції.
5. Тексти маркетингу характеризуються частим вживанням дієприкметникових
зворотів, що надають стислості.
6. Стислість викладу інформації досягається найчастіше використанням простих речень. Якщо ж складні, то вони неускладнені.
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у аналізі семантичних особливостей на грунті фахових текстів різних жанрів.
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К ВОПРОСУ О СОИЗУЧЕНИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА
И АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ
Стаття присвячена питанню співвивчення латинськоï мови та античноï культури
на основі латиномовноï афористики та презентаціï навчального посібника з античноï
культурологіï.
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лінгвокультурологія.
Статья посвящена вопросу соизучения латинского языка и античной культуры на
основе латиноязычной афористики и презентации учебного пособия по античной лингвокультурологии.
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И в настоящее время изучение языка в контексте культуры является весьма перспективным. В последние десятилетия появилась научная дисциплина – лингвокультурология, которая развивает идею необходимости изучения языка в тесной связи с культурой
народа-носителя. Надо заметить, что в области преподавания древних языков использование контекста культурологической проблематики всегда было естественным в классических гимназиях дореволюционной России. Читаемые фрагменты из произведений античных авторов интерпретировались, что позволяло знакомить учащихся с различными
сторонами жизни носителей языка. Характерно, что в XIX – начале XX вв. даже ученые
негуманитарного профиля (географы, химики, геологи, биологи и т.д.) были знакомы и с
античной культурой и классическими языками, что позволяло им широко использовать
в своих статьях и монографиях как специальные выражения, так и античные изречения.
В советский период традиция классического образования, которое по убеждению Иннокентия Анненского «оптимально способствует обучению Слову и Мысли» была надолго
прервана. Начиная с 30-х годов XX века творческим ученым-классикам приходится постоянно отстаивать достойное место гуманитарного классического направления в образовании. В 90-е годы углубляется концептуальная направленность курса «классические
языки». Наряду со сравнительно-типологическим становится приоритетным лингвокультурологический подход к обучению древним языкам. К этому времени относится появление первых учебных материалов лингвокультурологического и историко-гуманитарного
содержания. В состав учебных пособий и учебников нового поколения включаются разделы, содержащие культурологические сведения. Первой ласточкой в этом направлении
стало учебное пособие А.В. Подосинова и Н.И. Щавелевой для лицеев, гимназий и школ
с гуманитарным профилем [1]. В каждом уроке учебника наряду с грамматическим материалом есть разделы, являющиеся введением в античную культуру.
Учебник В.К. Кочетковой и Е.В. Соболевой знакомит студентов с реалиями Древнего
Рима. Древние классические реалии сопровождаются подробным толкованием [2].
Обширные культурологические сведения о Древнем Риме содержатся в учебном пособии Н.Я. Зинковской [3].
Оригинальные упражнения лингвокомпаративного и лингвокультурологического
характера разработаны и включены в учебное пособие по латинскому языку Ж.В.
Некрашевич-Короткой и Т.В. Федосеевой [4]. Ознакомить учащихся не только с
основами латинского языка, но и культурой Древнего Рима ставит целью учебник
Ю.М. Каган [5].
Некоторые вопросы теоретических проблем лингвокультурологии затрагиваются в
учебнике А.М. Белова [6].
Сведения культурологического характера различного профиля содержатся в практической части учебника латинского языка Н.А. Гончаровой [7]. В содержание учебника
того же автора «Латинский язык. Интенсивный курс» включен раздел русскоязычной
фразеологии античного происхождения. В нем нашли отражение не только соответствующие фразеологизмы мифологического, исторического и литературного происхождения,
но и историко-литературный комментарий к ним [8].
Весьма своевременным и знаковым является высказывание святейшего Патриарха Кирилла перед студентами вузов Калининградской области 24 марта 2009 г. относительно
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важности классической составляющей в современном образовании: «греческий и латинский языки, античная культура во многом являются базисными для всей европейской цивилизации… Идеально было бы, чтобы все мы вначале овладевали этим базисным образованием, а потом уже становились физиками, математиками, архитекторами
и так далее» [9].
Отрадно отметить, что отдельные очаги гуманитаризации высшего образования все
же существуют в России (Физтех) и в Украине (Львовский национальный университет
им. И. Франко). В этих вузах латинский язык включен в учебные планы всех без исключения факультетов, в том числе и технических. Фактом официального признания
лингвокультурологического подхода к изучению древних языков является высказывание
зам. председателя секции «Классическая филология, византийская и новогреческая филология» Совета по филологии УМО по классическому университетскому образованию
РФ М.Н. Славятинской: «обязательным условием успешного освоения греко-латинского
мира является непременное присутствие лингвокультурологического фактора» [10]. Из
этого следует, что сам предмет рассматривается как цель и средство овладения научными
знаниями и культурным наследием носителей языка. Латынь в современном понимании
– средство овладения культурной античной цивилизации. В латинском языке кроются
неограниченные возможности как образовательного, так и культурного значения. К сожалению, познания студентов в области античной истории, культуры, мифологии крайне
ограничены. Задача преподавателя латинского языка по возможности восполнить этот
пробел. Одним из возможных путей гуманистического и культурологического влияния
на личность учащегося на наш взгляд, может стать античная фразеология. Знакомство с
фондом латиноязычных пословиц, поговорок, крылатых слов уже само по себе способствует эрудиции, расширению кругозора, повышению их общей культуры. Фразеологический текст с одной стороны, – это «живое» воплощение древнего языка и его уровней,
а с другой – объект постижения культуры и истории античности.
Многочисленные афоризмы становятся более понятными и вызывают особый интерес
к себе, если известна ситуация, в которой они прозвучали. Например, латинское выражение Quintili Vare, legiones redde. Квинтилий Вар, верни легионы (употребляется чаще в
сокращенном виде – legiones redde), непонятно, если не знать событий, с которыми оно
связано. По свидетельству историка Светония (ок. 70 – после 122) эти слова вырвались у
императора Августа при получении известия о поражении полководца Вара в Тевтобургском лесу (9 г. до н.э.), когда три отборных римских легиона были поголовно истреблены
германцами. Светоний пишет: «Говорят, что он (Август) был даже до того сокрушен, что
несколько месяцев не стриг волос и бороды и не раз бился головой о косяк, восклицая:
«Квинтилий Вар, верни (мне мои) легионы!» («Жизнеописание двенадцати Цезарей». Август, XXIII). Выражение употребляется, когда речь идет о невосполнимой потере.
Обосновывая важность знания древних языков для восприятия духа античной
культуры, Ф.Ф. Зелинский писал: «Наука об античности не есть специальность наряду
с другими специальностями, замкнутыми в себе и самодовлеющими; это предмет энциклопедический, постоянно сближающий своего представителя с другими отраслями
знания, поддерживающий в нем сознание единства науки и уважения к отдельным ее
отраслям» [11].
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Латинский язык на гуманитарных факультетах входит в цикл общеобразовательных
дисциплин. Выделяемый в учебном плане объем часов (68 на историческом факультете)
позволяет дать только общее представление о латинском языке как языке античной культуры, лежащей в основе европейской цивилизации. В этих условиях введение сведений
культурологического характера особенно остро нуждается в обеспечении учащихся соответствующими дидактическими материалами c установкой на самостоятельное изучение.
Отбор материала рекомендуется подавать под определенным актуальным углом зрения.
В подготовленном авторами пособии, адресованном студентам-историкам, отправной точкой соизучения латинского языка с греко-римской культурой послужила латиноязычная афористика [12]. При выборе речевых образцов мы руководствовались тем, что
национальная самобытность языка имеет наиболее образное выражение во фразеологизмах, так как они непосредственно соотносятся с языковой реальностью. Латинская фразеология представляет собой уникальный материал для ретроспективной характеристики лингвокультурной ситуации изображаемой эпохи. В пособии содержится материал по
изучению латиноязычных изречений, а также фактов античной и более поздней европейской истории и культуры. Под «изречениями», «афоризмами» мы понимаем как цитаты,
так и пословично-поговорочные выражения. Употребление термина «латиноязычный»,
а не «латинский» обусловлено тем, что в пособии используются высказывания не только
мыслителей, историков, поэтов, писателей, государственных деятелей, ораторов античной эпохи, но и более позднего времени. При подборе фразеологических единиц учитывалась их образовательная, познавательная и значимая для историков ценность.
В пособии содержится более 400 латиноязычных изречений, рассчитанных на репродуктивное усвоение. Они расположены в удобном для пользования алфавитном порядке.
Каждая словарная единица переведена на русский и белорусский языки, при этом использовались устойчивые и апробированные в лексикографической литературе версии
перевода изречений. Во многих случаях приводятся русско-белорусские фразеологические эквиваленты. Культурологический аспект находит свое отражение в историколитературных комментариях к фразеологическим единицам. Комментарий знакомит
читателя с источником и авторской принадлежностью изречения (там, где возможно),
обстоятельствами его происхождения, характеристикой употребления.
Таким образом, глубинный смысл изречений выявляется переводом и комментарием,
что позволяет использовать их в соответствии с теми значениями, которые закреплены за
ними в системе языка. Адекватность понимания фразеологической единицы способствует точности и выразительности использования ее в речи. Например:
Céterum cénseo Cartháginem deléndam esse (Cato Major)
рус. Кроме того, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
бел. Акрамя таго, я лічу, што Карфаген павінен быць разбураны.
Как сообщает греческий историк, писатель, философ-моралист Плутарх (ок. 45/46 –
ок. 127) в сочинении «Сравнительные жизнеописания», этими словами римский писатель
и государственный деятель Марк Порций Катон Старший (234-149 до н.э.), непримиримый враг Карфагена, могущественного древнего города-государства в Северной Африке,
основанного в 825 г. до н.э., заканчивал каждую свою речь в сенате, стремясь воспитать у
римлян непримиримую ненависть к Карфагену, который был основным конкурентом Рима
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в Западном Средиземноморье. В результате пунических войн Карфаген был разрушен
римлянами в 146 г. до н.э. Афоризм Катона употребляется в значении принципиальной
непримиримости к врагам.
С давних времен жители белорусских земель хорошо знали и широко использовали
на родном языке афоризмы, пословицы и поговорки, многие из которых восходят к древнеримской эпохе, (пра густы не варта спрачацца; смелым лëс дапамагае; не заўсëды
будуць Сатурналіі и др.). Это в полной мере объяснимо, так как в Средние века в Европе латынь была международным языком науки, культуры, дипломатии. На белорусских
землях влияние латинского языка особенно усилилось в XVII-XVIII вв., поскольку он
официально использовался в Речи Посполитой.
Сегодня широко употребляются не только латиноязычные изречения, но и заимствованные от них белорусские, а также русские фразеологические единицы, раскрывающие миропонимание, опыт, национальный характер народа-носителя. Сравним белорусско-русские
фразеологические эквиваленты с латинскими афоризмами: De gústibus non est disputándum;
бел. кожнаму свая мілая – найпрыгажэйшая; рус. на вкус, на цвет товарища нет; Fortes
fortúna ádjuvat; бел. думка п'е ваду, а адвага мед; рус. смелость города берет; Non semper
erunt Saturnália; бел. не заўсягды як на Дзяды; рус. не все коту масленица и др.
“Знакомство с белорусскими соответствиями, крылатыми словами и выражениями,
специфической белорусской фразеологией, отражающей глубокие традиции и культуру Беларуси, необходимо как для гуманитарного образования, так и для обеспечения
белорусскоязычной коммуникации в различных сферах жизни. Приобщение к культурному наследию Беларуси происходит через язык, который является не только средством
общения, передачи и сохранения информации, но и важнейшим элементом национальной культуры. Авторы надеются, что пособие сможет содействовать расширению сферы
функционирования белорусского языка, развитию белорусской фразеологии и лексикографии (М. Антонюк)”.
Наряду с популярными латиноязычными изречениями в пособие включены известные образные слова и выражения античного происхождения, встречающиеся в литературе в русском и белорусском написании ( рус. Нарцисс бел. Нарцыс; рус. дары данайцев
бел. дарункі данайцаў; рус. Меценат бел. Мецэнат и др.), которые в свою очередь получили необходимые разъяснения. В этом случае раскрывается не только значение каждого
выражения, но и приводится кратная история его возникновения.
Под рубрикой Nota bene помещены имена греческих и римских богов-олимпийцев,
девяти муз с указанием их функций и атрибутов: Аполлон, бел. Апалон (Apollo) – сын
Зевса и Леты, брат-близнец Артемиды, бог солнечного света, покровитель искусств;
атрибуты бога: лира или кифара, лук; священные животные: волк, дельфин, ястреб,
мышь, ящерица; ему посвящены лавр и пальма; Клио, бел. Кліа – дочь Зевса и Мнемосины, муза истории; атрибуты: свиток папируса или пергамента и палочка для письма.
Названы имена семи мудрецов Древней Греции с краткими биографическими сведениями и приписываемыми им афоризмами. Перечислены семь чудес света. Безусловное
культурологическое значение может иметь указатель имен авторов изречений и исторических лиц, из которого можно почерпнуть не только сведения о персоналиях, но и о
греко-римской и в целом мировой истории: Ганнибал (Аннибал) Барка (247 или 246-183
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до н.э.), знаменитый карфагенский полководец, из аристократического рода Баркидов,
сын карфагейского полководца периода 1-й Пунической войны (264-241 до н.э.) Гамилькара Барки (? – 229 до н.э.)
Предполагается, что в рамках базового курса латинского языка пособие позволит
решать вопросы лингвокультурологического аспекта дисциплины, которые предусмотрены программой но, еще не получили достаточно широкого отражения в учебнометодической литературе. Материал пособия может использоваться также при сопоставительном изучении лексики и фразеологии русского и белорусского языков.
Книга носит междисциплинарный характер и может быть интересна как историкам,
так и лингвистам, правоведам, культурологам, социологам и др.
Вряд ли можно перечислить все сферы общественной и частной жизни греков и римлян, которые не нашли бы отражения в латиноязычных пословицах и изречениях. Мир
античной истории, географии, представления древних о мироздании, о богах, героях,
музах оживают перед неравнодушным читателем. Латинские афоризмы пришли к нам не
сами по себе, а в сопровождении тесно связанных с ними понятий, идей и художественных образов. Они оказали глубокое воздействие на формирование системы духовных
ценностей народов Европы. Античная и средневековая мудрость нашла свое отражение
на языке древнем, звучном и прекрасном. Этот язык, на котором не говорит ни один ныне
живущий народ, впитал в себя знания, опыт и мудрость, накопленные за многие века
теми, кто когда-то говорил и писал по-латыни и щедро делится с нами, живущими в веке
двадцать первом.
Культурологический аспект преподавания латинского языка активизирует интерес
студентов к изучению языка, развивает межпредметные связи, способствует целостному
восприятию культуры Древнего Рима, формирует адекватное понимание роли языка в
истории культуры.
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Спільник Т.М.
(Харків, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО НАПОВНЕННЯ ЧАСТИН
СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГРАДАЦІЙНОГО
ВІДНОШЕННЯ
У статті виявлено особливості лексико-семантичного наповнення предикативних
частин складних градаційних речень. Встановлено, що лексико-семантичне оформлення
частин градаційних речень відповідає тій семантичній особливості, згідно з якою зміст
першої предикативної частини повинен бути співвіднесеним зі змістом другої.
Ключові слова: складні градаційні речення, лексико-семантичне оформлення,
предикативні частини.
В статье определены особенности лексико-семантического наполнения предикативных
частей сложных градационных предложений. Установлено, что лексико-семантическое
оформление частей градационных предложений отвечает той семантической особенности, согласно которой содержание первой части должно быть соотнесённым с содержанием второй.
Ключевые слова: сложные градационные предложения, лексико-семантическое наполнение, предикативные части.
The article defines features of the lexical-semantic filling of predicative parts of graded
sentences. It determines that lexical-semantic placing of parts of graded sentences corresponds
to the semantic features according to which the contents of the first part should correlate with
contents of the second one.
Key words: compound graded sentences, lexical-semantic filling, predicative parts.
Формально-синтаксична організація складних конструкцій із градаційним відношенням між частинами, на зразок: Він уже не тільки слухав те, про що говорили в палаті,
а й сам часом вставляв слово-друге (Д. Ткач); Найбільшим виявом його любові було, коли
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покладе, бувало, синові важку скоцюрблену руку наголову, та й то, пам’ятає Сашко,
було це два чи три рази за життя (Ю. Збанацький), у роботі досліджується на основі
поняття структурної схеми – “узагальненого зразка, що містить мінімум компонентів,
необхідних для побудови речення” [4: 634].
Семантика речення усвідомлюється як типовий інформативний зміст, абстрагований
від конкретного лексичного наповнення синтаксичних позицій [2; 5; 3]. Разом із тим зміст
речення в загальних своїх рисах окреслюється його формальною організацією, адже структурна схема будь-якого речення призначена для вираження певного інформативного змісту. Цей загальний зміст називають схемною семантикою речення [6: 356]. Призначенням
структурної схеми складного речення є вираження певного типового змістового відношення між його предикативними частинами. Тому структурна схема в загальних рисах виражає
характер змісту складної конструкції. Зв’язок змістової організації речення з формальною
ускладнюється тим, що в організації змісту активну участь бере лексико-семантичне наповнення конструкції. Так, взаємодія схемної семантики з лексикою виявляється у доборі
лексем, які заповнюють синтаксичні позиції, та у своєрідному пристосуванні лексичної
семантики до семантики структурної схеми. Іншими словами, схемна семантика певною
мірою обмежує лексико-семантичну організацію синтаксичних структур. Водночас лексика здатна суттєво впливати на семантику речення. Вона може формувати додаткові значення реченнєвої структури або деформувати те загальне значення, яке творить формальний
синтаксичний механізм. Цим підтверджується факт відносної автономності формальної та
змістової організації речення. У зв’язку з цим у роботі прийнято погляд, згідно з яким семантичні ознаки, які безпосередньо стосуються змістової організації речення, створюються лексичним складом предикативних частин, який може впливати на значення речення, а
вже через нього на окремі риси формальної організації.
У згоді з цим мета статті – виявити особливості лексико-семантичного наповнення
предикативних частин складних градаційних речень.
Закономірним для будови складних градаційних конструкцій є те, що їхня семантика підтримується лексико-семантичним наповненням предикативних частин у їхньому
складі: саме лексика конкретизує загальну семантику цих речень як градаційних, внаслідок чого вони співвідносяться з різноманітними ситуаціями дійсності, відображуючи
їх у своєрідний спосіб. Водночас лексика здатна виступати самостійним чинником формування змісту градаційних речень, у результаті чого на синтаксичну семантику градації
можуть накладатися додаткові значення.
Дослідження в галузі семантики простого речення показали активну роль лексичного
наповнення у творенні різноманітних семантичних структур у межах однієї формальної,
розширивши наше уявлення про форму в мові. Лексика, таким чином, може виявляти
себе як засіб, що слугує формуванню синтаксичних явищ. На відміну від власне граматичних засобів, участь лексики в організації семантики речення хоча й не є самоочевидною, однак доволі суттєва.
Слід зауважити, що градаційні речення відображають ситуації дійсності, які є однотипними. Це позначається на подібності семантичної будови пропозицій предикативних
частин і, відповідно, на їх лексичному складі.
Для градаційних речень можливою є наявність у складі предикативних частин паралельних синтаксичних позицій для предикатних і іменних лексем. Ці лексеми, будучи
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тезаурусно співвіднесеними, можуть збігатися своїм значенням, а можуть контрастувати. Використання в таких конструкціях предикатних лексем однієї тематичної групи
пов’язано з тим, що ситуації, які поєднуються в структурі складних градаційних конструкцій, є співвіднесеними за певними параметрами. Так, наприклад, предикатні лексеми однієї тематичної групи спостерігаються в конструкціях на зразок Мене ж і ті, і
другі “меживірком” дражнили, та й тепера молодики так само називають [за те, що я
з твого наказу, батьку, здаюсь байдужим до змагань за віру] (Леся Українка); [– Тату, –
поцілував Андрій батька. – Куди ж ви подастеся? Тепер і дороги можуть перерізати...]
– Куди? – не хотілося говорити дитині потайних думок: ще могло і не так скластися
його життя, та й не в його вдачі було раніше хвалитися тим, що ще не зроблено (М.
Стельмах); [Мура (корова – С.Т.) любила еспарцет. А вдовин син (Юрко – С.Т.) любив
Ремарка.] А третій (Сидір – С.Т.), той, що зараз десь замітає сліди, не любив ні Мурої,
ні еспарцету, ні Ремарка, а ще більше, не любив він вдовиного сина (М. Рудь).
Прикладами речень, у яких лексичне наповнення першої і другої предикативних частин контрастує, виступають конструкції В її голосі не було не тільки й краплі зажури, а
навпаки, там бриніли лукавство і насміх (з журналу); [Фашисти якийсь час мовчали, і
це радувало всіх тих, хто був під скелею...] Однак Ладигіна тиша, яка настала, не тільки не радувала, а, навпаки, вона його тривожила (Д. Ткач).
Контрастування лексики в обох предикативних частинах градаційних конструкцій
сприяє вираженню відношення протиставлення, яке є додатковим до градаційного. Так,
протиставленим є зміст у реченні Він не тільки не забороняв Марині, своїй коханій дружині, говорити рідною мовою, а, навпаки, він сам намагався розмовляти з Мариною її
мовою (Д. Бедзик), що спричиняється вживанням предикатних лексем одного семантичного типу, а саме слів на позначення волевиявлення, однак таких, що контрастують: “забороняв” – “намагався”. Ті ж механізми діють у реченні [Нелегка служба на кораблі…]
Але Федя не тільки не скаржиться на труднощі, а, навпаки, він виконує свої обов’язки
з жартом та піснею (Д. Ткач), де антонімічними є предикатні лексеми зі значенням емоційного сприйняття дійсності “скаржиться” – “виконує обов’язки з жартом та піснею”.
Відомо, що допустове значення в складних реченнях, окрім вираження за допомогою
спеціально призначених сполучників, виражається також лексично – у значенні предикатів та їх оточенні. У градаційних реченнях, де відсутні лексично наповнені сполучники
допустової семантики, допустове значення виявляється лише в їх лексичній організації:
Не те щоб вистава не вдалася, але вона не мала успіху, пор.: Хоча вистава й вдалася,
але вона не мала успіху; Не те щоб книга була нецікавою, але не викликала ніяких думок,
пор.: Хоча книга й була цікавою, але вона не викликала ніяких думок.
Завдяки тому, що сполучник, який маркує наявність у реченні допустової семантики,
відсутній, у градаційному реченні особливо важливими стають лексичні показники допустового зв’язку між пропозиціями в його семантичній структурі. До таких показників
належить передовсім заперечна частка не, ужита в другій предикативній частині: [Громський згадав про одну дівчину, яка залишилась у місті, але з якою колись довго дружив.]
Не те що він любив її, ні, але ніколи не був до неї байдужим (В. Земляк), пор.: Хоча він і
не любив її, але ніколи не був до неї байдужим; Не те щоб господар прийняв нас холодно,
але він був не особливо люб’язним (з усного мовлення), пор.: Хоча господар і не прийняв
нас холодно, але він був не особливо люб’язним.
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До лексичних показників допустової семантики в градаційних реченнях слід віднести також контрастування предикатних лексем першої і другої предикативних частин, а
саме вживання лексем, антонімічних за значенням, а також контекстуальних антонімів,
як, наприклад, у реченні Незнайомий своїми словами і своєю хронологією не тілько не
вивів о. Методія із здивовання, але ще й навпаки, аж тепер цікавість його стала зростати (І. Франко).
Дві пропозиції в складі семантичної структури градаційних речень можуть поєднуватися поширювальним відношенням. Особливістю цих речень є те, що друга предикативна частина вміщує деякі семантичні компоненти або весь зміст першої частини.
Засобом такого відтворення є анафоричний елемент, розміщений на початку другої частини. В.А. Бєлошапкова анафоричними елементами називає “інформативно недостатні
синсемантичні слова відсильного характеру, які переносять все семантичне наповнення
або окремі його елементи з однієї частини складного речення в іншу” [1: 3]. У градаційних реченнях анафоричними елементами виступають вказівні займенники, наприклад:
Далі прийшов (салдат – С.Т.), де груші продають, бачить, що при возах самі хлопці, та
й ті роти пороззявляли і дивляться на ведмедів (Г. Квітка-Основ’яненко); [А вороговічужоземцеві від того користь, поодинці передавить нас як вовк ягнят.] Досить того,
що Русь на шматки покраяна, та ще й ці шматки розривають (А. Хижняк); На нивках
людей мало, та й нивки ці якось порідшали наче (П. Козланюк), а також іменники та прикметники, основу семантики яких становить анафоричність: [Поладнали ліфт.] І тепер
уже (Фітельбергу – С.Т.) не доводилося дряпатись ламаними сходами, та й сходи вже
виблискували новими мармуровими плитами (Н. Рибак); [Звичайно, за таких обставин
годі було й мріяти про атестат відмінника.] Тут хоча б закінчити із добрими оцінками,
без посередніх, та й від по середніх ще ніхто не вмирав (А. Дімаров).
Завдяки специфічному лексико-семантичному оформленню предикативних частин,
додатковим до градаційного виступає значення преференційності, на яке вказує вживання в їх другій предикативній частині лексеми краще. Так, у прикладі М’яко зауважив
(Терентій – С.Т.) кирпатій дівчині, що недокурки слід кидати в урну, та й взагалі в її віці
краще не курити, нікотин псує колір обличчя (О. Лук’яненко), мовець оцінює дві відображувані ситуації: реальну та ірреальну. Реальною є ситуація, описана в першій частині, а саме буде добре, якщо дівчина кидатиме недокурки в урну. Пресупозицію цього
висловлення становить ситуація, яка також є реальною: дівчина палить. ЇЇ мовець оцінює
як несприятливу для слухача. У другій частині висловлення репрезентована ірреальна
ситуація: буде краще, якщо дівчина взагалі не братиме цигарок в руки. Саме другій ситуації мовець і віддає перевагу, виражаючи це за допомогою слова краще.
Уживання слова краще в другій предикативній частині градаційних речень цього
типу зумовлено його компаративною морфологічною природою: вона передбачає порівняння відображуваних у першій і другій частинах висловлення ситуацій та віддання
переваги одній із них, а саме другій.
Значення преференційності в градаційному реченні може виникати завдяки тому,
що мовець віддає перевагу певному номінату, наприклад: [Такий інстинкт найчастіше
прокидався в тих людях, які раптом відкривали змову й обман навколо себе...] Тоді не
тільки широко розплющуються очі, а наче прокидається, сказати б, сторожова вежа
[– і починаєш бачити усі лукаві підступи ворога, що вдає друга] (з журн.), пор.: Тоді не
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тільки широко розплющуються очі, а наче прокидається, краще сказати б, сторожова
вежа. У реченні дієслово прокидається вжито разом із часткою наче, яка сигналізує про
умовність такого слововжитку. Складній назві сторожова вежа передує вставне слово
сказати б, яке, як слово зі значенням говоріння, безпосередньо експлікує діяльність мовця з добору цієї назви, попереджаючи слухача про незвичне її вживання. Частка разом
зі вставним словом у складі цього висловлення саме й відбивають труднощі, з якими
стикається мовець у доборі потрібних йому слів. Такі конструкції демонструють ефект
наближення до кращої назви, а отже, до реалізації задуму. У своєму висловленні мовець
подає дві назви ситуації, тим самим він ставить слухача в позицію автора. Спочатку мовець пропонує один з можливих варіантів, а потім його ніби спростовує і додає таку назву, яка, з його погляду, є адекватною ситуації реальної дійсності.
Дослідження семантики тих градаційних речень, зміст яких є ускладненим, підтвердило справедливість положення про те, що важливу роль в організації висловлення відіграє не тільки його синтаксична форма, уключаючи засоби зв’язку між частинами, а й
організована взаємодія лексико-семантичного наповнення частин.
Звертають на себе увагу складносурядні градаційні речення, де в другій предикативній
частині допоміжними засобами вираження градації виступають лексеми сам, весь, взагалі.
Найбільш уживаною із названих лексичних засобів у градаційних реченнях є лексема сам, що характеризується видільною функцією. Лексема сам сприяє акцентуванню
в другій частині речення компонента, до якого вона належить, наприклад: [У кожного
народу він (засіб пізнання – С.Т.) має бути свій, індивідуальний,] бо й світ, у якому він
живе, неповторний, та й сам народ, цеглинка людства, неповторний у своєму характері, світосприйнятті і, відповідно, культурі (з журналу); [Поголоска по цих селах ішла
про маслівчан, як про людей жорстоких, підступних і мстивих,] і з ними уникали зустрічей, та й самі вони, здається раді були цьому (Н. Рибак).
Лексема сам, ужита в другій предикативній частині градаційних речень, може вказувати на виконання дії суб’єктом самостійно, без сторонньої допомоги: Мати пише, що
вона (Ольга – С.Т.) справді-таки сумна й невесела, та й сам це бачив, відчував під час
зустрічей у Києві (Д. Міщенко). Крім того, у таких реченнях може повідомлятися про
порядок виконання суб’єктами певної дії. У першій предикативній частині конструкції
дію виконує один суб’єкт, у другій – інший. Інакше кажучи, суб’єкти виконують дію по
черзі. Наприклад, у конструкції Вони (жителі Києва – С.Т.) зібрали стільки війська, що
не тільки могли боронити свою державу перед народами чужих племен і чужих князів,
але й самі йшли військом на сусідні краї, а навіть аж до грецької столиці – Царгорода
(А. Лотоцький) у першій частині повідомляється про те, що на жителів Києва нападали
чужі племена і князі, у другій же частині йдеться про те, що вони самі йшли військом на
сусідні краї. Значення “виконувати дію по черзі” передається також у реченнях Називний
відмінок у функції підмета не тільки залежить від присудка, але й сам визначає форму присудка щодо категорії числа, роду й особи (І. Вихованець); Отже, уява не лише
ґрунтується на роботі мозку, а й сама справляє вплив на його роботу, виявляючи себе як
реальний чинник життя у всіх його проявах (з підручника).
У градаційних реченнях із лексемою весь у другій предикативній частині на перший
план виходить значення вичерпності, повноти охоплення предметів, яке пов’язане зі значенням самої лексеми. Як приклади можна навести такі речення: Її (Яринчини – С.Т.)
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завжди усміхнені ласкавою посмішкою оченята надзвичайно розширились і одразу ж
спалахнули ясною, мов погожий день, радістю, та й вся вона стала в ту мить іншою,
здавалось, світилася (Д. Міщенко); [Соня в легенькій сукні стояла перед відчиненим вікном.] Обличчя її, видне Макарові в профіль, здавалося вирізаним з мармуру, та й уся
вона була мов кам’яна (О. Соколовський); В бабиній хаті хоч і долівка, але така вже підмазана, що ні за що й окові зачепитися, та й вся хата сяяла тією ошатністю, коли не
просто прибрано, а як то в селі кажуть: вилизано (А. Дімаров). Особливістю конструкцій із лексемою весь є те, що зміст першої і другої предикативних частин співвідносяться
як частина і ціле, пор.: оченята її спалахнули радістю – вся вона стала іншою, здавалось, світилася; обличчя її здавалося вирізаним з мармуру – уся вона була мов кам’яна; у
хаті долівка підмазана – вся хата сяяла ошатністю.
Використання в другій предикативній частині градаційних речень лексеми взагалі також надає змісту речення значення тотальності, наприклад: Я не думав, що так станеться, що мій удар в Данькові груди буде таким замашним, та й взагалі я тоді нічого в гніві
не міг думати (Д. Бедзик); [З такими думками Сергій прийшов у той вечір додому, розклав на столі папери, заглибився в розрахунки.] Час минав непомітно, та й взагалі для
нього в таких випадках нічого не існувало, крім завдання, яке поставив перед собою (М.
Тарновський). У цих реченнях значення тотальності підтримується лексемою нічого.
Крім того, лексема взагалі може сприяти тому, що зміст першої і другої предикативних частин у градаційних реченнях можуть співвідноситися як окреме і загальне, як,
наприклад, у реченні [Наші розповідали, що їх було чоловік п’ятнадцять і що провідну
роль у них грав Коротков.] Самого Короткова я ще не бачив, та й взагалі ці вихованці
більшу частину часу проводили в місті (А. Макаренко). У першій частині речення міститься інформація про хлопця, який виокремлений з-поміж інших вихованців, про яких
повідомляється в другій частині. Так само в конструкції [Не знаю, товаришу Билина,
якою мірою й ви стали його вихованцем, бо бачу вас зовсім на іншому поприщі служіння
людству.] Віталій Леонтійович нічого мені про вас не говорив, та і взагалі там більше
говорилося про музику, про музичний світ (І. Ле), де в першій частині йдеться про окремий вияв загального стану речей, про який повідомляє зміст другої частини, пор.: не
говорив про вас – говорилося про музику, про музичний світ.
Таким чином, лексико-семантичне оформлення предикативних частин у складі градаційних речень відповідає тій семантичній особливості, згідно з якою зміст першої і
другої предикативних частин повинен бути співвіднесеним. Лексичне наповнення другої
предикативної частини градаційної конструкції відповідає її статусу як незвичної, виняткової, через що її зміст задовольняє критерій достатності.
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О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ И АНАЛИЗЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (МКСП) В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В статье анализируется некоторые теоретические и методические проблемы,
возникающих при изучении и анализе многокомпонентных сложных предложений в
азербайджанском языке. Обращено внимание на некоторые правила и приемы анализа
структуры сложных предложений.
Ключевые слова: сложные предложения, многокомпонентность, синтаксис, тождественность, индивидуальность, историчность
The article examines some of the theoretical and methodological problems arising in
the study and analysis of multi-component complex sentences in the Azerbaijani language.
Attention is drawn to some of the rules and techniques of analyzing the structure of complex
sentences.
Key words: complex sentences, multicomponent, syntax, identity, individuality, historicity
Общеизвестно, МКСП реализуются на фоне СП (сложных предложений). Особые
правила процедуры в процессе анализа МКСП можно сказать, что еще не сформированы. Эти правила и приемы анализа, взяты из синтаксиса сложного предложения. Даже
ряд проблем квалификации “переселяются” из синтаксиса СП к синтаксису МКСП, еще
ярче проявляется там. В этой связи достаточно лишь отметить, что отношение структур
полупредикативного характера к простому предложению и в целом, грамматический статус (причастие, деепричастие и других компонентов (составов) этих структур ни в форме
СП, ни в форме МКСП не нашли своего окончательного решения в последней инстанции
в тюркологии. Иначе говоря, “в этом месте нашего повествования следует обязательно
отметить, наряду с тем, что Мирза Манаф был скромным, он был еще и полезным и
деловым товарищем” [статья Э.Мамедханлы в газете “Бакинские вечера”). В зависимости от: а) определенности синтаксического образа компонента “наряду с тем, что”; б)
© Ахундова К.Ш., 2013

162

утверждения конструктивного элемента-”Мирза Манаф был также очень аккуратным и
деловым товарищем” на уровне тождественности или индивидуальности сказуемых, они
становятся объектами полемики.
Для того, чтобы определить ту или иную точку зрения, авторы проверяют общую
конструкцию в системе трансформатических изменений (например: “Мирза Манаф был
и скромным и аккуратным...”), они стараются придать компонентам единую предикативную форму (поисками категорий времени, пространства, модальности и др. предикативных компонентов.
Хотелось бы отметить, что как предложение было употреблено в речи (в любом
случае, с соблюдением нормативно-грамматические нормы), в первую очередь, следует подчеркнуть трактовку этой ее нормы. Другие процедурные формы (трансформативные, синтагматические или парадигматические, привлечение к анализу и т.д.)
должны помочь квалификации предложения -первичной формы языковой единицы
речи, которую мы имеем. Одним словом, писатель дал эту форму, посчитав ее наиболее
оптимальной и не обративших к другим возможным формам. Таким образом, общее
определение показанному нами примеру, можно дать или как минимально сложное
предложение (МСП), или же как МКСП, в зависимости от определения грамматического статуса некоторых его компонентов.
Таким образом, не останавливая внимание на вышеизложенной мысли, указанный
нами пример можно охарактеризовать и как можно дать или как минимально сложное
предложение (МСП), или же как МКСП, в зависимости от определения грамматического
статуса некоторых его компонентов.
Не усложняя комплекс таких проблем, считаем, что формы состава в азербайджанском языке все еще продолжают формироваться как предикативные единицы, то есть,
достаточных оснований считать их придаточными предложениями нет. М.С.Ширалиев
озвучивает в этом вопросе твердую мысль и совершенно правильно указывает, на то, что
«сказуемым придаточного предложения могут быт только вербум финитум» [1].
Если не обратить внимание на изложенную мысли, указанный нами пример можно
охарактеризовать и как МКСП. Утверждая о вхождении компонента «кроме того, что был
скромным» в синтаксическую параллелизм (отчасти), в коррелятивные отношения с компонентом «Мирза Манаф был также очень аккуратным и очень предприимчивым», а также наличие у него своих временных и модальных категорий, имплицитного подлежащего
(«Мирза Манаф»), лексико-грамматическую совместимость с идущим после себя простым
предложением (в том числе) и выдавая его за предикативную (полупредикативную, квазипредикативную) единицу, мы могли бы добиться своей цели. Но, тогда было бы невозможно скрыть степень искусственности и условности такой процедуры. Некоторые термины
и терминологические при изучении МСП, так и МКСП, понятия используются неточно.
Внимание в этом ряду привлекают компоненты, части, полюса, элементы и прочие понятия. Однако, времени долго говорить о рейтинге частоты терминологических единиц, употребляемых в синтаксисе МСП и о несоответствиях в этой области, у нас нет. Этот вопрос
сам мог бы стать объектом самостоятельного исследования.
Оставаясь верными традициям азербайджанского языкознания, термин «компонент»
мы будем рассматривать как один из сегментов сложного и МКСП (с предикативной единицей), выраженного простым предложением, а термин «часть» в соотношении полюсов,
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созданных доминантной синтаксической связью; то есть, говоря доминантная связь, мы
будем иметь ввиду поляризующую синтаксическую связь, а говоря «часть» сегменты,
располагающиеся справа и слева от этой связи. Эти сегменты(части) в МСП, могут состоять из одного компонента, из одного или из двух блоков с более сложным строением
компонентов.
Поэтому мы приняли решение соотнести понятие «монопредикатив», часто употребляемым в азербайджанском языке только с «однопредикативными» (то есть МСП),
а последних с полупредикативными конструкциями понятия (МКСП). Таким образом,
МКСП и понятия полупредикативных конструкций будут употребляться как синонимы и
говоря минимальные сложные предложения будут иметься ввиду также его синонимические варианты (часто употребляемые в научной литературе) – «элементарные сложные
предложения», «двухкомпонентные сложные предложения». Мы решили не употреблять
переводческие варианты понятий «многочисленные», «многозвенные», «многоярусные»
и др., имеющие место в русском языкознании.
Учитывая, что общая классификация МКСП, которую мы дадим в нашей работе,
будет отличаться от классификационной модели традиционно занявшем место в азербайджанском языкознании, приводим систему аббревиатуру, принятую в нашей работе:
МСП (минимальное сложное предложение, МКСП – многокомпонентное сложное предложение, МКСПП – многокомпонентное сложное подчиненное предложение, МКССП
– многокомпонентное сложносочиненное предложение, МКБСП – многокомпонентное
бессвязное сложное предложение.
В нужных местах, во время описания, будут представлены несинонимические значения некоторых понятий, данные в скобках (сразу после термина».
Говоря «структурная схема термина» будет иметься ввиду инвариантная формула
какого-либо компонента (предикативной единицы), принятой в терминологии [2], а говоря «модель» общая схема МСП или МКСП, то есть структурные образования (построения), возникающие из синтаксических отношений компонентов.
Рассмотрим один пример:
«Ему казалось, что урок давно закончился, что дети и учители давно разошлись и
ушли, а Сахиб, не зная что делать, остался перед морозом один-одинешенек посередине
улицы» [3].
Доминантная связь этого МКСП это связь подчиненности. То есть, это МССКП.
МКССП делится на два полюса: 1.«Ему казалось...», 2.Остальная часть. Первая часть
является однокомпонентным предложением, а вторая состоит из трех компонентов.
Структурные элементы схемы-моделей (части, блокы) должны наглядно демонстрировать расслоение общей конструкции. Эти слои (ярусы, уровни) должны проявляться
только в схеме-моделе, то есть только как в некоторых произведениях, исследованиях,
должны изображаться вдоль строки в горизонтальной форме. Конструкции, построенные на плоскости сочиненной связи, бессоюзной связи, даются вдоль линии:

В конструкциях, построенных на базе сложносочиненной связи, на базе сложноподчиненной связи:
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I ярус II ярус

На этом месте мы должны дать первичное определение категорий связи и отношения,
являющихся основными ценностями в системе синтаксиса. Крайне важные понятия, значимые для всех синтаксических единиц и синтаксических структур компонентного состава, мы принимаем в следующих значениях:
“Связь” (синтаксическая связь) – является выражением взаимоотношений элементов синтаксических единиц компонентов. Синтаксические связи (например, сложноподчиненное, сложносочиненное, сочетание, управление и т.п.) всегда поддерживаются
лексико-грамматическими средствами выражения, у этих связей существуют системные средства выражения. Синтаксические отношения, (они называются семантикосинтаксическими отношениями, логическими отношениями) являются абстрактными
связями, и синтаксические связи выступают средствами их выражения. Синтаксические
отношения являются выражением взаимных смысловых соотношений между событиями
в реальной жизни. А МКСП реализацией логической встречи семантических структур
компонентов, их способности толковать друг – друга. Совершенно верно отмечает, Т.
Музаффароглы: “Синтаксическая увязка компонентов в сложном предложении реализуется грамматической увязкой, что формирует конструкцию со структурной точки зрения” [4] Поэтому при установлении синтаксической связи, при выявлении ее типов, в
первую очередь выявляют, подчеркивают многокомпонентные средства связи – придаточные средства, фактор интонации, моменты срастания компонентов. Это совпадает и в
теории, и в процессе обучения. А что касается семантико-синтаксической связи языка, то
в определении этого фактора главное место занимают вопросы “заданные” от определяемого компонента. Вопросы в основном адресуются конкретным элементом (от лексикограмматического элемента) к определяемому компоненту. А в некоторых случаях (когда
определяющий компонент полностью относится к определяемому компоненту) вопросы
исходят от общей семантики определяемого компонента. Таким образом синтаксическая
связь, как фактор своей конкретностью в лексико-грамматическом выражении отличается от фактора, называемого синтаксическим отношением, а синтаксические отношения
отличаются еще более обобщенным абстрактным семантическим параметром.
С некоторыми трудностями мы встречаемся и в классификации МКСП. Большинство этих проблем исходит от желания исследователей моделировать МКСП. Понятно,
что нормирование языковых единиц в основном преследует две цели: а) представляя
инвариантные формы реальных единиц речи на системно-языковом уровне определить
своеобразие, статус этих единиц внутри системы, в которую они входят; б) дать классификацию этих единиц на уровне моделей.
Конечно, если речь идет о форме или виде какого -либо предложения (будь то простое
или сложное, или же многокомпонентное), представление общей классификации оценивается как конечный результат исследования, непосредственно отражающей степень
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умения исследователя обобщать этот объект. А это означает, что любая классификация
(“классификация” происходит от слова “класс”) с теоретико-логической точки зрения,
должна определять систему “класс”ов изучаемого объекта. Это моделирование должно
вестись на уровне классов (групп). Любая модель должна представлять инвариантную
форму целой группы.
В некоторых случаях при представлении моделей МКСП ( в таких случаях правильнее было бы сказать “рисунков – схем”), выходят за рамки терминологического смысла
модели и варианты конструкций, которые реализуются в речи, также изображают как
модели. По этой причине, классификация моделей превращается в классификацию конкретных конструкций, всех предложений, привлеченных в анализ.
Проанализируем один пример:
“Джахан ханум поняла, что если сейчас она скажет беку такие слова, мир перевернется, мужчина среди народа будет ругать Селима на чем свет стоит, а он ответит
и они схватятся “. (М.Ибрагимов, “Мотылек”, кн. 1, часть 2, глава 9) Эти компоненты, составляющие модельные особенности конструкции, компоненты с “модельным
грузом” – Джахан ханум поняла, (абсолютное головное предложение), препозитивное
условно-придаточное предложение – “если сейчас она скажет беку такие слова”, и –
дополнительно-придаточное предложение “мир перевернется” являются компонентами,
потому, что составляют основу семантической структуры общей конструкции:
Джахан ханум поняла // если сейчас она скажет беку такие слова / мир перевернется

Если другие компоненты не являются моделеопределяющими, они в чем то второстепенны (по форме или по содержанию). Дело в том, что эти компоненты по сравнению
с компонентом с условным смыслом и при определении абсолютного головного предложения занимают синтаксическую позицию: каждый из них по отдельности соединившись с условно-придаточным предложением, завершают смысл головного предложения
“Джахан ханум поняла”:

Значить моделеобразующих конструкций три: абсолютно головное предложение,
условно-придаточное предложение и хотя бы один из последующих компонентов.
Модель приводимого примера, на самом деле, является минимумом который определяет его.
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Другие возможные формы являются вариантами модели.
А ← (а+б); А ← (а+б+ъ); А ← (а+(б+ъ+д) и др.
Таким образом в системе общей классификации место занимать должны не модели вариантов, а модели (инвариантные, обобщающие схемы). В противном случае,
общая классификация МКСП, может превратиться в таблицу (список) отражающие
самые редкие экземпляры этих конструкций. С теоретико-логической точки зрения,
аргументированная классификация, как один из способов усвоения, познания по существу какого-либо объекта, должна прекратиться на определенном уровне обобщения
(абстракции): классификация не должна дойти до «конечного экземпляра»:
Г.Ф.Гаврилова так описывает этот момент:
«Модель усложненной конструкции… – набор ее возможных вариантных форм, существующих в сознании говорящего, каждая из которых представляет собой линейную
организацию строевых единиц (… предикативных единиц) и показателей сочинительной и подчинительной связи между ними. На уровне модели, а точнее ее модификации
анализируется не конкретное усложненное предложение, а абстрактная схема, «формула строения предложения» в отвлечении от ее конкретного лексического пополнения и
конкретных признаков ее структуры…» [5].
Выводы. По нашему мнению, учитывать вышеуказанные факторы, имеет большое
значение в системе адекватного анализа МКСП, это актуально не только с теоретической
точки зрения, но и с точки зрения упрощения их учебно-методического понимания.
1.Изучение МКСП актуально по ряду аспектов:
а) с точки зрения более точного определения некоторых показателей синтаксиса
МСП; б) с точки зрения реализации «парадигматических» модификаций предикативных единиц внутри сложных и многокомпонентных конструкций; г) с точки зрения
особого места полипредикативных единиц (МКСП) в системе синтаксиса; д) с точки
зрения синкретической сущности этих полипредикативных конструкций между МСП и
композициями с текстовым строением; е) с точки зрения закономерностей соединениясочетания простых предложений в составе полипредикативных конструкций, их комбинаторных возможностей и пр.
2. В общем и тюркологическом языковедении МКСП раньше принимался как количественно расширенные формы МСП. Начиная с середины прошлого века отношения к этим полипредикативным конструкциям перешла в плоскость теоретической
«двойственности»: одна группа синтаксисов советовала изучать МКСП ( в частности
подчиненные полипредикативные структуры) на фоне стилистически-текстового (микротекст) фона, называемого периодом сложного синтаксического целого. А другая
группа специалистов советовала представляют МКСП в направлении МСП, как количественно и качественно обогащенные формы последних.
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В общей тюркологии первая позиция занимает более широкое место, а вторая в
русском языкознании.
3. В азербайджанском языкознании МКСП в основном изучается в связи с синтаксической единицой, хоть и эпизодично, но есть и немало попыток привлечь эти
полипредикативные единицы в систему синтаксиса текста. Однако, азербайджанские
ученые, исходя из возможностей современной теории предложения, изучили и продолжают изучать МКСП всесторонне, в рамках комплексного анализа. В этой области
сформировались глубокие мысли и идеи наших ученых, развитие и усовершенствование, которых является одним из первостепенных задач нашего языкознания. В целом,
в синтаксисе азербайджанского языка есть еще немало дел для поднятия уровня изучения семантико-синтаксической структуры МКСП, хотя бы на уровень сегодняшнего
понимания МСП.
4. В изучении МКСП существует ряд теоретических проблем, исследование которых является одним из важных задач, стоящих на повестке дня. Эти проблемы не
нашли своего однозначного решения не только в азербайджанском языкознании, и
в общем языкознании в целом: а) теоретические основы системной классификации
МКСП должны определиться в конечной инстанции; б) должен определиться функциональный статус так называемой категории «структурной схемы предложения» в
отношении МКСП; в) фактор количественного и качественного обогащения сложного предложения должно найти свое концептуальное решение, чтобы можно было
установить границы между конструкцией, понимаемой как синтаксическая единица и
конструкциями синтаксиса текста, чтобы можно было дать классификацию МКСП в
масштабе моделей (инвариантов).
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Відродження мов, що зникають, як одна з проблем
еколінгвістики
Стаття присвячена актуальній проблемі еколінгвістики, проблемі відродження міноритарних мов, яким загрожує зникнення. Розглядаються шляхи здійснення ревіталізаційної політики в умовах білінгвальної спільноти у Новій Зеландії.
Ключові слова: відродження мови, міноритарна мова, ревіталізаційна мовна політика, мовне планування.
Статья посвящена актуальной проблеме эколингвистики, проблеме возрождения
миноритарных языков, которым грозит исчезновение. Рассматриваются пути осуществления ревитализационой политики в условиях билингвального общества в Новой
Зеландии.
Ключевые слова: возрождение языка, миноритарный язык, ревитализационная языковая политика, языковое планирование.
The article is concerned with a vital ecolinguistic problem, the problem of reviving endangered languages. The ways of carrying out the revitalization policy in the conditions of
bilingual New Zealand society are described.
Key words: language revival, minority language, revitalization language policy, language
planning.
Серед нових наукових напрямів, що з’явилися в останні два-три десятиліття, особливе місце займає еколінгвістика, яка вивчає взаємодію між мовою та її середовищем. При
цьому справжнім середовищем є суспільство, яке використовує мову як один із своїх кодів. Еколінгвістичним розвідкам присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних учених, як О. Бондар, А.Н Молодкін, А.П. Сковородников, Л.Н. Скворцов, A. Fill, E. Haugen,
W. Mackey, B. Spolsky, P. Mühlahausler та ін. [1 – 13; 18]. Дослідження проводяться у трьох
напрямах. Перший, традиційний, пов’язаний з вивченням культури мовлення, стилістикою, риторикою. Він включає дослідження порушень правильності, ясності, логічності
й інших комунікативних характеристик мовлення. Мета таких досліджень – запобігти
регресу, деградації мови (представники: А.П. Сковородников, Л.Н. Скворцов) та сприяти
реабілітації мовної системи. Другий напрямок пов’язаний з вивченням білінгвізму та полілінгвізму як середовища функціонування окремої мови і з проблемою зникнення мов,
а звідси – зменшення лінгвістичного розмаїття на Землі. Мета цих розвідок – зберегти
мови для наступних поколінь (представники: А.М. Молодкін, В.Н. Ярцева, В.М. Алпатов, О.Е. Раєвська та ін.). Третій спрямований на дослідження використання одиниць,
засобів та реалій однієї мови, однієї культури в контексті із засобами іншої мови, що
належить іншій культурі (це цитування іншомовних мікротекстів, практика перекладу з
однієї мови іншою). Завдання цих пошуків – сприяти “діалогу культур”, “міжкультурній
комунікації” (представник А.А. Бердичевський).
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Наше дослідження виконано в руслі другого напряму, воно стосується збереження
міноритарних мов, які тривалий час співіснують в одному білінгвальному або полілінгвальному комунікативному просторі з мажоритарними мовами і перебувають на межі
зникнення.
У цей період у світі існує близько 6 900 мов, які характеризуються різним ступенем
своєї життєздатності. Поміж них учені виділяють: «здорові мови», «хворі», «мови, яким
загрожує загибель, зникнення» та «відроджені мови» [11; 16]. Особливої уваги лінгвістів
потребують мови, яким загрожує вимирання, і, таким чином, зникнення з лінгвістичної
карти світу. Цим мовам властиві такі характеристики в межах мовної системи: наявність
великої кількості запозичень, які часто до невпізнанності змінюють саму мову; вплив
структури речення, характерної мажоритарній мові у цьому суспільстві, на структуру
міноритарної; втрата цією мовою деяких морфологічних характеристик тощо; під час її
функціонування: зниження соціального статусу мови і скорочення сфер вживання, зменшення кількості носіїв цієї мови, відносно низький рівень мовної компетенції молоді,
причиною чого є небажання батьків навчати своїх дітей міноритарній мові, яка має відносно низький соціальний статус та ін.
Відомо, що смерть мови – це смерть цілої культури, історії певного народу. Цим зумовлена культурно-історична цінність кожної мови, а звідси випливає історична місія
лінгвістів – описати, зафіксувати для історичної пам’яті людства кожну мову незалежно
від кількості її носіїв і тривалості її існування як засобу комунікації, а також вишукати
шляхи оздоровлення мови з метою її відродження.
Мови зникали протягом усієї історії людства. За даними ЮНЕСКО, у 2000 р. зникло
10 мов. Така ж доля найближчим часом очікує ще близько 400 мов. Передбачається, що
до кінця ХХІ ст. з наявних 6 900 мов залишиться лише 10 %. Як пояснюють деякі лінгвісти, інтенсивність процесу зменшення мовного розмаїття пропорційна інтенсивності
процесів міжнародної інтеграції та глобалізації в економіці, соціальному устрої спільнот,
а також процесу політичної, економічної і воєнної поляризації світового суспільства.
Об’єкт нашого дослідження – процес відродження маорійської мови (ММ), спрямований на її оздоровлення, підвищення рівня її життєздатності. Ця мова, контактуючи з
мажоритарною англійською у новозеландському суспільстві протягом тривалого періоду, втратила свою значущість як засіб спілкування і опинилася на межі зникнення.
Предмет дослідження представлений розглядом шляхів реалізації ревіталізаційної
мовної політики в цій країні.
Ця проблема актуальна у зв’язку з указаними вище причинами і є перспективною
для її подальшої розробки, оскільки позитивні результати відродження мов можуть бути
успішно застосовані у ревіталізаційній практиці інших країн.
Під терміном «відродження мови» ми розуміємо зусилля, спрямовані на додання
лінгвістичних форм або соціальних функцій міноритарним мовам для збільшення їх
користувачів та сфер використання. Зазначимо, що проблема відродження мов почала
плідно розроблятись у 90-ті роки ХХ ст. зарубіжними та вітчизняними вченими [5 – 6;
15], які у своїх працях розробляли теорію «мовного відродження» та описували отримані
позитивні результати ревіталізаційної політики, пропонуючи ту чи іншу модель мовного
відродження як перспективну для впровадження. У цей же час створюється ряд організацій, які опікуються цією ж проблемою. Їх внесок у загальну справу захисту міноритар170

них мов та у збереження мовного розмаїття є доволі значний («Terralingua», «Foundation
for Endangered Languages», «The Endangered Language Fund», «Linguistic Organization of
America», «The Taura Whiri I Te Reo Maori» та ін.).
Як зазначалося в наших попередніх роботах [14], ММ у 60 – 70-ті рр. ХХ ст. була на
межі зникнення з ряду причин. Серед них найбільш вагомими ми вважаємо такі чинники: урбанізація, а звідси – дисперсне розселення маорі і розпад маорійських мовних
спільнот; велика кількість змішаних шлюбів; відсутність у маорійців почуття своєї національної ідентичності; небажання самих маорі спілкуватися рідною мовою через її
низький престиж; мовна освіта в школі, яка здійснювалася засобами англійської мови;
небажання батьків навчати своїх дітей рідній мові, що призводить до розриву передачі
мови від покоління до покоління, що особливо небезпечно для міноритарних мов. Використовуючи розроблену Дж. Фішманом шкалу [15] для оцінки рівня занепаду мови,
ми визначаємо стан ММ як такий, що відповідає сходинці № 8, де користувачі ММ, що
зникають, соціально ізольовані. Для того, щоб відродити ММ і повернути її користувачам, в першу чергу, маорійцям, необхідно було відповідним органам (Міністерству маорійського розвитку, Міністерству освіти, Маорійській мовній комісії та ін.) провести
мовне планування, визначивши основні напрями для здійснення мовної політики. Мовне
планування було спрямоване на зворотну зміну мови, на забезпечення таких умов і дій,
які б сприяли відродженню мови: її просуванню від сходинки № 8 – стадії найбільшого
розриву передачі мови від покоління до покоління – до стадії № 1, де встановлюється
механізм природної репродукції мовної спільноти.
Мовне планування включало три компоненти: планування статусу мови, її корпусу та
планування процесу вивчення ММ. Перша складова мовного планування є зовнішньою
стосовно мови. Планування статусу мови передбачає офіційне визнання ММ як засобу
комунікації у різних сферах життя і визначення сфер функціонування цієї мови у новозеландському суспільстві.
Надання ММ статусу офіційної відбулося у 1987 р. з прийняттям урядом Нової Зеландії «Маорійського мовного закону», який передбачав оголошення ММ офіційною
поряд з англійською у новозеландському суспільстві та надавав право широкому колу
її носіїв користуватися цією мовою у різних ситуаціях, узаконював створення Маорійської мовної комісії та визначав її функції. Ця комісія спрямовувала свою діяльність на
зміцнення офіційного статусу ММ, створення умов для її відродження, процвітання та
використання як засобу комунікації. У 1987 р. було створено Міністерство маорійського розвитку, яке у співпраці з Маорійською мовною комісією реалізує мовну політику.
Міністерством розроблено ряд рішень, які відображені у таких офіційних документах,
як Maori Language Act, 1989; Education Act, 1989; Broadcasting Act, 1989 та ін. Пізніше,
у 1997 р., новозеландський уряд намітив п’ять основних завдань, які стосуються відродження ММ: 1) збільшити кількість користувачів ММ та покращити умови її вивчення;
2) підвищити рівень володіння ММ; 3) збільшити можливості для її використання; 4)
розвивати ММ для всебічного її використання як засобу комунікації у новозеландському
суспільстві; 5) сформувати у новозеландського населення (як у маорійців, так і немаорійців) позитивне ставлення до маорійсько-англійського білінгвізму.
Планування статусу тісно пов’язане з плануванням корпусу мови. Останнє спрямоване на стандартизацію, кодифікацію морфологічних і орфографічних особливостей мови,
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створення нових термінів та загальновживаної лексики та ін. Як показали наші спостереження, воно стосувалося таких сфер, як внесення орфографічних змін до правопису ММ;
розширення та модернізація словника; підготовка матеріалів для забезпечення навчального процесу (словників, підручників; художньої літератури, періодики тощо).
Характеризуючи згадані вище складові, зазначимо, що Маорійською мовною комісією було розроблено орфографічну конвенцію, яка являє собою набір правил правопису. Мета прийняття цього документа – стандартизувати ММ, адже до цього часу на
території країни існує три діалекти: два – на о. Північний (східний і західний) і діалект
о. Південний, які мають ряд відмінностей, що стосуються вимови слів та їх написання.
Прийняття цієї конвенції дасть змогу стандартизувати ММ, що забезпечить сталість норми літературної мови та сприятиме формуванню грамотності маорійського населення.
Стандартизації підлягали такі аспекти: написання складних слів окремо, через дефіс та
разом; позначення довготи голосних з використанням макрону в словах маорійського
походження та запозичених; написання слів з великої літери тощо.
Друга сфера, де було багато зроблено, – це модернізація словника за рахунок термінологічної та загальновживаної лексики. Ці лексичні одиниці створювалися з урахуванням вимог
Маорійської мовної комісії, яка регулює процес словотворення. Необхідно зазначити, що для
цього періоду її діяльності характерний пуристичний підхід, який полягає у забороні використання слів іншомовного походження (особливо з англійської). Пропонується здійснювати
словотворення за рахунок власних мовних ресурсів із застосуванням таких найбільш продуктивних способів, як парафраза, редуплікація, словоскладення, афіксація. Уся новоутворена лексика відображена у словниках, які нещодавно вийшли: Ryan P. «The New Dictionary of
Modern Maori», Ngata H. «Ngata English-Maory Dictionary» тощо і на веб-сайтах Маорійської
мовної комісії, яка надає списки лексичних новоутворень та версії електронних словників
(наприклад, електронний словник «Te Matatiki» включає 5 500 нових слів).
Важливою складовою планування корпусу мови є випуск простих граматичних довідників, посібників з розвитку навичок мовлення, навчальних програм для різних рівнів навчання. Значну роль у нормуванні, стандартизації ММ відіграє художня література
ММ, яка розширює сфери її використання (у 2002 р. вийшла збірка оповідань та роман
“Makorea”, автор Mataira Katarina; збірка поезій, підібрана Sir Apirana Ngata та ін.). Триває випуск газет і журналів.
Третій компонент мовного планування, а саме планування процесу вивчення ММ,
реалізується, в першу чергу, через систему освіти, яка включає три рівні:
1) дошкільний (з 1981 р. було введено вивчення ММ у дитячих садках «kohanga reo»;
з 2 таких закладів у 1982 р. їх кількість була збільшена до 704 у 2002 р.);
2) шкільний:
– у двомовних державних та приватних школах (їх кількість у 1995 р. дорівнювала
близько 350);
– в одномовних «kura kaupapa Maоri», які працюють за методикою “повного мовного
занурення”, де вивчається ММ і культура маорійців (у 1990 р. було відкрито 6 шкіл, а в
1997 р. їх кількість нараховувала 59).
3) у вищих та середніх спеціальних закладах освіти (коледжі, інститути, університети,
де продовжується вивчення ММ). При університетах та інститутах організовані курси для
дорослих для вивчення або вдосконалення ММ.
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Зазначимо, що відродження мови здійснювалося у двох напрямах: у сім’ї і маорійських мовних спільнотах. Що стосується першого напряму, то міжпоколінна передача
мови – найефективнішій спосіб мовної ревіталізації із забезпеченням високого рівня
мовної компетенції. Так, за даними Міністерства освіти, серед маорійців, які мають
«дуже високий рівень» володіння мовою, 80 % чули цю мову від своїх батьків і тільки
6 % виросли у тому оточенні, де не звучала ММ. Важливу роль у цьому процесі відіграють маорійські мовні спільноти, які представлені: типово сільськими, сформованими
навколо традиційних центрів племен, де підтримується використання ММ у спілкуванні; новоутвореними, що локалізуються у містах та приміських зонах. За даними того ж
Міністерства, утворено три таких спільноти. Переважна більшість членів цих спільнот
– студенти, які продовжують вивчати ММ у ВНЗ після закінчення kohanga reo та шкіл,
і які поза стінами навчальних закладів спілкуються ММ.
Розширилися сфери функціонування ММ. Крім використання ММ у сім’ї, маорійських мовних спільнотах, навчальних закладах, вона застосовується як засіб спілкування на деяких робочих місцях, у релігійних організаціях, земельних корпораціях,
спортивних клубах тощо.
Велику роль у відродженні ММ відіграли ЗМІ (радіо, телебачення, преса). На цьому етапі збільшилася кількість періодичних видань; функціонує близько 30 радіостанцій, які ведуть передачі ММ (як навчальні, так і розважальні), збільшилася кількість
телеканалів, на яких відводиться від 5 до 50 % ефірного часу залежно від концентрації
маорійського населення у цій місцевості).
Отже, описані в роботі шляхи проведення ревіталізаційної мовної політики виявилися ефективними для оздоровлення і збереження ММ. Подана модель мовного відродження, на наш погляд, може бути застосована у світовій ревіталізаційній практиці.
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РЕЧЕВЫЕ ЭТИКЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С СИТУАЦИЯМИ
ОДОБРЕНИЯ И ПОРИЦАНИЯ
(на основе материалов Азербайджанского языка)

One of the most widely used kind of speech etiquette is on reproach and praise. Every
reproach and praise is used in a definite situation and in a definite communication act.
The article deals with the lexical-semantic position of reproach and praise forms in the
Azerbaijani language and their history of development. The forms of reproach and praise as
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significant components of dialogical speech involve very important material form the point of
view of investigation the language functions.
Key words: speech, etiquette, reproach, praise.
В настоящее время проблема речевого этикета привлекает все большее внимание
языковедов. В языкознании термин «речевой этикет» уже получил свое теоретическое
обоснование. Речевой этикет определяет нормы языковой коммуникации, языковые
нормы в диалогической и монологической речи.
В азербайджанском языкознании вопросам культуры речи стали уделять внимание, в
основном, с 1950-х годов. Именно с того времени начал употребляться термин «культура
речи», речевая культура стала исследоваться как самостоятельная область языкознания
на уровне различных стилей литературного языка и с точки зрения нормативности.
Изучение азербайджанской речевой культуры имеет большое теоретическое и практическое значение. Во-первых, Азербайджан – страна, имеющая богатые культурнонравственные традиции. Это дает возможность исследовать языковые явления в диахронном аспекте со ссылкой на многочисленные письменные источники. Во-вторых,
как языковое единство азербайджанский (тюркский) этнос был сформирован давно. А
это предоставляет широкие возможности для сравнительного анализа вербальных и
невербальных средств общения в существующем социуме. Использование и соотношение этих двух видов человеческой коммуникации в определенной степени обеспечивает национально-духовную специфику культуры речи. Именно на базе азербайджанской
речевой культуры можно проследить закономерности и особенности основных типов
общения. В странах слияния различных культур в процессе коммуникации люди научились прибегать к логике выражения. Повседневному языку общения там уделяется малое
место. В странах с единой культурой язык играет большую роль. Люди, с детства сосредоточивающие в себе элементы этой культуры, бессознательно передают, принимают
сигналы невербальных средств коммуникации и понимают друг друга с первого слова.
Культура речи – существенная составляющая каждой национальной культуры. Язык,
речевое поведение, устойчивые формулы общения отражают богатый народный опыт,
неповторимые обычаи, жизненные условия, образ житья и быта каждого народа.
Интерес к проблемам общения между людьми привел к появлению в последние годы
ряда исследований, посвященных различным аспектам речевой коммуникации (лингвистическим, лингво-методическим, социальным, психологическим и др.), а также невербальной коммуникации (жест, мимика и др.).
Методическое и научное значение таких исследований в том, что посредством их
выявляются различные факторы экстралингвистического характера, необходимые для
адекватной интерпретации принятой языковой информации, создается возможность для
более широкого анализа ритуального потенциала и закономерностей языка.
Язык отражает основные формы и категории общественных, в том числе
нравственно-этических отношений всего этноса. Среди них формы этикета, считаю
щиеся необходимыми для всех членов общества, занимают особое место.
Современные выражения вежливости регламентируют поведение людей в быту, на
службе, в общественных местах, на улице, в гостях и на официальных мероприятиях различного типа, приемах, торжественных обедах, переговорах и в других местах.
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Таким образом, этикет объединяет в себе большую и важную часть общечеловеческой
культуры, нравственности, человеческих ценностей, разработанных на протяжении веков и принятых всеми народами, правил, относящихся к материальной и духовной областям. Мы представляем лишь фрагменты некоторых специфических особенностей, наличествующих в речевой культуре современного азербайджанского литературного языка.
Анализ встречающихся в повседневной жизни образцов речевой культуры, речевых
этикетов, как то «приветствие», «прощание», «извинение», «благодарность», «приглашение», «тост» и др. (их именуют наиболее яркими образцами речевой культуры),
показывает, что исследуемое речевое явление представляет собой сложный процесс и
имеет своеобразные характерные особенности. Предлагаемая нами форма анализа достаточно условна, однако она показывает языковые явления, создающие мыслительный
фон, в тесной связи с контекстом. Здесь учитывались показатели частотности и стилистические особенности привлекаемых к исследованию языковых форм и паралингвистических «знаков», так как в языке наибольший интерес представляют именно стилистически нейтральные и часто используемые формулы.
Самедова К.Т. для речевого этикета отмечает необходимость наличия нижеследующих признаков:
1. существование адресата и адресанта;
2. средство связи (код) – особые разговорные формулы;
3. социально принятая форма этикета;
4. цель – создать желаемый фон общения (атмосферу) (3, 8).
В азербайджанском языке одними из широко распространенных речевых этикетов
являются формы речевого поведения, связанные с ситуациями одобрения и порицания.
Одобрение, будучи высказыванием, выражает положительную оценку поведения адресата говорящим: «Это дело отлично выполнили. Молодцы!» (4, 96).
«Да будет впрок тебе материнское молоко, Адиля». (4,83).
Следует отметить, что при оценке говорящий обычно опирается на свое субъективное
мнение, на общепринятые представления и стереотипы о хорошем и плохом.
Порицание выражает отрицательную оценку поведения адресата говорящим. Например: Позор тебе, совсем не ожидал. (5,112).
Этикеты одобрения и высказывания порицания состоят из нижеследующих семантических компонентов: субъект оценочных отношений, объект оценки, само отношение действие – оценка, обоснование и определение даваемой оценки. Как видно из
примеров, приведенных из художественных произведений, в одобрении и порицании
данные компоненты бывают связанными также и с коммуникативной поляризацией
высказываний. Помимо того, эти компоненты представляются различными словами,
выражениями. В зависимости от того, как выражается тот или иной компонент, данные
высказывания выступают в различных модификациях:
– Вы сегодня очень хорошо поработали.
– Хорошая работа.
– Хорошо.
– Работе нет слов и др. (5,53).
Выбор модификаций определяется ситуацией общения, условиями общения и отношениями коммуникантов.
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В ситуациях одобрения и порицания любая формула этикета имеет референтную характеристику. В основе высказываний одобрения и порицания стоит какая-либо ситуация, которую говорящий оценивает или положительно, или же отрицательно.
Все действия (ситуации) можно разделить на две группы:
а) соответствующие нормам, принятым обществом, оцениваемые однозначно;
б) оцениваемые в зависимости от субъективных отношений.
В этикете одобрения обычно редко используют компонент оценки. Лишь отмечая
хорошие дела, поступки, действия, трудно хвалить:
– Ответил на отлично.
– Вы выполнили дело на «пять».
Так как норма совпадает с положительным показателем шкалы ценностей, то такие действия, поступки воспринимаются и усваиваются как норма. Таким образом, для
оправдания нужны дополнительные словесные выражения:
– Молодцы! Вы отлично выполнили дело.
Существуют и такие высказывания, где говорящий, удаляясь от общепринятой шкалы
ценностей и отрицая положительные случаи, одобряет ненужные, непонятные действия:
– Хорошо сделал, убив его. (6, 27).
Подобные формулы этикета воспринимаются с удивлением, как парадоксальный
случай. Существуют такие случаи, ситуации, когда может обнаружиться двойное отношение – как положительное, так и отрицательное, что непосредственно не согласуется с
представлениями о нормах:
– Я ушел (и хорошо, и плохо).
– Ай гыз, замуж вышла (и хорошо, и плохо).
« – Слушай, сам не может сделать, у тебя переписывает». (6,93).
« – Хорошо, не будь злоречивой, он и другими делами занимается». (7, 152).
В ситуациях учитель-ученик используются высказывания, реализующие лишь один
компонент оценочной структуры – предикат: «хорошо», «плохо», «отлично», «верно»,
«стыдно» и др. В общении с детьми для порицания их поведения употребляются нижеследующие формулы:
– Со стороны смотрят, стыдно.
– Младших нельзя обижать.
Подобные высказывания нельзя классифицировать как порицание, здесь наличествуют признаки запрета и императива.
Образ адресата одобрения и порицания представляется соответственно в положительном
либо отрицательном контексте. Существует несколько типов адресатов: индивидуальный,
коллективный, массовый и квазиадресат. В практике общения чаще пользуются
индивидуальным адресатом. Коллективный адресат возможен непосредственно в общении.
– Ребята, молодцы!
– Ребята, да будет вам стыдно!
Массовый адресат подразумевается, в основном, в средствах массовой информации.
Массового адресата хвалить или порицать невозможно. Однако встречаются исключения:
«Эй Иран, ты спятил». (7, 51).
Из вышесказанного можно заключить, что этикеты одобрения и порицания схожи
по составу семантических компонентов, входящих в структуру высказываний, однако в
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связи с коммуникативной поляризацией высказываний данные компоненты различаются
по содержанию. То есть в зависимости от конкретной ситуации одно и то же выражение
может употребиться как в ситуации одобрения, так и порицания.
В настоящее время тенденции упрощения большинства условий общегражданского
этикета отмечаются практически везде. Это – один из символов времени: измененный
темп жизни и быстро меняющиеся социально-бытовые условия оказывают сильное воздействие на этикет. И поэтому общепринятое в начале или середине века может показаться абсурдным в его конце. Наряду с этим, основные и лучшие традиции общегражданского этикета, даже видоизменившись, продолжают существовать.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЧЛЕНОВАНОСТІ В ТЕКСТАХ
ПРОСПЕКТІВ ЕМІСЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
(на матеріалі проспектів емісії цінних паперів)
В статті розглянуто особливості членування текстів проспектів емісії цінних паперів. Визначено специфіку розбивки такого тексту на розділи, підрозділи, основні і
факультативні частини, а також використання і оформлення виносок і цитування в
межах тексту проспектів емісії цінних паперів.
Ключові слова: текст, членованість, адресат, адресант, емітент.
В статье рассмотрены особенности членения текстов проспектов эмиссии ценных
бумаг. Обозначена специфика разбивки такого текста на разделы, подразделы, основные
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и факультативные части, а также использование и оформление сносок и цитирования
в пределах текста проспектов эмиссии ценных бумаг.
Ключевые слова: текст, членимость, адресат, адресант, эмитент.
The article deals with the peculiarities of IPO prospectuses text division. The specific character of this text type, its division into issues, sub issues, main and optional parts as well as
usage and design of footnotes, and citation have been determined.
Key words: text, division, addresser, addressee, issuer.
Вивчення економічних та фінансових текстів, які є віддзеркаленням глобальних змін
у світовій економіці, належить до актуальних проблем сучасного мовознавства. Розуміння таких текстів як комунікативної взаємодії, направленої на економічну еволюцію
суспільства, спричинює необхідність вивчення основних текстових категорій, що використовуються в межах проспекту емісії цінних паперів (ПЕЦП), як інструменту економічного розвитку. Вивчаючи основні текстові категорії в різних типах тексту, дослідники
(Моисеева И.Ю., Махрова Е.И., Тураєва И. Р., Гальперін Т.Н. та інші) приділяють особливу увагу членованості тексту. Втім, це поняття в тексті ПЕЦП залишається недостатньо дослідженим, що зумовлює актуальність цієї статті.
Метою статті є аналіз особливостей членованості у англомовних та україномовних
текстах ПЕЦП, дослідження специфіки членування такого типу документу, розбивки
його на розділи, підрозділи, основні та факультативні частин, використання та оформлення виносок і цитування та вплив факультативних частини тексту на адресата та на
контекстно-варіативне членування тексту ПЕЦП.
ПЕЦП – це тип документу, який містить інформацію про емітента, його фінансовогосподарський стан, цінні папери, щодо яких прийнято рішення про розміщення [4]. Текст
ПЕЦП – як і будь який текст – це мовленнєве явище, яке має «свої базові якості ( властивості, атрибути ), що створюють текст, та без яких його існування неможливе» [5: 68].
Маючи певний набір таких якостей, текст ПЕЦП характеризується особливою структурою
цих елементів. Оскільки теоретичні засади дослідження ПЕЦП ґрунтуються на принципі
категоріальності [6;1;7], який реалізується через виявлення базових якостей – категорій,
які визначають основні властивості тексту, зазначимо, що членованість разом з іншими
специфічними атрибутами ділового мовлення (інформативність, членованість, когезія, автосемантія тощо) – є характерними категоріями, властивими тексту ПЕЦП.
Під членованістю тексту, спираючись на визначення Лапотько А.Г. та Стуколової
Г.П., ми розуміємо формальне та змістове розділення тексту на частини, які розробляють
локальні теми та мають певну формальну та змістову самостійність [3: 6].
Перейдемо до розгляду членованості тексту ПЕЦП. Розуміння підпорядкування
та взаємозв’язків частин тексту є ключовою умовою у сприйнятті комплексності повідомлення ПЕЦП. Виділяють два види членування текстів: об’ємно-прагматичне та
контекстно-варіативне [1: 52]. Об’ємно-прагматичне членування тексту ПЕЦП передбачає такі способи його розділення: на розділи, відбивки, абзаци та надфразові єдності [1: 52], контекстно-варіативне – на мовленнєві акти: мова автора (лист звернення до
адресата), виноска, передмова або вступ (summary), цитування тощо. Взаємозалежність
та пов’язаність обох видів членування тексту ПЕЦП обумовлює успішне розкриття
змістово-концептуальної інформації та досягнення іллокутивної мети адресанта.
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Розглянемо способи об’ємно-прагматичного членування тексту ПЕЦП. Характер
інформації та прагматична спрямованість є базовими факторами, які впливають на розмір та кількість частин в об’ємно-прагматичному членуванні тексту. Текст ПЕЦП в
залежності від кількості запропонованої до розгляду інформації, яка зумовлена розмірами емітента та/або іллокутивними намірами адресанта, може складатися із одного
тому, або може бути розділений на два томи, які випускають разом. В окремих випадках випуск другого тому може відбутися через певний час, зазначений у першому томі.
Другий том випускається за умови недосягнення бажаного рівня інвестування та містить повторення інвестиційної пропозиції. Слід зазначити, що текст ПЕЦП розділено
на розділи та підрозділи за принципом логічної організації повідомлення. Їх виділяють
за допомогою цифрових позначень. Так, емітент PATRYS LIMITED у своєму проспекті
використовує позначення окремих частин за допомогою подвійних, потрійних та буквених позначень, наприклад:
3.2 Patrys – Company History
3.2.1 Background
Patrys was formed in December 2006 to consolidate leading natural human antibody
technologies, product candidate pipelines and capabilities from three sources:
(a) Dr. Peter Vollmers and the University of Wurzburg, Germany [9: 11].
Щодо такого способу об’ємно-прагматичного членування, як надфразова єдність, то
за задумом адресанта окрема надфразова єдність, що складається з одного або декількох
абзаців, може бути виділена за допомогою відбивки (відмічається пропуском однієї, або
декількох строк) та може отримати власний заголовок, наприклад:
Broad Patent Potential
The Company’s unique approach enables the discovery of novel antibodies, production cell lines
and molecular disease targets, creating potential for a broad and strong patent position. [9: 4].
Об’ємно-прагматичне членування тексту ілюструє відношення адресанта до повідомлення, бажання або необхідність підкреслити ту чи іншу інформацію та зумовлює використання вищезазначених способів членування тексту ПЕЦП. Послідовність викладення
інформації та черговість у членуванні тексту спричинена загальними правилами побудови ПЕЦП та законами щодо емісії цінних паперів на території тієї країни, де проходить
випуск облігацій емітента.
Розглянемо контекстно-варіативне членування тексту ПЕЦП. Особливого значення
в такому тексті набуває використання виносок з метою надання уточнюючої інформації
про емітента, дочірні компанії, проекти, загальноприйняті скорочення, зумовлені відповідним регістром тощо. Такі виноски розташовуються в кінці сторінки або після таблиці,
до елементів якої вони стосуються.
Виноска може бути оформлена зірочкою “*” , якщо вона пояснює одне поняття елементу (таблиці або сторінки). Також існують виноски, пронумеровані відповідно до кількості понять, що потребують пояснення, та виноски, які мають систему пронумерованих
підпунктів, наприклад:
*The options granted as detailed in the above table:
(i) have an exercise price of $0.45;
(ii) an expiry date of 5 years from their respective vesting dates; and
(iii) vest over 2 years in 3 tranches. [9: 64].
180

Структура виноски залежить від об’єму уточнюючої інформації, приналежність
адресата та адресанта до суміжних або різних професійних спільнот та наявності у адресанта професійних знань у сфері емісії цінних паперів, оподаткування, тощо.
Цитація, як окремий спосіб контекстно-варіативного членування, що використовується в межах ПЕЦП та має своїм джерелом фінансові звіти емітенту, може бути представлена у вигляді інформації, наведеної у формі таблиць та графіків. Використання
таких включень та виносок є показником приналежності тексту ПЕЦП до гіпертексту
як сукупної системи всіх документів компанії емітента. Включення такої інформації
є обов’язковим та зумовлено необхідністю надання фінансових, завірених аудитором,
даних у повному обсязі, відповідно до закону. [2: 30]. Нелінійність є одною із якостей
гіпертексту [4: 13]яка дозволяє адресату самому обирати необхідні для читання частини
тексту і тим самим створювати свій текст.
Іншим видом цитування, що використовується в ПЕЦП, є лист-звернення від голови
правління компанії до інвестора. Такий лист є коротким резюме тексту ПЕЦП за змістом
та одним із елементів побудови взаєморозуміння та особистого зв’язку між емітентом та
інвестором. Використання висловлювань у першій особі однини та особистих звернень,
таких як: I consider that…, I encourage you to read this prospectus carefully...,I look forward to
your support and participation as a shareholder дозволяє сформувати у адресата ілюзію причетності до справи емітента, особистого знайомства з керівництвом компанії та почуття
довіри. Лист-звернення, на відміну від вищезазначених частин тексту ПЕЦП є факультативним та, попри свою незалежність, є тісно пов’язаним з основним текстом ПЕЦП.
Іншими факультативними частинами тексту ПЕЦП є передмова, застереження, вступ,
словник термінів, заключний лист-дозвіл від директора компанії та примірник аплікаційної форми. Факультативні частини тексту впливають на адресата та на контекстноваріативне членування, оскільки вони є чисто авторськими роздумами про зміст твору в
цілому [1, с.58]. Вступ звичайно анонсує інформацію, що буде представлена в тексті, та
в текстах ПЕЦП різних емітентів може мати різні назви, наприклад: Prospectus summary,
Summary, Important notice, Important information. Кількість інформації, представленої у
вступі до проспекту може буди досить різною, а сам обсяг вступ – варіюватися від однієї
до п’ятнадцяти сторінок. Автор може надати стислу інформацію про емітента, навести
приклади фінансового звіту, звернути увагу адресата на застереження або дати початку
та закінчення емісії цінних паперів компанії. Оскільки вступ ПЕЦП має ретроспективну
та перспективну направленість, то він, з одного боку, містить посилання на раніше прийняті законодавчі акти, важливі для розуміння тексту ПЕЦП та надає факти, необхідні
для розкриття змісту проспекту, наприклад:
We are Paragon Shipping Inc., a recently formed company incorporated in the Republic of
the Marshall Islands in April 2006 to provide drybulk shipping services worldwide [9: 1].
З іншої сторони, перспективна направленість вступу допомагає адресату адекватно
сприйняти та повністю зрозуміти ідеї проспекту. Так, текст ПЕЦП Paragon Shipping Inc
містить застереження щодо ризиків та пояснення термінів, наприклад:
You should review carefully the risk factors and the more detailed information and financial
statements included in this prospectus. Unless the context otherwise requires, when used in this
prospectus, the terms ‘‘Paragon,’’ the ‘‘Company,’’ ‘‘we,’’ ‘‘our’’ and ‘‘us’’ refer to Paragon
Shipping Inc. and its subsidiaries [9: 1].
181

Ознаки вступу: тезисність, анотація, прагматичність, концептуальність та енциклопедичність [1: 59] притаманні тексту ПЕЦП в тому обсязі, який обумовлений іллокутивними намірами адресанта.
Стилістично вступ пов’язаний з основним текстом ПЕЦП, так емоційно-забарвлений
проспект компанії Patris Limited містить звертання до адресата, на приклад: “Please refer
to Section 12.” Вступ ПЕЦП Ratel Gold Limited пояснює емоційну спрямованість деяких “спрямованих у майбутнє” положень основного тексту проспекту поточною вірою
менеджменту компанії заснованою на доступній на сьогодні інформації: “reflect Ratel’s
current beliefs based on information currently available to management”[10: 4].
Попри відносну автосемантичність вступу, яка надає можливість адресату передбачити зміст основного тексту, та скласти первинну оцінку емітента, вступ ( Important notice,
Introduction, Summary) не є незалежним текстом, та не може існувати окремо від основного
тексту. Тезисність вступу, наявність короткого викладення деяких частин тексту ПЕЦП, готує адресата до умовного аргументативного діалогу з автором проспекту з використанням
попередніх базових знань про процес емісії цінних паперів, компанію емітента та законодавчу базу (оподаткування, емісію цінних паперів, порядок сплати дивідендів). Проте, повне розуміння тексту ПЕЦП можливе лише після його прочитання та в багатьох випадках з
допомогою кваліфікованого фахівця, як і зазначено у будь-якому вступі до ПЕЦП.
Таким чином, ми доходимо висновку про те, що специфіка членування ПЕЦП, розбивка його на розділи, підрозділи, основні і факультативні частини, використання та
оформлення виносок і цитування зумовлені іллокутивною метою адресанта та особливостями тексту ПЕЦП як фінансово-економічного документу.
Перспективою наших подальших розвідок є розгляд когезії як категорії текстуальності, вивчення особливостей, структури та форм когезивних зв’язків в межах тексту
ПЕЦП.
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Аналіз словозмінної парадигми англійського
дієслова: статистичний досвід
У статті йдеться мова про функціонування англійських дієслів з метою визначення
їх закономірностей у журнальних наукових статтях. Закономірності встановлено завдяки статистичному аналізу дієслівної вибірки досліджуваної підмови.
Ключові слова: дієслівна словозмінна парадигма, лексико-семантична група, граматична сполучуваність, частота, поширеність, науковий стиль, підмова.
Статья посвящена рассмотрению функционирования английских глаголов с целью определения их закономерностей в журнальных научных статьях. Закономерности определены
по средством статистического анализа глагольной выборки исследуемого подъязыка.
Ключевые слова: глагольная словоизменительная парадигма, лексико-семантическая
группа, грамматическая сочетаемость, частота, распространенность, научный стиль,
подъязык.
The paper discusses the functioning of English verbs and is aimed at revealing the
regularities in science journal articles. The general regularities are identified through the
statistic analysis of the sublanguage verb vocabulary data.
Key words: verb conjugation paradigm, lexico-semantic group, grammatical combinability,
frequency, prevalence, scholarly style, sublanguage.
У будь-якому наборі досліджуваних мовних одиниць завжди є невелика група з
високою частотою (ядро) і велика кількість низькочастотних (периферія), а між цими
© Нагорна С.С., 2013
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підмножинами знаходиться перехідна зона, в якій відмінності між ядерними й периферійними елементами стерті. Проведений аналіз парадигми англійського дієслова на матеріалі наукових статей гуманітарного профілю свідчить, що функціональне ядро (75%
часток реалізованих словозмінних форм дієслова) у підмові історії (частка однієї групи
реалізованих форм становить більше 27,04%) у підмові мистецтвознавства (31,8%), у
підмові філології (33,3%) представлено такими групами словозмінних форм: Ing-Forms,
Participle II, Non-Past Indefinite Active, Past Indefinite Active, Non-Past Progressive Active,
Past Progressive Active, Non-Past Perfect Active, Past Perfect Active (див.табл.1).
Аналіз ядра словозмінної дієслівної парадигми показав, що: 1) до словозмінних форм,
які ввійшли до ядра усіх підмов, належать: Ing-Forms, Participle II, Non-Past Indefinite
Active, Past Indefinite Active, Non-Past Progressive Active, Past Progressive Active, Non-Past
Perfect Active, Past Perfect Active, тому їх можна вважати типовими для досліджуваних
текстів наукового стилю; 2) найвищу реалізацію серед спільних форм ядра має Participle
II (100%) та Past Indefinite Active (дана група словозмінних форм реалізувала 50% від
загальної кількості форм у групі).
Для отримання ґрунтовніших даних при порівнянні реалізації словозмінних форм у
досліджуваних підмовах перевіримо, чи існує залежність між частотою вживання словозмінних форм та ступенем їх реалізації в текстах наукового стилю, звернемося до методу
рангової кореляції:

де d – різниця між двома рангами однієї групи форм,
n – кількість різних груп словозмінних форм.
На основі даних таблиці 1 обчислюємо значення рангової кореляції (ρ) для кожної
підмови: для підмови історії ρ ≈ 0,78, для підмови мистецтвознавства ρ ≈ 0,83, для філологічних текстів ρ ≈ 0,71. Критичне значення показника кореляції рангів ρ для n = 18 (у підмові філології) становить 0,47, а для n = 19 ρ ≈ 0,46 (для підмов історії та мистецтвознавства).
Отже, чим більша кількість різних форм у групі, тим вища частота вживаності цієї групи
у текстах наукового стилю.
Виходячи з числових даних, видається можливим виділити ядро груп словозмінних
форм за частотою у текстах. До ядра словозмінних форм за частотою увійшли найчастотніші дієслівні форми: у підмові історії (70,82%) – Infinitive, Participle II, Non-Past
Indefinite Active, Past Indefinite Active, у підмові мистецтвознавства (74,76%) – Infinitive,
Ing-Forms, Non-Past Indefinite Active, Past Indefinite Active, у підмові філології (74,8%) –
Infinitive, Ing-Forms, Participle II, Non-Past Indefinite Active. Спільними для усіх підмов
виявились лише дві форми: Infinitive та Non-Past Indefinite Active, які можна вважати
типовими для досліджуваних підмов наукового стилю (див.табл. 1).
Особливість наукового викладу полягає в тому, що він містить у собі поєднання як
опису предмета дослідження, аналізу матеріалу науки, так і власні висновки автора. Наукові статті у більшості випадків характеризуються широким діапазоном як імпліцитних, так і експліцитних засобів вираження авторського “я”. В залежності від того, з якої
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позиції автор веде розповідь, різняться мовні засоби. Одним із експліцитних засобів є
використання граматичних форм групи Non-Past Indefinite Active.
Використання часових форм у наукових текстах з філології, історії та мистецтвознавства характеризується широким уживанням теперішнього неозначеного часу активного
стану. Це пов'язано з необхідністю характеризувати властивості та ознаки різних підмов
наукової літератури. У досліджуваних статтях майже відсутній займенник першої особи
однини, а отже, відсутні дієслівні форми, що з ним узгоджуються. Вживання дієслова із
закінченням -s(es) дещо переважає (11,61%, хоча різниця не істотна) над іншими дієслівними формами у Non-Past Indefinite Active (9,8%) у філологічних текстах, у історичних
– дієслово у третій особі однини вживається лише у 4,25% усіх форм, а у мистецтвознавчих – у 10,67% форм. Як свідчать підрахунки, аналізовані наукові тексти мають невеликий відсоток усіх дієслівних форм з негативною часткою not у підмові мистецтвознавства (1,03% усіх словозмінних форм), що означає стверджувальний характер викладу,
водночас філологічні наукові описи характеризуються більшим вживанням негативних
форм дієслова – 3,28%, а історичні тексти – 2,37%.
Однією з характеристик наукового стилю є конденсований характер викладу, а засобом до цього слугують пасивні форми за рахунок опущення суб’єкта дії та перенесення
уваги на саму дію. Об’єктивізація викладу теж досягається шляхом використання пасивних конструкцій, що є однією з рис текстів даного типу. Співвідношення активних
конструкцій до пасивних за кількістю реалізованих форм у досліджуваних текстах є
такою: 54 : 26 (Art), 48 : 21 (Ph), 52 : 24 (Hist). Таким чином, на дві реалізованих словозмінних форми активного стану приблизно припадає одна форма пасивного стану
у всіх досліджуваних підмовах. За частотою даних груп словозмінних форм у тексті
форми активного стану співвідносяться з пасивними як: 46,28% : 7,68% (Art), 34,9%
: 12,91% (Ph), 45,98% : 11,38 (Hist). Висока частота пасивних конструкцій у підмовах
філології, історії та мистецтвознавства пов’язана з прагненням до об’єктивності під
час опису мовних явищ та експериментів, що призводить до усунення суб’єктивних
моментів у процесі комунікації, до відходу на задній план суб’єкта висловлювань. У
даних наукових статтях на 3 форми активного стану припадає одна словозмінна форма
пасивного стану, у той час як у підмові історії на 4, а мистецтвознавства на 6 активних форм вживається лише одна пасивна з усіх пасивних форм. Найчастішими є форми Non-Past Indefinite Passive (8,55%) у філологічних статтях та форми Past Indefinite
Passive (7,33%) у підмові історії. Серед цих груп словозмінних форм найбільш частотними виявились форми з дієсловом to be у третій особі однини Non-Past Indefinite
Passive (5,23%) у підмові філології.
Результати дослідження дають можливість зробити висновок про те, що неособові
форми співвідносяться з особовими по-різному в кожній з досліджуваних підмов: 41,96%
: 58,04% (Hist), 45,82% : 54,18% (Art), 51,9% : 48,1% (Ph). Завдяки компактності форм,
властивості сконцентровано передати думку дієприкметник минулого часу, на одну неособову форму припадає 0,7 (Hist), 0,8 (Art), 1,1 (Ph) особових форм. Серед неособових
форм найчастішою виявилась група інфінітиву, у якій форма to go переважає над усіма
іншими (Hist – 10,48%, Art – 12,69%, Ph – 14,54%).
Оскільки кількісний аналіз граматичних форм дає змогу встановити стилістичні особливості різних типів мовлення, то на наступному етапі нашого дослідження порівняємо
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досліджувані підмови за складом словозмінних форм. Адже дієслівна система складається з великої кількості взаємопов’язаних і часто взаємозамінних форм, а їх вибір підпорядковується закономірностям функціонального стилю. Для обрахування ступеня подібності звернемося до формули:

де Q – показник ступеня подібності порівнюваних підмов;
m – кількість однакових словозмінних форм у порівнюваних підмовах;
n – загальна кількість реалізованих словозмінних форм у даних підмовах наукового
стилю.
Підрахунки показали, що аналізовані підмови по-різному співвідносяться за ступенем подібності у використанні словозмінних форм у групі. Найвищий ступінь подібності
відмічений між підмовами історії та мистецтвознавства – 91,3%, тексти з історії та філології мають високий ступінь подібності – 71,2%, підмови філології та мистецтвознавства
характеризуються середнім ступенем подібності – 66,3%.
Дане дослідження показало високий та середній ступінь подібності досліджуваних
підмов, що безумовно доказує приналежність статей з філології, історії та мистецтвознавства до одного функціонального стилю – наукового і до одного жанру – наукової статті.
Якщо досліджувані мовні одиниці знаходяться в зоні високої подібності, то аналізовані словозмінні форми не можуть розрізняти підмови наукового стилю, якщо ж вони перебувають у зоні середньої та низької подібності, то вони розглядаються як статистичні
параметри стилів. Оскільки, у зоні середнього ступеня подібності знаходяться підмови
філології та мистецтвознавства (показник 66,3% < 66,7%), то – словозмінна дієслівна
парадигма має стилерозрізнювальну потужність лише у цих підмовах за ступенем подібності реалізації груп словозмінних форм.
Для отримання більш обґрунтованих висновків необхідно відмовитись від використання лише одного методу дослідження. Вважаємо, що тільки поєднання кількох методів
дослідження дає об’єктивний результат.
Під час диференціації функціональних стилів, навіть підмов одного стилю за частотою словозмінних форм дієслова виключаються ті явища, для яких розходження в частотах могли бути випадковими. Окрім того, виключаються явища з дуже низькою частотою, незважаючи на істотність розходжень, оскільки точність статистичних висновків у
таких випадках дуже низька. Тому, для додаткового аналізу були взяті до уваги лише ті
словозмінні форми, частоти яких у досліджуваних підмовах виявляють суттєву різницю.
Щоб одержати показники відстані між досліджуваними підмовами за однією мірою
між порівнюваними (x; y) підмовами визначаємо за формулою:

де аi і bi – значення статистичної відстані для попарно порівнюваних підмов. Таким
чином, отримуємо такі результати: D (філол.; мист.) = 21,23, D (філол.; історія) =19,22,
D (історія.; мист.) = 16,54.
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Одержані результати наочно свідчать про відмінності, які існують між підмовами в
межах одного стилю, підстилю і навіть жанру. Найчіткіше різниця словозмінних форм
виражена між підмовами філології та мистецтвознавства. Підрахунки показали відмінності між підмовами історії та мистецтвознавства. Проведений аналіз свідчить про
стилерозрізнювальну потужність словозмінних дієслівних форм в англійській науковій
мові, а саме: за реалізацією груп словозмінних форм дієслів, які суттєво відрізняються
у частотних показниках у досліджуваних підмовах вдалося встановити статистичну відстань між підмовами.
Так, найближчими виявились підмови історії та мистецтвознавства – 16,54, а найбільшу відстань встановлено між підмовами філології та мистецтвознавства – 21,23. Порівнюючи підмови за ступенем подібності та встановленою статистичною відстанню, виявили,
що один статистичний метод підтвердив результати іншого: найменша відстань між підмовами історії та мистецтвознавства та найвищий показник ступеня подібності між цими підмовами, найменшу статистичну відстань та показник подібності мають підмови філології
та мистецтвознавства. Отже, за досліджуваними параметрами підмова мистецтвознавства
виявляє ізоморфність з підмовою історії та аломорфність з підмовою філології.
Наповненість дієслівними формами, тобто відношення абсолютної частоти словозмінної форми до об’єму тексту у слововживаннях, є одним із важливих завдань у вирішенні
питань про особливості функціонування словозмінної парадигми англійського дієслова.
Необхідність використання агрегованих (інтегральних) показників для оцінки набору даних позначилася ще в кінці XIX – початку XX століття Нейманом Шпаллартом,
Де Фовілем, Персонсом,та ін. У загальному вигляді інтегральний показник словозмінної
парадигми англійського дієслова можна виразити як функцію частинних показників:

При розробці інтегрального показника словозмінної парадигми англійського дієслова використаємо такий вигляд даної функції:

де
– значення інтегрального показника словозмінної парадигми англійського дієслова k-ї підмови
- вага і-го частинного показника
- нормоване значення і-го частинного показника для k-ї підмови;
– значення і-го частинного показника для k-ї підмови.
Рейтинг підмов на основі побудованого інтегрального показника словозмінної парадигми англійського дієслова розраховується за десятибальною шкалою таким чином:
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Таблиця 1
Інтегральний показник словозмінної парадигми англійського дієслова
№

Група
Кілсловозмінних сть
форм
форм
у
групі

Кількість
реалізованих форм

Частка у % реаліз.
форм

Hist

Art

Ph

Hist

Art

Ph

Частота даної групи Інтеформ у текстах у % гральний
показник
Hist Art
Ph

1

Infinitive

27,34

6,84

8,70

6,84

16,80

19,76 16,80 9,65

2

Ing-Forms

15,51

6,79

7,76

6,79

42,41

48,47 42,41 12,38 15,29 12,03 209,8

3

Participle II

1,88

1,88

1,88

1,88

93,87

93,87 93,87 12,82 13,31 11,37 326,6

4

Non-Past
Indef. Active
Past Indefinite
Active
Non-Past
Progres.
Active
Past
Progressive
Active
Non-Past
Perfect Active
Past Perfect
Active
Non-Past
Perfect
Progres.
Past Perfect
Progressive
Non-Past
Indefinite
Pass.
Past Indefinite
Passive

21,79

9,99

10,89 7,26

41,60

45,39 30,23 17,09 22,58 20,79 227,6

15,02

7,51

7,51

7,51

46,93

46,93 46,93 21,40 17,13 7,32

224,2

22,43

9,75

9,75

8,78

42,69

42,39 38,15 0,33

0,68

0,91

175,9

17,48

4,85

6,80

5,83

26,89

37,67 32,33 0,70

0,33

0,23

133,1

17,75

6,90

6,90

6,90

38,26

38,26 38,26 2,09

1,31

2,17

158,8

12,84

4,94

4,94

3,95

37,99

37,99 30,32 1,41

0,53

0,68

135,6

9,04

1,51

1,51

0,00

12,56

12,56 0,00

0,04

0,06

0,00

37,3

10,56

1,76

0,88

1,76

14,68

7,33

14,68 0,11

0,05

0,16

52,0

28,66

7,64

7,01

5,73

15,67

16,82 12,74 1,63

2,19

5,45

103,5

30,03

10,32 12,20 10,32 32,28

38,10 32,28 6,88

2,78

2,70

177,9

5
6

7

8
9
10

11
12

13

9,86

17,01 139,6

Згідно здійсненого дослідження ядро словозмінної дієслівної парадигми за інтегральним показником за часткою та частотою реалізованих форм у текстах гуманітарного профілю становлять словозмінні форми Participle II, Non-Past Indefinite Active та Past
Indefinite Active.
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Здійснення багатовимірного групування словозмінних форм дієслівної парадигми за
рівнем частоти вживання в текстах за допомогою методів кластерного аналізу виступає базою розробки ефективної оцінки функціонування англійського дієслова. Головне
призначення кластерного аналізу – розподіл множини об'єктів та ознак, що розглядаються, на однорідні групи, або кластери. Кластерннй аналіз на відміну від більшості
математико-статистичних методів не накладає жодних обмежень на вид об'єктів, що розглядаються, та дозволяє дослідити множину даних довільної природи. Кластерний аналіз – це багатомірна статистична процедура, яка класифікує об’єкти або спостереження
в однорідні групи.

Джерело: розраховано автором на основі даних [Табл.1 ]
Рис. 1 Кластеризація словозмінної дієслівної парадигми за реалізацією словозмінних
форм
За результатами кластерного аналізу до першого кластеру віднесено Participle II,
Non-Past Indefinite Active та Past Indefinite Active. Дані кластерного аналізу (рис.1) свідчать про нерівномірний розподіл словозмінних форм і співпадають з даними дослідження за інтегральним показником.
Отже, в результаті проведеного дослідження було побудовано рейтингову оцінку, а
також групування методами ієрархічного та кластерного аналізу. Це дало змогу здійснити багатовимірний розподіл.
Чи можна вважати, що наповненість тексту словозмінними формами залежить від
абсолютної частоти словозмінних форм? До ядра словозмінних форм досліджуваних
підмов входять неособові форми дієслова: Ing-Form i Participle II. Слід зазначити, що
частота цих словоформ у підмові мистецтвознавства вища, ніж у підмові історії. Перевіримо вплив абсолютної частоти словоформи на насиченість тексту на прикладі інгової
форми та дієприкметника минулого часу у підмовах історії та мистецтвознавства. Таким
чином, висунемо нульову гіпотезу H0 : p1 = p2 і перевіримо її за вибірковим критерієм:

де m – абсолютна частота словозмінної форми у тексті;
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N – об’єм тексту у слововживаннях;

Після проведення необхідних обчислень, одержуємо результати:
для інгової форми n = 50000; p = 0,016, q = 0,984, а z ≈ 14,137> z 0,025 = 1,96
для дієприкметника минулого часу: p = 0,01547, q = 0,98453, z ≈ 9,19> z 0,025 = 1,96.
Отже, наповненість текстів із мистецтвознавства інговими формами та дієприкметником минулого часу вища за наповненість цими формами статей з історії, тому абсолютна
частота дієслівної форми впливає на наповненість тексту цими словозмінними формами.
Вичерпне дослідження будь-якої системи мови передбачає встановлення закономірностей її функціонування [2, с. 13]. Закономірності, виявлені в рамках одного конкретного компонента системи, розглядаються як результат більш загальних закономірностей
функціонування системи у цілому. Функціональний підхід, який досліджує реалізацію
фактів мови у мовленні, дає можливість встановити відношення між уживанням лексичних одиниць та їх системними особливостями і зробити висновки щодо їх функціональних
властивостей. У ході дослідження було підтверджено гіпотезу про наявність стилерозрізнювальної потужності у дієслова на рівні підмови одного профілю та стилю за реалізацією словозмінної дієслівної парадигми (частота та поширеність груп словозмінних форм).
Встановлено, що реалізація словозмінної дієслівної парадигми залежить від підмови.
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АМЕРИКАНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ

Стаття присвячена дослідженню американських фразеологічних одиниць. Фразеологія будь-якої мови відображає дух і культуру народу, що нею говорить; отже, володіти мовою повною мірою неможливо без знання фразеологічних одиниць. Фразеологія
американського сленгу є невід'ємною частиною американського варіанту англійської
мови, яка склалася на ґрунті американських географічних, політичних, економічних, історичних, соціальних та культурних ознак.
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Ключові слова: американський сленг, фразеологія, фразеологічні одиниці, номінація,
культура, переосмислення.
Статья посвящена исследованию американских фразеологических единиц. Фразеология любого языка отражает дух и культуру народа, на нем говорящего; следовательно, владение языком невозможно в полной мере без знания фразеологических единиц.
Фразеология американского сленга является неотъемлемой частью американского варианта английского языка, который сложился на почве американских географических,
политических, экономических, исторических, социальных и культурных черт.
Ключевые слова: американский сленг, фразеология, фразеологические единицы, номинация, культура, переосмысление.
The paper deals with the research of American phraseological units. Phraseology of any
language reflects spirit and culture of the nation; hence, a good command of a language is
impossible without knowledge of phraseological units. The phraseology of the American slang
is an integral part of the American variant of the English language. It is developed on the basis
of American geographical, political, economic, historical, social and cultural features.
Keywords: the American slang, phraseology, phraseological units, nomination, culture,
reconsideration.
Будучи соціальним феноменом, мова нерозривно пов’язана зі своїми носіями і виступає однією з головних форм вираження національної свідомості та відображення національної культури. Усвідомлення необхідності різноаспектного вивчення проблеми співвідношення мови і культури, що є однією з ключових у сучасній лінгвістиці, призвело до
появи нової комплексної галузі науки про мову – лінгвокультурології, в центрі уваги якої
знаходиться дослідження фактора мови в людині, який проявляється в її життєдіяльності, що впливає на її життєву філософію, а тим самим на стратегії дискурсивних практик,
які охоплюють всі сфери буття людини у світі.
Фразеологія як невід’ємна частина всіх реєстрів мови, поряд з експресивністю і образністю, характеризується наявністю потужного культурного пласту інформації, що
демонструє бачення світу і особливості національної культури. В.Н. Телія визначає фразеологію як розділ мовознавства, який оперує знанням про одиниці мови як знакової
системи, здатної забезпечити повідомлення про світ [1 : 11 ]. На думку А.В. Куніна, фразеологічні одиниці (ФО ) – це стійкі поєднання лексем з повністю або частково переосмисленим значенням [ 2 : 38 ].
Найбільш прозорі з точки зору національно-культурної специфіки фразеологізми, що
містять особливу лінгвокраїнознавчу інформацію. Їх специфічність створюється в першу
чергу за рахунок денотативного аспекту значення. До них можна віднести, наприклад, ті
фразеологічні одиниці, які містять назви предметів національної культури ( paddle one’s
own canoe ), флори і фауни ( tree the coon ), прецедентні імена ( California Bible, Honest
Abe ). Однак глибинний зв’язок мови і культури виявляється в тих ФО, якіберуть участь
у формуванні картини світу даного суспільства, передаючи важливу аксіологічну інформацію. У такому випадку оціночне судження, укладене в аксіологічній складовій значення, є універсальним для членів соціуму – носіїв мови, відображаючи співставлення
цінності об’єкта зі стандартами за якоюсь шкалою, що фіксує сформовані у суспільстві
норми і уявлення про хороше і погане. Ці фразеологічні одиниці містять у собі базові
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метафори, коди культури, що відображають культурно-специфічний спосіб категоризації
і членування дійсності, співвідносяться у плані змісту або плані вираження з ключовими словами культури, а також несуть інформацію про ціннісні установки суспільства в
конкретну епоху.
Найбільш загальними ознаками ФО називають «мовну стійкість, семантичну цілісність і роздільнооформленість» [ 3 : 249 ]. Вченими не вироблено єдиного принципу
класифікації ФО. Ми дотримуємося класифікації А.В. Куніна, що виділяє у складі фразеології три розділи: ідіоматику, ідіофразеоматіку і фразеоматіку. В розділ ідіоматики
входять власне ФО, або ідіоми, тобто стійкі поєднання лексем з частково або повністю
переосмисленим значенням. Наприклад, «to kill one’s dog» (бути п’яним). Це приклад
з повністю переосмисленим значенням. У розділі фразеоматики містяться фразеоматизми, або фразеологізми неідіоматичного характеру, але з ускладненим значенням,
наприклад, «to launch a boat» (мор. «спускати човен на воду»). Дієслово «launch» має
вузьке значення, що є причиною його обмеженої сполучуваності і звужує вибір партнерів по словосполученню (to launch a boat, a liner,a ship, a vessel або назва будь-якого
корабля нового типу). У розділ ідіофразеоматики, в свою чергу, входять ідіофразеоматичні одиниці, або ідіофразеоматизми, тобто стійкі словосполучення, де у першому
фразеоматичному варіанті компоненти мають буквальні, але ускладнені значення, а
у другому ідіоматичному варіанті, – повністю переосмислені [ 4 : 40 ]. Наприклад,
«You are the doctor» (Я зроблю те, що ти скажеш), буквальне значення – «ти лікар». В
основі процесу фразеологічної номінації лежить фразеологічне переосмислення. Переосмислення є одним із способів пізнання дійсності у свідомості людини і пов’язане
з відтворенням реальних чи уявних особливостей відображених об’єктів на основі
встановлення зв’язків між ними. Техніка переосмислення полягає у тому, що стара
форма використовується для вторинного або третинного найменування шляхом перенесення назв і семантичної інформації з денотатів прототипів ФО або фразеологічних
варіантів відповідно на денотати ФО або фразеосемантичних варіантів Фразеологія
національної мови (стандартна і нестандартна) є відображенням життя даного народу,
його побуту, культури, традицій, вірувань, міфів і т.д. Наприклад, «I’m from Missouri»
= I’m skeptical by nature (я скептик за природою) дає нам зрозуміти, що у даному штаті
дуже багато недовірливих жителів. Цей штат ще називають «Show – Me State» (штат
недовірливих: ти мені покажи, тоді я тобі повірю). Але варто відзначити той факт, що
не у всіх одиницях явно виражена національно-культурна специфіка, тому що багатьом
народам притаманна схожість розкритих у мовах явищ. Саме тому багато ФО не є носіями всього обсягу національно-специфічних рис. Будь-який фразеологізм передає ту
чи іншу національно-культурну інформацію, несе у собі дані про світ і соціум. За допомогою фразеологічних одиниць ми можемо дізнатися більше про історію, культуру
і менталітет того чи іншого народу. Слід зазначити, що при аналізі структурного складу американських нестандартних ФО виявляється їх схожість зі структурним складом
літературних фразеологічних одиниць. Відмінність полягає в тому, що в нестандартних ФО більш яскраво виражена емоційне оціночно-експресивне навантаження, при
цьому культурно значуща інформація, передана ними, втілюється в їхній культурнонаціональній конотації. Визначення останньої далеко не завжди є простою справою,
оскільки матеріалом служать ФО, що знаходяться на периферії мовної системи. Склад192

но, наприклад , розібратися з культурною конотацією виразів типу to go cold turkey (= to
stop), to break a leg (= to die), to talk turkey (= to talk business) і багатьох інших.
Фразеологія американського сленгу привертає увагу дослідників -лексикографів як в
США, так і в Україні. Досить назвати ряд великих англомовних словників , автори яких
включають одиниці цього багатогранного і цікавого явища, скарби живої мови до своїх
лексикографічних видань: Chapman R.L. ( 1986 ), Farmer J.S. and W.E. Henley ( 1996 ),
Flexner S.B. ( 1976 , 1982 ), Lighter J.E. ( 1994 , 1997 ), Green J. ( 2000 ), Partridge E. ( 1968
), Spears RA ( 1991 ), Wentworth H. and Flexner S. B.( 1975 ). Але незважаючи на це, є ще
багато недослідженого у цій галузі. Саме по собі існування, еволюція, динаміка, функціонування американських ФО становить великий теоретичний і практичний інтерес,
оскільки все це мало і має місце вже незалежно від британської англійської, від якого
американська англійська історично відокремилася більше 300 років тому. І сьогодні лінгвісти все частіше говорять про існування американської мови, настільки вона відрізняється від британської англійської і має величезний вплив на всі інші варіанти англійської
мови у світі . Слід зазначити, що майже вся американська фразеологія склалася з урахуванням географічних, історичних, соціальних, культурних, політичних та інших причин
і факторів власне американської міфології, що бере початок від Фронтіра. Лексичні та
фразеологічні одиниці загального американського сленгу з’являються спочатку на периферії лексико-семантичної системи мови. І якщо вони виражають життєво необхідні для
даної лінгвокультурної спільноти поняття, то можуть переходити з периферії в центр.
Розгляньмо наступне зауваження: «Нові лексичні одиниці розташовуються на периферії мовної системи, а саме, на самому її кордоні; якщо ж вони позначають важливу для
певного суспільства реалію, тоді можуть проникати у центр мовної системи, незважаючи на те, що вони раніше рідко вживалися» [ 5 : 272 ]. Демократизація американського
варіанту англійської мови призводить до зростаючої взаємодії літературного стандарту
і нестандартної фразеології, тісної їх взаємодії, активного використання американської
нестандартної фразеології у засобах масової комунікації, у художній літературі, не кажучи вже про повсякденну розмовну мову. Актуальність проблеми пояснюється також
і поповненням словникового складу мови за рахунок ФО із загального американського
сленгу, що є абсолютно закономірним процесом. Свіжі ФО краще відображають мінливу обстановку, нові культурно-історичні умови і реалії лінгвокультурної спільноти.
Доказом цього служить періодика, лексикографічні джерела, перевірка на інформанти.
Отже, ФО загального американського сленгу – інтегральна частина фразеологічної системи мови. Постійне поповнення словникового складу мови і фразеологічного фонду
сприяє виконанню основної – комунікативної – функції мови. Наведемо деякі приклади
колоквіальних американських ФО: a sweater girl – дівчина з пишним бюстом; to run one’s
face – « виїжджати » на приємній зовнішності, ввічливості; ants in one’s pants – нервовий
стан; old flame – колишній хлопець чи дівчина; to throw a fit – розлютитися або сказитися.
Часто фразеологізми американського сленгу використовуються у політичному дискурсі:
« a fair weather friend and a sunshine politician » – « друг- політик на хорошу погоду» ( ненадійний політичний діяч, на якого можна покластися лише за сприятливих обставин ).
У всіх розвинених природних мовах є лексичні одиниці, що передають стан людини, її
поведінку в критичних ситуаціях, коли вона відчуває біль або має великі неприємності,
але тільки в американському загальному сленгу ця ідея передається за допомогою ФО: to
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bite ( on ) the bullet – зціпити зуби, кріпитися, терпіти біль, горе; прийняти неприємності і
спробувати жити з ними тощо. Походження даної ФО пов’язано з проведенням болючих
операцій на поранених у польових умовах під час військових дій, яким через відсутність
анестезії доводилося to bite the bullet – кусати кулю. Зараз цей вислів став стандартним і
широко використовується у мові.
Американська фразеологія відображає вкорінене у побутовій свідомості уявлення
про те, що причина невдачі лежить у ліні, безвольності або недостатньо розвинених бійцівських якостях переможених, оскільки спочатку всі мають рівні можливості. Поширене в Україні гасло «головне – не перемога, а участь» безглузде для американця, для якого
навіть бути другим – образливо ( “ just second best “ – тільки другий ).
Аналіз фразеологічного фонду американського варіанту англійської мови дозволяє
виявити такі базові групи цінностей, зафіксовані у фразеології.
– агентивність: діяльність, винахідливість, працьовитість, активність, завзятість і стійкість у подоланні труднощів -to make the fur fly,to hoe one’s (own) row, to stand up to the rack.
– індивідуалізм: пріоритет особистості, рівність можливостей, “ self – reliance “ як
незалежність, самостійність, опора на власні сили – nо one knows the luck of a lousy calf,
to cut one’s own fodder, to do from the shoulder.
– змагальність: орієнтація на успіх, прагнення до лідерства – to strike оn, the longest
pole knocks the persimmons ‘,
– конформізм – необхідність відповідності прийнятим у суспільстві стандартам як
мірила успішності – to cut the mustard, to kick over the dope bucket.
Виділені групи цінностей взаємопов’язані між собою і фразеологічні одиниці однієї
лексико-семантичної групи можуть репрезентувати кілька цінностей.
Діахронічний аналіз ФО, які репрезентують самосприйняття американців, дозволяє виділити важливі етапи формування американської ідентичності, як то цілі і цінності перших
поселенців ( the first father, a city upon a hill ), зростання усвідомлення себе як єдиної групи,
протиставлення всім іншим, розрив з метрополією ( bloody back, King’s men, Liberty men
), формування нації з культурними центрами і периферією ( this country, Uncle Sam, Classic
City ). Затвердження власної цілісності як національно-культурної спільноти відбувається
також через заперечення «чужого», яке сприймається як погане, неправильне, шкідливе,
оскільки може становити загрозу стабільності звичного укладу життя
Отже, підводячи підсумки, можемо сказати, що фразеологія – це результат колективного досвіду народу, а ФО – результат креативної когнітивної діяльності людей – займають свою нішу в мові у процесі динамічної категоризації та концептуалізації навколишньої дійсності як підсумок безперервного процесу пізнавальної діяльності людини.
У лексиці літературної англійської мови є стійкі словосполучення, що позначають
різні предмети і явища, характерні для ареалів американського варіанту. Вони належать
до внутрішньомовних запозичень.Сюди відносяться позначення ряду реалій, пов’язаних
з державним і політичним ладом США, з її суспільним життям і соціальною структурою, з національними видами спорту, побутом тощо. Крім передачі лингвокраїнознавчої
інформації, фразеологічний фонд американського варіанту англійської мови відображає
базові цінності соціуму через аксіологічну складову значення. Ці цінності можуть бути
представлені у вигляді взаємопов’язаних фразеосемантичних груп «агентивність», «індивідуалізм», «змагальність» і «конформізм».
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Варто також зазначити, що деякі з американських фразеологізмів настільки асимілювалися, що в англійських словниках після них знята ремарка, яка вказує на їхнє
американське походження.
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ПИТОМА ГЕРМАНСЬКА ЛЕКСИКА СТАРОУКРАЇНСЬКИХ ПАМ’ЯТОК
ЯК ЦІЛІСНА СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА
Стаття присвячена дослідженню питомої лексики германського походження, зафіксованої у літературних пам'ятках староукраїнської мови (XIV – XVIIІ ст.) з точки
зору семантики германізмів. В результаті компонентного аналізу виявлено характерні
риси у структуруванні лексико-семантичних полів. Продемонстровано розгалуженість
семантичної структури германізмів, що свідчить про культурний вплив германців на усі
сфери суспільного життя українців.
Ключові слова: германізм, семантична структура, семантичне макрополе, семантичне мікрополе, семантична група, сема, запозичення, староукраїнська мова, германські мови.
Статья посвящена исследованию исконной лексики германского происхождения, зафиксированной в литературных памятниках староукраинского языка (XIV-XVIII в.) с
точки зрения семантики германизмов. Результаты компонентного анализа демонстрируют разветвленность семантической структуры германизмов, что свидетельствует
о культурном влиянии германцев на все сферы общественной жизни украинцев.
Ключевые слова: германизм, семантическая структура, семантическое макрополе,
семантическое микрополе, семантическая группа, сема, заимствования, староукраинский язык, германские языки.
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This article focuses on the indigenous Germanic loanwords of the Old Ukrainian language
monuments (14th–18th centuries) described with respect to their semantic properties. The results of componential analysis are used to prove the idea of high degree of semantic structure
branching.
Key words: Germanic loanwords, semantic structure, semantic macrofield, semantic microfield, semantic group, seme, borrowings, the Old Ukrainian language, Germanic languages.
Період розвитку староукраїнської мови починаючи з XIV ст. є надзвичайно цікавим
для дослідників з тієї причини, що саме з початком Литовської доби з приєднанням більшої частини українських земель до Великого князівства Литовського у ХIV ст. розвиток
української літературної мови як окремої мовної системи пішов своїм власним шляхом.
Властивість мови в певний період часу з появою нових предметів та позначуваних
явищ запозичувати різні іншомовні слова, їх адаптувати свідчить про розвиток як суспільства, так і його мови через постійне її поповнення новими одиницями – запозичення
слів із інших мов, так і створення власних, на позначення нових понять.
У мовознавстві проблема збагачення мови численними словами германського походження розглядається у багатьох дослідженнях. Так, наприклад, різні аспекти запозичень уже були предметом досліджень мовознавців, які впродовж тривалого часу вивчали
германо-слов’янські мовні контакти (К.К. Уленбек, А. Стендер-Петерсен, І.В. Шаровольський, Д.І. Шелудько, О.Т. Горбач, В.В. Мартинов, Д.В. Костюк, А.П. Непокупний, О.М.
Булико, В.І. Кушнерик, Л.О. Ткач, Т.Б. Пиц). Дослідження же германізмів в староукраїнській мові знайшли своє відображення у працях І.В. Шаровольського, Д.І. Шелудько,
Д.В. Костюка, О.Е. Кирпиченко, Т.Б. Пица, З.М. Яким [1; 2; 3].
Семантичні процеси у структурі германізмів, зафіксованих у староукраїнських
пам’ятках, стали предметом дослідження І.В. Шаровольського, Д.І. Шелудька, О.П. Пророченко, О.Е. Кирпиченко, О.А. Кацімон [1; 4; 2]. Проте переважна більшість досліджень
семантики германізмів стосується їх поширення у діалектній лексиці української мови
(Й.О. Дзендзелівський, Д.В. Костюк, М.Й. Онишкевич, М.П. Кочерган, І.Я. Філак, В.М.
Лопушанський, Т.Б. Пиц, Н.О. Нечаєва та ін.) [5; 6]. Це тим самим розширює число
германської лексики у сферах побутової та ремісничої лексики порівняно з дослідженнями
германізмів у писемних пам’ятках, оскільки, за висновками М.П. Кочергана, порівняно з
українською літературною мовою у говорах німецьких запозичень значно більше, що пояснюється безпосередніми контактами населення з носіями німецької мови [5: 19].
Д.І. Шелудько, О.Е. Кирпиченко, О.А. Кацімон (в українській літературній мові), а
також Д.В. Костюк, М.Й. Онишкевич, М.П. Кочерган, В.М. Лопушанський, Т.Б. Пиц (у
діалектах та говірках) розглядають германізми в українській мові з огляду на тематичні
групи, до яких вони належать. Проте у цих дослідженнях мовознавці намагаються поділити германізми на якомога вужчі тематичні групи, які б стосувалися окремих вузьких
спеціальностей. Низка вчених (В.В. Манівчук, Й.О. Дзендзелівський, І.Я. Філак та ін.)
досліджують німецькі запозичення, пов’язані лише з однією тематикою.
Одними з найбільш досліджених та чітко структурованих є германізми, об’єднані
спільною семою “ремісники”. Великий внесок в систематизацію таких германізмів зробив Т.Б. Пиц, який, досліджуючи східнонімецькі назви ремісників у польській, білоруській і українській мовах XIV – XVII ст., застосовує історико-лінгвогеографічний метод
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щодо дослідження запозичених лексем на основі історичних словників діалектів і атласів
німецької та слов’янських мов, детально класифікує ремісничу лексику за тематичними
групами, беручи за основу попередні дослідження Д.І. Шелудька, М.П. Кочергана, В.В.
Манівчука та ін., а також визначає шляхи поширення німецьких найменувань ремісників
у слов’янські мови [3].
Варто також відзначити ґрунтовну працю П.К. Коваліва, який розглядає германізми
лексичного фонду літературної мови Київського періоду X – XIV ст. у контексті запозичень з кількох інших мов. До кожного запозиченого германського слова у роботі подано огляд теорій його походження, матеріал проаналізовано за сферами та причинами
запозичень. П.К. Ковалів приходить до висновку, що германські впливи на формування
лексичного фонду літературної мови Київського періоду торкнулись у тій чи іншій мірі
всіх сфер життя, як наслідок тих давніх зв'язків, які існували в часи слов'янської єдності, тобто праслов'янської мови. Про це свідчить головним чином наявність тих самих
лексем у сучасних слов'янських мовах, а також цілі гнізда слів з різним значенням, але
споріднених одним коренем германського походження [7: 41].
Суттєво важливим для дослідження є те, що більшість дослідників германізмами вважають запозичення лише з німецької мови, що цим самим звужує коло пошуку запозичень,
їх частоту, тематику та часові рамки їх появи в українській мові. Ми ж вважаємо за доцільне розширити наше коло пошуку запозичень, беручи за основу поняття германізму, яке
визначається О.Г. Муромцевою як “слово, його окреме значення, вислів тощо, запозичені з
німецької мови чи інших германських мов або перекладені чи утворені за її зразком” [8].
Говорячи про германізми в широкому їх значенні, важливим є те, що науковці спрямовували свої наукові пошуки на запозичення з однієї з германських мов, досліджуючи
в основному українсько-німецькі мовні контакти, називаючи їх германізмами (Д.В. Костюк, М.Й. Онишкевич, Л.О. Ткач, Н.О. Нечаєва та ін.) як ті, які були найяскравіше представлені в контексті українсько-германської лексичної взаємодії. Вийнятком є праця П.К.
Коваліва, який германізмами вважає запозичення з усіх германських мов [7].
Актуальність обраної теми зумовлена відсутністю вичерпних даних про семантичну
структуру всього масиву германської лексики, що потрапила до українських пам’яток протягом XIV – XVIIІ ст., а також фрагментарністю досліджень шляхів та джерел його формування. Об’єктом дослідження є питома лексика германського походження, зафіксована у
літературних пам'ятках староукраїнської мови (XIV – XVIIІ ст.), що виключає врахування
опосередкованих германізмів. Предмет дослідження становить семантична структура питомої германської лексики на різних етапах розвитку староукраїнської мови.
Таким чином метою статті є аналіз питомої германської лексики, запозиченої у староукраїнську мову в XIV – XVIIІ cт., з точки зору лексичних макро- та мікросистем, що
її складають. Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких завдань:
– визначити основний фонд германських слів, що потрапили до староукраїнської
лексичної системи XIV – XVIII ст.
визначити основні шляхи, якими ця лексика потрапила до староукраїнської мови
– визначити обсяг германізмів у складі семантичних мікро- та макросистем староукраїнської мови XIV – XVIIІ ст.
Мовні взаємозв’язки українців з германськими народами, стосувались практично
усіх сфер життя тогочасного суспільства, від побутових до політичних та культурних. Це
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підтверджують дослідження Д.І. Шелудька, П.К. Коваліва, М.П. Кочергана, О.Е. Кирпиченко, Т.Б. Пица, [1; 7; 5; 2; 3] та ін. Наприклад, Д.І. Шелудько у своєму дослідженні,
відзначає що лише німецькі елементи в українській мові дають дуже цікаву і для історії матеріальної культури в Україні дуже показну картину, що свідчить про німецький
культурний вплив чи не на всі ділянки матеріального життя [1: 15]. А оскільки лексикосемантична система мови повною мірою віддзеркалює процеси та сфери діяльності
суспільства, питання дослідження семантичної структури питомої германської лексики
у староукраїнській мові безпосередньо пов’язане з конкретними аспектами культурноісторичного взаємозв’язку українців з германцями. Саме тому семантична структура
питомої германської лексики, запозиченої в староукраїнську мову дозволяє зануритись
у світ українців XIV – XVIIІ cт., зрозуміти їхнє світобачення, прагнення до пізнання
нового. Говорячи про німецькі лексичні запозичення, О.П. Пророченко відзначає, що
лексико-семантична система тієї чи іншої мови визначає долю запозиченого слова, пристосовуючи його семантичну структуру до своїх потреб [4: 83], а М.П. Кочерган та Т.Б.
Пиц приходять до висновку, що потрапивши в нову мовну систему, германізм втрачає
зв'язок зі своїм етимоном, закріплюється у мові і розвивається за законами мови [5; 6].
Це дає підстави стверджувати, що питомі германізми свідчать не лише про зв’язки українців з германцями, а й певною мірою відображають культуру українців.
В основу нашого поділу германізмів покладено структуру життєдіяльності тогочасного суспільства у вигляді п’яти систем, які відповідають певним сферам його життєдіяльності: побутової, економічної, політичної, духовно-культурної та природничої, які
групувались навколо людини. У результаті всі запозичені питомі германізми, які зафіксовані у староукраїнських пам’ятках, умовно розподілено нами на шість семантичних
макрополів: соціум, побут, промислове виробництво, політичні відносини, культура
і навколишнє середовище.
Кожне з виділених нами семантичних макрополів складається з мікрополів, які визначають або конкретизують семне наповнення цих макрополів. У межах мікрополів виявляються, таким чином, лексеми, протиставлювані за різними ознаками, що об’єднують цілі
ряди германізмів, утворюючи нерівнозначні семантичні групи та підгрупи.
Розглянемо детальніше семантичне макрополе соціум як фрагмент лексикосемантичної системи германізмів у староукраїнській мові. Макрополе складається з двох
мікрополів людина та суспільство. Для диференціації цих мікрополів нами застосована
семи “індивідуальний” та “колективний”. У мікрополі людина виявлено чотири семантичні групи: анатомія, характеристики людей, та дії.
Для диференціації германізмів семантичної групи анатомія застосовано гіпонім
“частини тіла” (напр. галдунъ “шлунок, черево, живіт”) [11 (2: 636)]. Семантична група
ж характеристики людей об’єднує в основному одиниці іменників, а також прикметників з ідентифікаційним значенням “властивість” (напр. бенкартъ / букартъ “побічна,
нешлюбна, неправого ложа дитина” [11 (1: 82)], гбуръ “грубіян, мужик” [10 (1: 485)],
грубиянъ / грубђнъ “грубіян, простолюдин, простак, невіглас”) [11 (2: 618]. Ідентифікаційне значення “дія” взято нами за основу формування семантичної групи дії, яка у свою
чергу із використанням диференційних сем “використання фізичної сили” та “використання інтелекту” поділена на семантичні підгрупи фізична діяльність (напр. вандрувати / вендрувати “мандрувати, подорожувати пішки, іти” [11 (1: 184)], вируговувати “ви198

ганяти, усувати” [10 (1: 380)]) та ментальна діяльність (напр. вђншовати / вђнчовати
“вітати, поздоровляти” [10 (1: 401)], гмырати “вигадувати, мудрувати” [11 (1: 533)]).
У семантичному мікрополі суспільство диференційна сема “загальне/конкретне”
дає змогу виділити дві семантичні групи: народність (напр. готы “германський нарід”,
гунгарскый “угорський” [11 (2: 595, 629)]) та спільнота (гминъ “загал людей, нарід, поспільство”, гуфъ “громада, купа” [11 (2: 634, 644)]).
Германізми мікрополя побут становлять значний шар слів, що характеризується широким вжитком у носіїв староукраїнської мови. Його формують три семантичні мікрополя: приміщення, хатній побут та кулінарія. Диференційною семою семантичної групи
хатній побут виступає сема “предмети домашнього використання”, приміщення – сема
“місце для проживання” (напр. будынокъ “те,що виставлено, будівля, забудування”, гмахъ
“покій, кімната, горниця, велика споруда” [11 (1: 148, 2: 644)], ганокъ “ганок, передсінок,
балкон, коридор” [10 (1: 468)]), а семантичної групи кулінарія – “приготування їжі”.
У семантичному мікрополі хатній побут чітко простежуються дві семантичні групи: одяг, прикраси, аксесуари з диференційною семою “річ для одягання” (напр. брижђ
“карбовані, фризовані оздоби на жіночій сукні, сукня оздоблена брижами”, галжбантъ
“рід окраси, що носили на шиї заможні жінки” [11 (1: 140, 503)], вахляръ “віяло” [10 (1:
340)]), та побутові предмети з диференційною семою “річ для користування у побуті”.
Семантична група побутові предмети також чітко структурована на дві підгрупи: кухонне приладдя з диференційною семою “предмет для приготування/споживання їжі”
(напр. блюдо “плитка миса”, братына “металеве начиння, щоб пекти на нім” [11 (1: 105,
138)]), та предмети хатнього вжитку з диференційною семою “предмет для використання у побуті” (напр. антвась/гантвась “начиння мити руки, мідниця зі жбаном, умивальня”, вантухъ “мішок, лантух (велика торба з грубого конопляного полотна на хміль,
вовну)”, ганчирка “шматок тканини, щоб витирати щось” [11 (1: 24, 185, 508)]).
Семантичне мікрополе кулінарія з диференційною семою “об’єкт споживання”, що
у свою чергу поділяється на семантичні групи продукти (напр. галганъ “зілля, на якому
настоювали горілку” [11 (2: 636)]) та страви (напр. бохенокъ/ бохонь “буханець”, булка
“білий пшеничний хліб”, вафелъ “вид печива” [11 (1: 129, 153, 191)]) з використанням
розрізнювальної семи “до/після процесу приготування”.
Макрополе промислове виробництво є різнорівневим, його характеризує різноманітність та багатопрофільність. Подальша семантична диференціація відбувається шляхом додавання диференційних та уточнюючих сем. В основу поділу цієї мікрогрупи на
семантичні мікрополя лягла розрізнювальна сема “рід діяльності”. Відтак утворено чотири мікрополя: ремесла, торгівля, сільське господарство та морська справа.
Чи не найбільшим у семантичній структурі германізмів є мікрополе ремесла, що зумовлено пожвавленням економічного життя у XVI ст., розвиненим у ті часи промислом
українців, функціонуванням цехів та ремісничих організацій. Характерним для великої
частини запозичень цього мікрополя є запозичення безпосередньо з німецької. В. Лопушанський цитує М. Грушевського: “Великий вплив на поширення німецької лексики
мали ремісничі цехові організації, що, як правило, складалися з представників німецького етносу” [6: 8]. Диференційною семою обрано “об’єкт дії/обробки”, що дає змогу
виділити однорідні семантичні групи в межах мікрополя: за допомогою семи “будівлі”
– будівництво (напр. будовати “1. ставити будинок 2. поліпшувати, уморальнювати 3.
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робити, творити”, байда “паля, велике, загострене бервено” [11 (1: 50, 149)], ванчосъ
“дерево на кльопки (обтесані колоди дерева переважно для човнів)” [10 (1: 329)]), семи
“дерево” – столярство (напр. гибликъ “рубанок”, братналь “гвіздок прибивати дошки
” [11 (1: 137, 522)], гвђнтъ “скрут, звій на шрубі, в рурі ” [11 (2: 641)]), семи “метал” –
ковальство та слюсарство (напр. вершлякъ“молот, ковальський молот”, гисаръ / гисеръ
“виливач різних виробів з металю (напр. черенків друкарських)”, гицованье “виливання
з металлу” [11 (1: 221, 524)]), семи “одяг” – кравецтво (напр. гафтовати “вишивати
золотом або сріблом ”, вынштакъ “чинбарська палиця, качалка у гарбарів, палка для
вивертання шкіри” [10 (1: 405, 469)], гафтка / гавтъ “гаплик з бабкою, запона, щоб застібати одяг” [11 (1: 513)]), семи “зерно” – млинарство (напр. бендюга “ломака, дрюк,
колода для повертання вітряка“ [10 (1: 166)]) та семи “вози” – стельмаство (напр. берлина / берлинъ “рід повозу ”, букша “букса, залізна рура допасована до кінця оси” [11 (1:
85, 152)], васажокъ “чумацький віз, ящик на возі” [10 (1: 335)]). Групи лексичних германізмів, що виявилися на периферії мікрополя, об’єднано у спільну групу інші ремесла
(напр. блђхарня “відділ на фабриці, де бліхуюють тканини, пряжу, нитки (вибілювач полотна, воску)”, броваръ “пивоварня” [11 (1: 104, 142)], гута “заклад, де роблять скло, або
топлять метали, скляний завод” [11 (2: 633)]). У семантичній групі кравецтво в окрему
підгрупу виділено тканини та матеріали, що об’єднує лексеми з ідентифікаційним
значенням “об’єкт дії” (напр. бавелна “бавовна”, бђнда “тасьма” [11 (1: 45, 90)], грубринъ
“груба шовкова тканина” [11 (2: 649)]).
Мікрополе торгівля охоплює 3 семантичні групи: гроші, виділеної за допомогою
семи “предмет торгівлі”, одиниці вимірювання – за допомогою семи “кількісні характеристика об’єкта” (напр. брита “широкість матерії або поставу сукна”, бунтъ “вязка,
пучок ” [11 (1: 141, 154)], галіонокъ “міра англійська на плин = 4,54 літра” [11 (2: 636)])
та торгові поняття – “той, що обслуговує сферу торгівлі” (напр. боргъ “кредит, віра,
кредит на віру” [11 (1: 123)], гатунокъ “1. рід, якість 2. сорт” [11 (2: 637)], гандель, гендляр “торгівля, торговець” [10 (1: 494)]). Семантичну групу гроші поділяємо на підгрупи
монети, яку формує диференційна сема “створені цінності” (напр. вердунокъ “давня
польська монета, четвертина гривні”, галеръ “дрібна монета, 12 штук галерів = 1 широкий польський гріш” [11 (1: 216, 503)], грайцаръ “монета в Австрії, 1/100 гульдена” [11
(2: 646)]) та дорогоцінні метали і камені, сформовану семою “природні цінності” (напр.
брантъ “дорогоцінний метал або камінь” [12 (3: 51)], бурштинъ / бруштинъ “копальна
живиця з бурштинового дерева” [11 (1: 158)]). Численні германізми у межах мікрополя
торгівля доводять помітний вплив германців на торгівлю з українцями у XIV – XVIІІ ст.
Д. Шелудько навіть приходить до висновку, що українська мова засвоїла не лише безліч
германізмів на позначення предметів, що прийшли із заходу, але й запозичила їх і для
предметів, що вивозились з України на захід [1: 14].
Мікрополе сільське господарство характеризують поодинокі германські запозичення (напр. бђка “рід мотики” [11 (1: 170)], гарапникъ “нагай, батіг”, грундалъ “фахівець
грубого ремесла (п. землероб)” [10 (1: 471)]), що пояснюється незначним впливом германців на цю сферу життя українців.
Важливим для структури германізмів є мікрополе морська справа, оскільки переважну більшість його складають запозичення з голландської мови, які прийшли в староукраїнську мову у своїй більшості у XVIІ – XVIІІ ст. через російську, що пояснюється
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розвитком мореплавства та періодом російських і голландських відкриттів, які продовжувалися з середини XVI ст. до середини XVIІ ст. Мікрополе структуроване з використанням диференційних сем “локація”, “об’єкт дії” та “суб’єкт дії” на семантичні групи
порт (гаванъ “місце, де пристають судна” [11 (1: 498)]) та судна і їх частини (ботъ
“однощоглий парусник”, буяра “великий річковий човен” [10 (1: 238, 314)]) відповідно.
Семантичне макрополе політичні відносини логічно розпадається на три мікрополя:
державна служба, закон і порядок та військова служба. Цікавим для історичних досліджень є мікрополе державна служба, оскільки переважна більшість германізмів, які
стосувалися державної служби, з’являються у XVI – XVIІ ст. через польську мову, що відповідає переходу усіх українських земель під владу Речі Посполитої та зростанню українських міст. Семантичні групи в межах мікрополя державна служба формують наступні
диференційні семи: “продукт людської діяльності” для семантичних груп будівлі та атрибутика, та “людина” для семантичної групи титули і посади. Застосувавши уточнюючу
сему “заклад / споруда”, виділено семантичну групу будівлі та “річ” – атрибутика (напр.
абданкъ “старий польський герб з літерою W”, гербъ “символічний знак, що належав певній шляхетській родині; почесний знак місцевості, будівлі, інституції” [11 (1: 2, 579)], вимпел “прапор, стяг” [10 (1: 376)]). А також семи “отриманий” та “призначений” допомагають розрізнити германізми у межах двох підгруп титули (напр. грабя “титул, нижчий від
князького і вищий від баронського” [11 (2: 597)], арцехъ “архикнязь”, бернардинъ “законник стислішої регули св. Францишка” [11 (1: 36, 85)]) та посади (напр. барберъ “шляховий
робітник” [10 (1: 137)], бурмистръ “найвищий міський урядник з адміністративною і судовою владою в містах з Магдебурзьким правом, бурграбий / бурграбья “дозориця (наглядач)
замку” [11 (1: 155, 157)], гофмистръ “управляючий двору короля” [13 (1: 258)]).
У мікрополі закон і порядок спостерігаємо групи: вироки (напр. вилкеръ “міська
ухвала”, варгелтъ “грошова кара за випадкове скалічення” [11 (1: 186, 250)]), виділену
з допомогою семи “рішення адміністративних та судових органів”, документи (напр.
блянкетъ “папір з віддрукованою датою і прізвищем особи або фірми” [11 (1: 106)],
глейтъ “свідоцтво на вільний переїзд або побут”) – семи “письмовий акт” [11 (2: 643)],
громадський стан (напр. банить “вигнанець, людина позбавлена охорони законами”
[11 (1: 54)]) – семи “стан” та злочини (напр. гвалтъ “ насильство, примус, зневолення
силою” [11 (2: 369)]) – семи “злочинна дія”.
Другим за чисельністю германізмів мікрополем є військова служба, яке у своїй семантичній структурі є чітко та логічно структурованим. На думку М. Онишкевича, “військові германізми – це слова-професіоналізми, які вживались у колишній
австрійській армії, в основі своїй німецькі. Германізми цієї групи запозичувалися
безпосередньо з німецької мови. Вони продовжувалися умовами і практикою військового життя” [9: 38]. Ядром цього мікрополя виступає сема “військо”, тому розгалуження його на семантичні групи відбувається завдяки розгалуженню семантики
за схемою: “суб’єкт” – “об’єкт – “дія” – “локація”. Внаслідок цього розрізняємо такі
семантичні групи: військо, зброя, воєнне спорядження (напр. брайцары “кільця, гачки, що на них висить бинда або пас від шаблі”, гелмъ “шишак, шолом, прилбиця” [11
(1: 132, 517)], горнашъ “панцир” [12 (7: 32)]), розташування війська, дії та накази
(напр. абшитъ “відправа зі служби, увільнення з війська”, варунокъ “забезпечення,
охорона, оборона”, вербовати “затягати до військової служби” [11 (1: 4, 109, 215)])
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та об’єкти боротьби (напр. басарунокъ “винагорода за побій”, бутынокъ “воєнна здобич, луп” [11 (1: 60, 159)]).
Беручи за основу диференційну сему “ступінь ієрархії”, у межах семантичної групи
військо виділено дві підгрупи: військові звання (напр. герцюкъ “у старовинних германців, що стояла на чолі війська”, герштъ / герстъ “отаман, ватажок, голова, провідник
”, гетманъ “вождь, найстарший над військом” [11 (1: 520, 521)]) та підрозділи і типи
військ (напр. абахта “сторожа, варта”, варта “військова сторожа” [11 (1: 2, 188)], вахта
“варта, сторожа” [10 (1: 344)], галябартникъ “озброєний алебардою” [11 (1: 505)]).
Спільна ознака “ближній бій / завдання поранень на близькій відстані” протиставляється ознаці “бій на відстані/завдання поранень на далекій відстані”, утворюючи тим
самим у межах семантичної групи зброя підгрупи холодна зброя (напр. алябарда / галябарда “ратище з сокиркою, зброя, щоб колоти або рубати”, барта “гатунок широкої сокири” [11 (1: 20, 60)]) та вогнепальна зброя (напр. аркабузъ “ручна вогнепальна зброя”,
гаковница “рід довгої на дерев’яній підставці рушниці, що вживалася по фортецях” [11
(1: 32, 502)]). Використання уточнюючої семи “вражаюча частина зброї” дає змогу виокремити ще одну семантичну підгрупу боєприпаси та снаряди (напр. брокъ “дрібний
шріт / кусок заліза, свинцеві кулі” [11 (1: 143)], гліоть “залізо січене, щоб набивати рушницю, сіканка”, гротъ “залізко, вістря стріли, металеве закінчення корогва” [11 (2: 644,
649)]). Семантична група розташування війська розпадається на дві підгрупи завдяки
наявності у германізмах сем “локальність” та “споруда”: місцевість (напр. гарнизонъ
“місце розташування гарнізону” [10 (1: 476)]) та споруди (напр. блякавзъ “деревний будинок на оборону” [11 (1: 104)]).
Макрополе культура, виокремлене з допомогою семи “духовна діяльність” охоплює
два мікрополя: освіта та мистецтво. Застосувавши диференційну сему “наукова діяльність” виокремлюємо мікрополе освіта (напр. буква “літера”, букштаба “літера”, гезель
“учень, підмайстер” [11 (1: 152, 153, 517)]), сема ж “художня діяльність” дає змогу виділити
мікрополе мистецтво (напр. абрисъ “нарис, план, рисунок”, барва “колір, фарба, масть”,
визерунокъ “1. образ, подоба; 2. взірець, зразок; 3. рисунок, план” [11 (1: 3, 57, 248)]).
Одним із найбільш семантично однорідних, але у той ж час чи не найбільш багатих
та різноманітних з погляду джерел запозичень є макрополе навколишнє середовище.
До нього належать як запозичення з готської мови, так і з давньоверхньонімецької та
скандинавських мов. Германізми у його структурі є найдавнішими запозиченнями як
у давньоруську, так і у староукраїнську мови. В основу розрізнення мікрополів лягла
розрізнювальна сема “живий / неживий”, що дало змогу виділити мікрополе георесурси
(напр. бухта “затока” [12 (3: 104)], бурты “виспи земляні” [11 (1: 158)], грунтъ “твердий
поклад землі” [11 (2: 650)]). Застосувавши уточнюючі семи “рослина” та “тварина”, фіксуємо мікрополя флора (напр. букъ “дерево” [11 (1: 153)]) і фауна (напр. аккула “акула” [10
(1: 58)], валахъ “кастрований кінь” [12 (3: 169)], гайстеръ “чорногуз” [11 (1: 501)]).
Дослідивши германізми, зафіксовані у пам’ятках староукраїнської мови, можна констатувати, що межі семантичних мікросистем не є жорсткими: між ними спостерігається
постійне взаємопроникнення лексем через їхню багатозначність. Наприклад, гакъ у значенні “залізний прут” відноситься до семантичного мікрополя побутові предмети, у
значенні “шибениця” – до мікрополя закон і порядок, а у значенні “підступ” – до мікрополя людина.
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Отже, аналіз мовного матеріалу виявив такі особливості семантичної структури германізмів:
1) Структура семантичного поля германізмів чітко окреслює такі мікрополя германізмів: флора, фауна, георесурси, людина, суспільство, хатній побут, приміщення, кулінарія,
державна служба, закон і порядок, військова справа, ремесла, торгівля, сільське господарство, морська справа, мистецтво, традиції, освіта та релігія. Така розгалуженість лексикосемантичної структури свідчить про високорозвинену культуру українського суспільства
XIV – XVIIІ ст., що проникла на українські землі із заходу.
2) Семантичні мікрополя та групи у межах макрополів є абсолютно різними за своєю
чисельністю та розгалуженістю семантики, що пояснюється неоднорідним впливом германців на культуру українців. Найчисленнішими за своєю семантичною структурою є германізми, безпосередньо запозичені у носіїв германських мов – лексика мікрополів ремесла
та військова служба.
3) Основу германізмів в староукраїнських пам’ятках становлять запозичення з німецької мови, а саме з середньоверхньонімецької. Німецькомовний пласт лексики наявний в усіх макрополях, хоча й неоднаковою мірою. Найбільшу їх кількість засвідчено в
побутовій лексиці.
Таким чином перспективами дослідження може вважатися визначення праформ, які
мотивували германізми, зафіксовані нами у староукраїнських пам’ятках. Тому в подальшому ми вважаємо за необхідне зосередитися на такій актуальній на цей час проблемі, як
діахронічне висвітлення шляхів формування семантики запозиченої германської лексики в
староукраїнських пам'ятках від прамовних станів до кінця XVIII ст.
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УДК 811.112'367.92

Зінченко О.А.
(Київ, Україна)

РИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО НІМЕЦЬКОГО МОВЛЕННЯ
Стаття присвячена дослідженню усного німецького спонтанного мовлення чоловіків і жінок. Велику увагу приділено дослідженню фонетичного слова – мінімальної одиниці опису звукового мовлення, його властивостей у мовленнєвому потоці. Розглянуто
особливості ритмічної організації усного непідготовленого німецького мовлення представників протилежних статей на надсегментному рівні.
Ключові слова: мовленнєвий ритм, спонтанне мовлення чоловіків/жінок, фонетичне
слово, ритмічна структура, акцентний тип.
Статья посвящена исследованию устной немецкой спонтанной речи мужчин и женщин. Большое внимание в статье уделено изучению фонетического слова – минимальной
единицы описания звучащей речи, его особенностям в речевом потоке. Рассмотрены
особенности ритмической организации устной неподготовленной речи представителей
противоположных полов на супрасегментном уровне.
Ключевые слова: речевой ритм, спонтанная речь мужчин/женщин, фонетическое
слово, ритмическая структура, акцентный тип.
The investigation of verbal German spontaneous men’s and womеn’s speech is described
in the article. Great attention is paid to the phonetic word as a minimum unit of sound speech,
its characteristics in speech rhythm. The peculiarities of organization oral German unprepared
speech by opposite sex over segmental level are looked into.
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Key words: speech rhythm, phonetic word, the spontaneous speech of men/women, phonetic
word, rhythmic structure, accentual type.
Дослідження різних аспектів усного мовлення як основного виду спілкування будьякої людини є одним із перспективних напрямів сучасних лінгвістичних студій. Велику
увагу дослідники приділяють вивченню не лише граматичної, стилістичної, а й просодичної організації усіх типів непідготовленого мовлення.
Питання мовленнєвого ритму неодноразово поставали предметом багатьох дискусій
і лінгвістичних розвідок, в результаті яких властивості ритму досліджено на матеріалі
російської [5, 6, 15], англійської [2, 11] і німецької мов [1, 3, 12, 14]. Але отримані дані є
недостатніми, оскільки вони не характеризують ритм мовлення чоловіків і жінок. Існує
ще багато прогалин, заповненню яких деякою мірою слугують результати цього дослідження. Актуальність запропонованої статті зумовлена необхідністю висвітлення особливостей ритму німецького спонтанного мовлення з урахуванням статі мовців.
Метою статті передбачено дослідити особливості ритмічної організації непідготовленого мовлення носіїв німецької мови. Досягнення поставленої мети передбачає
вирішення таких завдань: сегментування текстів непідготовленого мовлення чоловіків
і жінок на ритмогрупи (фонетичні слова), встановлення їхньої тривалості, визначення
ритмічних моделей, аналіз внутрішньої будови фонетичних слів та визначення їх акцентних типів.
Матеріалом дослідження слугували записи інтерв’ю коментаторського типу 5-ти
дикторів чоловічої та 8-ми дикторів жіночої статі, однакових за віком (від 20 до 25 років)
і соціальним статусом (студенти педагогічного інституту м. Швебіш-Гмюнд і університету ім. М. Лютера в м. Халлє-Віттенберг).
Будь-якому типу усного мовлення однаковою мірою властивий ритм, який є засобом,
організовуючим наше сприйняття. Мовленнєвий ритм, імпліцитно закладений у мовленні, виявляється в ритмічних стереотипах мови, засвоєних людиною. Ритміка мовлення не
усвідомлюється носієм мови, вона реалізується і сприймається автоматично, проявляючи свою стабільність [1: 124].
Мовленнєвий ритм характеризується періодичністю, яка передбачає повторення деяких
одиниць, різних за тривалістю структур через певні проміжки часу, які утворюють не лише
ритмічну послідовність мовлення, а й впорядковану ритміко-мелодійну систему усного тексту. Ритмічна послідовність сама по собі нічого означає, але саме у мовленні перевтілюється
на значущу [2: 155], оскільки ритм організовує мовленнєвий континуум [1: 78].
Згідно з результатами досліджень звукового мовлення, впроваджених дослідниками
на матеріалі багатьох мов, внаслідок асимілятивних процесів, випадіння звуків і цілих
слів відбувається стирання і перерозподіл меж слів, внаслідок чого виникають одиниці,
більші, ніж лексико-граматичне слово. Суть такої одиниці для опису звукового мовлення полягає у тому, що декілька слів можуть сполучуватися в одну єдність, основним
стрижнем якої є основний наголос. Не виключають наявність і другорядного наголосу,
визначаючого загальний ритмічний рисунок фонетичного слова [3: 232].
Дослідження ритмічної організації усного спонтанного мовлення (СМ) німців передбачало сегментування текстів непідготовленого мовлення чоловіків і жінок, отриманих
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методом інтерв'ювання, на ритмогрупи (фонетичні слова), встановлення їхньої тривалості,
визначення ритмічних моделей, аналіз внутрішньої будови фонетичних слів (ФС).
Традиційно фонетичним словом вважають самостійне слово разом з ненаголошеними
службовими словами й частками, що прилягають до нього [4: 497]. Отже, під фонетичним словом (ритмічною структурою) розумітимемо «одне або декілька повнозначних
або службових слів, об’єднаних одним словесним наголосом» [5: 38], особливу ритмікоакцентуаційну єдність основного морфологічного слова й різного роду проклітик і
енклітик, що є «звуковим комплексом, відрізком тексту», об’єднаним одним основним
наголосом [6: 4], наприклад, da ÿhab ÿich ÿGe‘burtstag ÿgehabt.
Розглядаючи слово в аспекті звучання, говорять про ФС, об’єм якого є величиною
змінною, залежною від умов контексту. Саме змінюваність об’єму ФС і його залежність від
контексту свідчать про те, що ФС є одиницею мовлення [7: 54; 142, с. 6].
Фонетичне слово дуже часто є основною одиницею опису спонтанного мовлення
[81, с. 32; 9: 171], оскільки ритмічний ефект мовлення досягається завдяки закономірній
послідовності наголошених складів з ненаголошеними, які примикають до них.
Фонетичне слово як мінімальна ритмічна одиниця усного мовлення є: неподільною
одиницею, фонетична цільність якої визначається словесним наголосом і залежністю
ненаголошених голосних від розташування по відношенню до наголошеного голосного
[7: 71–72]; носієм смислу та просодичної інформації; реально існує в усному мовленні;
виділяється із контексту; може функціонувати самостійно, виконуючи роль слова-фрази;
здійснюючи певні ритмічні та семантичні функції, є складовою цілісного тексту; є
двоплановою одиницею, оскільки може виконувати роль водночас одиниці сприйняття і
реалізації усного висловлення [5: 32].
Фонетичні слова можуть бути і односкладовими, і багатоскладовими структурами,
що містять, переважно, до дев’яти складів. Проте, за результатами впровадженого
дослідження, у СМ чоловіків і жінок виявлено також ФС, що налічують більш ніж
дев’ять складів. Втім, відповідно до даних дослідження, відображених у табл. 1,
зазначених слів небагато, тому вважатимемо ФС, кількість складів в яких перевищує
п’ять, багатоскладовими словами. Усі значення кількісного складу ФС наведено у %,
за 100% прийнято загальну кількість ФС, отриманих під час реального звучання усних
текстів дикторів чоловічої і жіночої статі.
Таблиця 1.
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Як видно з табл. 1, усне СМ носіїв німецької мови характеризується наявністю ФС, в
яких більш ніж дев’ять складів. Результати даного дослідження вказують на те, що такі слова характерні більшою мірою для дикторів-чоловіків, ніж для дикторів-жінок. Крім того,
в усному мовленні жінок не виявлено ФС, кількість складів яких перевищує п’ятнадцять.
Згідно отриманих даних, шістнадцяти-, вісімнадцяти- і дев’ятнадцятискладові ритмічні
структури притаманно вживати дикторам чоловічої статі.
За способом утворення ФС може бути простим (може збігатися із традиційною лексикограматичною одиницею мови) і складеним (містить кілька мовних елементів і складається із
проклітики, тобто переднаголошених складів і наголосу (проклітичний спосіб) або проклітики, наголосу й енклітики – післянаголошених складів (проклітично-енклітичний спосіб)).
Аналіз способів утворення і частотності окремих видів ФС у експериментальному матеріалів дослідників показав, що для непідготовленого мовлення характерні, переважно, складені проклітичні фонетичні слова [3: 44].
Формування фонетичного слова у звуковому мовленні здійснюється відповідно до власних специфічних законів. Тому, з огляду на те, що ФС є структурною послідовністю певної
кількості складів і місцем наголосу, слід розглянути ритмічну структуру, яка передбачає
вивчення його акцентного типу. Під акцентним типом (АТ) розуміють схему розташування
наголосу в словоформах певної множинності слів, що належать до окремої частини мови
[10: 184]. Акцентні типи ФС є особливими структурними одиницями фонетичної системи
мови, які відрізняються кількістю та ступенем наголосу, послідовним розподілом головних
та другорядних наголосів [11: 76].
Ритмічна структура є ритмічною організацією ФС, тому належить до одиниць дещо вищого порядку, ніж ФС. У сучасній літературі прослідковується тенденція до заміни поняття
“фонетичне слово” поняттям “ритмічна структура” і, відповідно, зарахування зазначеної одиниці до надсегментного рівня. ФС або ритмічна структура у такому значенні розкриває особливості ритму певної мови і визначає періодичність наголошених і ненаголошених складів
[12: 97]. Крім того, ритмічна структура є центральною одиницею, яка уможливлює вивчення
усіх рівнів і елементів, що утворюють озвучений текст [13: 11]. Тому доречно розрізняти
поняття “ритмічна структура” і “фонетичне слово”, адже ритмічна структура вважається специфікою будови ФС як одиниці, що посідає проміжне місце між надсегментним і сегментним
рівнями [12: 97].
Розподіл за типами акцентуації відбувається відповідно до позиції наголосу та кількості переднаголошених та післянаголошених складів [9: 181]. Ритмічні моделі або акцентні типи представляються у формі дробу, в якому чисельник є кількістю складів, а
знаменник – позицією наголошеного складу, наприклад, Be‘ruf – 2/2, umÿ dieÿ‘Kinder
– 4/3 [14: 95] або за допомогою певних схем: Be‘ruf („∪" ненаголошений склад, ""
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наголошений склад) ∪ , um ÿdie ÿ‘Kinder ∪ ∪  ∪. За кількістю складів у ФС
визначають належність даного акцентного типу до класу: клас 1 – односкладові, клас
2 – двоскладові тощо, наприклад, Be‘ruf – клас ФС – 2, тип ФС – 2/2 (∪ ), umÿÿ die
ÿ‘Kinder – клас ФС – 4, тип ФС – 4/3 (∪ ∪  ∪).
Експериментально-фонетичні дослідження ритмічної організації мовлення підтверджують той факт, що інвентар класів ФС у мовленні є обмеженим [80]. Згідно експериментальних даних О.І. Стеріополо [9: 177–178], у німецькій мові налічують від одного до дев’яти
класів фонетичних слів. У спонтанному ж мовленні простежується більша кількість класів й особливо велике розмаїття акцентних типів ФС, тут можуть зустрічатися ритмічні
моделі від 1/1 до 11/11 [14: 95–96].
За даними проведеного експерименту, в усному мовленні чоловіків виявлено
дев’ятнадцять класів ФС, натомість СМ жінок характеризується п’ятнадцятьма класами ФС
(результати унаочнено вище в табл. 1).
Відповідно до кількості складових у ФС, розрізняють від одного до дев’яти найбільш
уживаних акцентних типів [9: 241]. Проте, результати аудиторського аналізу СМ німців свідчать про те, що в усному мовленні дикторів чоловічої статі превалюючими є ФС, утворені
щонайбільше п’ятьма складами. Натомість у непідготовленому мовленні дикторів жіночої
статі найчастотніші акцентні типи містять від одного до чотирьох складів. Результати аудиторського аналізу подано в табл. 1.
Характер розподілу акцентуації і кількість складів ритмічних одиниць залежить від
темпу того чи іншого типу усного мовлення. З прискоренням темпу зменшується кількість
виділених наголосом складів, і, відповідно, збільшується кількість ненаголошених. Таким
чином, довжина ФС є величиною змінною, залежною від ступеня темпу мовлення.
Аудиторський аналіз уможливив з’ясування специфіки ритмічної організації СМ
дикторів-чоловіків і жінок. Під час дослідження визначено частотність окремих фонетичних слів, зазначено їхню тривалість та встановлено ритмічні моделі найтиповіших ФС у
непідготовленому мовленні німців. Для встановлення найчастотніших класів та акцентних
типів ФС в усному непідготовленому мовленні дикторів вирахувано відсоткове відношення
уживаності кожного з класів ФС від загальної кількості. Варто зазначити, що АТ визначено
лише для тих фонетичних слів, які є превалюючими у мовленні представників протилежних
статей, тобто їхній кількісний показник перевищує 10%. Результати цього етапу експерименту представлено в табл. 2 і 3, де найчастотніші акцентні типи ФС подано зверху вниз, а,
домінуючий АТ певного класу фонетичних слів виділено жирним шрифтом.
Таблиця 2.
Найуживаніші акцентні типи ФС в усному німецькому мовленні чоловіків
Акцентний тип Кі-сть
ФС
ФС
 ∪ ∪ ∪ 4/1
∪  ∪ ∪ 4/2
∪ ∪  ∪ 4/3
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84
115
214

Показник
у%

Акцентний тип
ФС

Кі-сть
ФС

Показник
у%

15,7
21,5
39,9

 ∪ 2/1
∪  2/2
 ∪ ∪ ∪ ∪ 5/1

196
183
31

51,7
48,3
8,4

∪ ∪ ∪  4/4
 ∪ ∪ 3/1
∪  ∪ 3/2
∪ ∪  3/3

123
105
248
128

22,9
21,8
51,6
26,6

∪  ∪ ∪ ∪ 5/2
∪ ∪  ∪ ∪ 5/3
∪ ∪ ∪  ∪ 5/4
∪ ∪ ∪ ∪  5/5

52
84
153
48

14,1
22,8
41,6
13

Як видно з табл. 2, превалюючими в усному мовленні дикторів чоловічої статі є
чотирискладові ФС і найчастіше диктори-чоловіки виділяють наголосом третій склад
зазначених ФС (zu ÿbe!suchen, ich ÿbin ÿ!glücklich, mit ÿCom!putern). Друге місце
за частотністю належить трискладовим ФС, в яких наголошений другий склад (zu
ÿ!surfen, in ÿ!Deutschland, wa!rum ÿjetzt). Згідно з даними впровадженого дослідження, у
непідготовленому чоловічому мовленні виявлено майже однакову кількість двоскладових
(13,4%) і п’ятискладових (13%) ФС. Двоскладові фонетичні слова у СМ чоловіків
визначаються, переважно, наголошеним першим складом (!auskennt, !Fußball, !manchmal), а п’ятискладові ритмічні структури характеризуються наголосом на четвертому
складі (um ÿmich ÿin ÿ“Stuttgart, wenn ÿalte ÿ!Menschen, in ÿmeiner ÿ!Freizeit).
Таблиця 3
Найуживаніші акцентні типи ФС в усному німецькому мовленні жінок
Акцентний тип ФС

Кі-сть ФС

 ∪ ∪ 3/1
∪  ∪ 3/2
∪ ∪  3/3
 ∪ 2/1
∪  2/2
 ∪ ∪ ∪ 4/1
∪  ∪ ∪ 4/2

192
357
197
364
268
86
169

Показник
у%
25,7
47,9
26,4
57,6
42,4
13,6
26,8

Акцентний тип
ФС
∪ ∪  ∪ 4/3
∪ ∪ ∪  4/4
 ∪ ∪ ∪ ∪ 5/1
∪  ∪ ∪ ∪ 5/2
∪ ∪  ∪ ∪ 5/3
∪ ∪ ∪  ∪ 5/4
∪ ∪ ∪ ∪  5/5

Кі-сть
ФС
240
136
46
79
109
191
72

Показник у %
38
21,6
9,3
15,9
21,9
38,4
14,5

Згідно отриманих даних, найчастотнішими ритмічними моделями в усному жіночому
мовленні є ФС третього класу, які характеризуються наголошеним останнім складом (damit
ÿ!macht, die ÿman ÿ!schnell, oder ÿ!Kohl). Друге місце в усному мовленні дикторів жіночої
статі за уживаністю посідають двоскладові (16,6%) і чотирискладові (16,5%) ФС. Двоскладові
ритмічні структури визначаються у СМ дикторів-жінок акцентуацією першого складу (!Ländern, !Dinge, !oder), а чотирискладові – наголошенням передостаннього складу (des ÿSe!mesters,
wenn ÿich ÿ!einfach, nicht ÿsehr ÿ!schwierig). Відповідно до даних впровадженого дослідження,
менш частотними вважаються п’ятискладові ФС, в яких жінки наголошують останній склад
(das ÿist ÿfür ÿmich ÿ“Glück, sich ÿin ÿihrem ÿ!Frust,ich ÿmuss ÿdiesen ÿ!Man).
Встановлені під час дослідження особливості ритмічної організації спонтанного мовлення
чоловіків і жінок дозволяють зробити припущення, що чоловіки здатні говорити швидше,
ніж жінки, тому і ФС у них довші.
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На основі визначених наголосів у ритмогрупах і методики, запропонованої Г.Н.
Івановою-Лук’яновою [15], встановлено періодичність реалізації словесних наголосів,
а також визначено найчастотніші міжнаголошені інтервали в усному мовленні дикторів
чоловіків і жінок. Так, мовлення чоловіків згідно даних статистичного аналізу характеризується більшим квадратичним відхиленням періодичності словесних наголосів (σ =
2,3), ніж мовленнєва діяльність жінок (σ = 1,7). Менший показник квадратичного відхилення періодичності словесних наголосів свідчить про більшу ритмічність непідготовленого мовлення дикторів жіночої і меншу ритмічність мовлення дикторів чоловічої статі.
Усне мовлення жінок визначається високим ступенем впорядкованості міжнаголошених
інтервалів, прагненням уникнути відхилень від значень середніх показників. Натомість
в усному мовленні чоловіків спостерігається тенденція до наголошення двох трьох складів підряд, а також вимовляння інколи надто тривалих міжнаголошених інтервалів (понад п’ять складів), що безумовно впливає на ритмічну побудову висловлення і зумовлює
нерівномірний розподіл наголошених складів у висловленні. Періодичність реалізації
словесних наголосів в усному мовленні носіїв німецької мови проілюстровано на таких
прикладах, де позначка „" відповідає наголошеному, позначка "∪" – ненаголошеному
складу, дужка внизу " ÿ " відображає злиття лексичних одиниць в одне фонетичне слово,
а діакритичний знак "^" вказує на делімітацію ритмогруп у звуковому континуумі:
Was bräuchte denn der moderne Mensch, um glücklich zu sein? Viel Gesundheit? Vielleicht viel Geld? Was käme da in Frage?
Приклад спонтанного мовлення чоловіка:
!Ja^daÿ würde ÿman ÿfast ÿschon ÿins ÿPhiloso!phieren ÿkommen^ und ÿdas ÿjetzt ÿsoweit
ÿdie ÿ!ausweitet ÿalso^ich ÿ!glaube ÿdas !Glück^ desÿ modernen ÿ!Menschen^liegt ÿin ÿihm
ÿ“selbst ÿalso^es ÿmuss ÿer ÿvon ÿal!leineÿ finden.
 ∪∪∪∪∪∪∪∪∪∪  ∪∪∪∪∪∪∪∪∪  ∪∪∪∪∪  ∪∪  ∪∪∪∪  ∪∪∪∪ 
∪∪∪∪∪∪∪ ∪∪∪ σ = 2,6
Приклад спонтанного мовлення жінки:
!Glück ÿist^für ÿ!mich^!wennÿ ich^morgens ÿÿ!aufwache^und ÿ“lachen ÿkann^
wenn ÿich ÿ!einfach^das ÿGe!fühl ÿhabe^“glücklich ÿzu ÿÿÿsein^das ÿist ÿfür ÿmich ÿ“Glück.
 ∪∪   ∪∪∪  ∪∪∪  ∪∪∪∪  ∪∪∪  ∪∪  ∪∪∪∪∪∪∪  σ = 1,6
Наведені приклади свідчать, що дикторові-чоловіку притаманно вживати більш тривалі ФС, ніж дикторові-жінці. Саме тому інтервали між двома сусідніми наголошеними складами є більшими у мовленні диктора чоловічої статі. Оскільки жінки частіше на
відміну від чоловіків наголошують слова, то ймовірність акцентуації найближчого складу
в усному мовленні жінок більша. Подані приклади свідчать також про більшу ритмічність
непідготовленого мовлення жінок. На ритмічному рисунку прослідковується закономірність
диктора-жінки наголошувати склади у висловленні через деяку кількість ненаголошених
складів, що сприяє утворенню певної періодичності, ритму мовлення (акцентуація складу
відбувається, переважно, через 2 або 3 ненаголошені склади). Мовлення диктора-чоловіка
є менш ритмічним, адже виділення наголосом складу лише двічі відбувається через 4 ненаголошені склади (міжнаголошені інтервали у 2, 3, 5, 7, 9, 10 ненаголошених складів зафіксовано у висловленні лише по одному разу).
210

Коротші інтервали між двома наголошеними складами типові здебільшого для мовлення дикторів-жінок. Найчастотніший міжнаголошений інтервал у мовленні дикторівжінок складає один склад, натомість у чоловічому мовленні – два або три ненаголошені
склади. Усі наведені вище підрахунки дають підстави стверджувати, що ритміка усного
мовлення чоловіків відрізняється від ритміки імпровізованого мовлення жінок. Нетривалі інтервали між двома найближчими наголошеними складами і наявність коротких ритмогруп, притаманні мовленню жінок, свідчать, про те, що жінкам властиво розмовляти
дещо повільніше, ніж чоловікам. Таким чином, виявлені особливості ритмічної організації імпровізованого мовлення носіїв німецької мови можна пояснити високим ступенем
спонтанності мовлення й варіативністю темпу мовлення.
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НОВІ ІНШОМОВНІ СЛОВА В СУЧАСНІЙ БОЛГАРСЬКІЙ МОВІ
(спроба впорядкування термінів та дефініцій)
У статті зроблено спробу впорядкування термінів та дефініцій теорії запозичення
у болгарському мовознавстві та створення цілісної термінологічної характеристики запозичень сучасного періоду. Описано терміни для позначення позиченого слова з точки
зору походження, поширення, часу.
Ключові слова: болгарська мова, запозичені слова, іншомовні слова, інтернаціоналізми, новозапозичення.
В статье сделана попытка систематизации терминов и дефиниций теории заимствования в болгарском языкознании и создания целостной терминологической характеристики заимствований современного периода. Описаны термины для обозначения новых
заимствованных слов с точки зрения происхождения, распространения, времени.
Ключевые слова: болгарский язык, заимствования, иноязычные слова, интернационализмы, новые заимствования.
The attempt to systematize terms and definitions of loan-word theory in Bulgarian linguistics has been made. The author has also tried to create complete terminological characteristics
of present loan-words. Terms for designation of new loan-word according to such criteria as
origin, expansion and time have been described.
Key words: Bulgarian language, loan-words, foreign words, internationalisms, new loanwords.
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Оновлення словникового складу мови є природнім процесом, який пов’язаний з потребами суспільства називати нові поняття, предмети та явища або перейменовувати вже
названі об’єкти. Зміни у лексиці кожної мови проходять кількома способами: 1) через
творення нових лексем питомими засобами словотвору, 2) через переосмислення наявних лексем, тобто зміни у лексичній семантиці (розвиток нових значень) та прагматиці,
3) через запозичення з іншої мови, яке на сучасному етапі набуває неабиякого значення.
Як справедливо зауважує автор двох словників неологізмів Валентина Бонджолова,
сьогодні запозичення слів – добре воно чи погане – є найпродуктивнішим шляхом поповнення болгарського лексикону новими словами [10: 6].
Проблема запозичень у мові загалом та лексичних (матеріальних) зокрема є предметом численних лінгвістичних студій в сучасній болгаристиці, однак аналіз літератури,
присвяченої ролі і місцю чужомовної лексики в новітній болгарській мові, здебільшого свідчить про неузгодженість лінгвістичних понять та термінів. Хоча питання теорії
і практики запозичень постійно перебувають у полі зору лінгвістів і інтерес до їх дослідження зростає, проте, узагальнювального дослідження з цієї проблематики явно не
вистачає. До прикладу, не вирішено ряду питань, що стосуються запозичень новітнього
періоду в мові загалом і в її різноманітних стильових розгалуженнях зокрема. Сьогодні,
коли процес оновлення словникового фонду за рахунок великої кількості нових іншомовних слів значно активізувався, зростає потреба у теоретичному осмисленні відповідних
понять та термінів, бо поки-що в болгарському мовознавстві не існує спільного терміна
на позначення слів, які одна мова перейняла від іншої. Також нема єдності у трактуванні
існуючих термінів. З огляду на це, далі детальніше зупинимося на проблемах вироблення необхідного термінологічного апарату.
Традиційно у болгарському мовознавстві запозичену лексику поділяють на запозичення (заемки) та чужі слова (чуждици). Перші – це повністю асимільовані слова, які
формально і за змістом не відрізняються від питомих болгарських. Зазвичай це ранні
широко вживані запозичення, нейтральні у стилістичному відношенні, що втратили
ознаки свого походження та не мають у мові синонімів, напр., палто, костюм, балкон.
Протиставляються їм чужі слова (чуждици) – це позичені слова, які дублюють існуючі
у болгарському лексиконі питомі одиниці, тобто мають синоніми [1; 2: 174-175; 5: 87].
Такі слова можна легко замінити «домашніми» словами, тому доцільність використання їх у мові ставиться під сумнів. Це напр., комюнике (съобщение), еталон (образец),
консенсус (сьгласие), имунитет (неприкосновеност), електорат (избиратели) [2: 175].
Деякі сучасні болгарські мовознавці для кваліфікації новозапозичень такого типу послуговуються терміном одноденки (еднодневки) [14: 324]. У середині ХХ століття поодинокі
захисники таких слів називали їх етранжизмами [9: 120].
Однак у трактуванні вищезазначених термінів спостерігаємо відмінності у працях
окремих мовознавців, а подекуди і в працях одного й того ж автора. Наприклад, Т. Бояджієв використовує термін заемки для позначення достатньо широкого кола одиниць,
які відрізняються ступенем асимильованості до фонетичних, морфологічних особливостей болгарської мови. Він зазначає, що запозиченнями є ті слова, що давно увійшли у
словниковий склад мови і є широко розповсюдженими, вживаються без обмежень і не
сприймаються як чужі, а за формою, використанням і функцією є невід’ємною частиною
болгарського словника. Серед них науковець виділяє: а) запозичення, що втратили свої
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зовнішні фонетичні та морфологічні ознаки чужомовності, та не сприймаються мовцями
як чужорідний елемент на фоні домашньої лексики. Вони не мають точних болгарських
відповідників, не мають також характерних стилістичних особливостей запозичених
слів, відносяться до нейтральної лексики; б) запозичення, що зберегли у своєму складі
деякі зовнішні ознаки свого іншомовного походження: це невластиві болгарській мові
звукосполучення, суфікси та префікси… тощо. На початку їх запозичення вони мали обмежений вжиток, але оскільки використовувались у мові як єдині назви широко розповсюджених предметів понять та термінів, вони швидко розширили свій вжиток; в) запозичення з галузі науки політики культури та мистецтва, що вживаються у європейських
мовах з приблизно чи повністю однаковою вимовою, не мають синонімів, використовуються як терміни та їх прийнято називати інтернаціональними [2: 175].
Натомість у передмові до «Словника іншомовних слів» зазначено, що запозичення
(заемки) – це давно запозичені слова, іноземне походження котрих може визначити лише
спеціаліст, значення їх добре відомі мовцям, тому їх не включають у словники іншомовних слів, а чужі слова (чуждици) – це слова у яких більшою чи меншою мірою відчутне
їх іншомовне походження, напр., аероплан, кадастр, семинар, і саме вони вміщені у такого типу словнику. Також тут зазначено, що ця категорія слів дуже велика і різноманітна, до неї відносяться і такі загальновживані та добре відомі слова як кино, театър, университет, а також багаточисельні інтернаціоналізми, напр., абсцес, афазия, метизация,
і саме вони займають найбільше місце у словнику [12: 7].
Такі судження є суперечливими і не показують різниці між нібито чітко розділеними
запозиченнями (заемки) та чужими словами (чуждици). З одного боку, запозичення – це
повністю асимільовані у мові слова, і ті слова, що є носіями певних іншомовних ознак, а
також міжнародна культурна лексика і термінологія, а чужі слова – це непотрібні у мові
слова, «двійники» питомих слів. З іншого, запозичення – це ті лексеми, іншомовність
котрих може розпізнати спеціаліст, а чужі слова (чуждици) – це ті, у яких більшою чи
меншою мірою відчутне іншомовне походження.
Отже, чіткого критерію розрізнення запозичень (заемки) і чужих слів (чуждици) у
болгарському мовознавстві немає, ці терміни мають змішаний характер, бо кожен з них
називає певною мірою одне і те саме. Мовці теж не розмежовують їх чітко, хоча при
дефініюванні цих термінів мовцями окреслюється явна опозиція добрий/поганий, свій/
чужий, потрібний/непотрібний у мові. Чужі слова (чуждици) мають однозначну негативну оцінку та їх засуджують навіть люди, які активно використовують їх у мовленні.
Польський мовознавець Б. Вальчак, аналізуючи сучасні польські запозичення з англійської мови, що є функціонально невмотивованими, зазначив, що їх наявність у мові викликана мовною модою чи снобізмом [18: 127].
Варто зауважити, що запозичену лексику (заети думи), що прийшла з інших мов, у
болгарському мовознавстві називають також іншомовною (чужди думи) [2: 171]. Цей термін, що вказує на іншомовне походження використовується і для номінації запозичених
слів (заемки) і чужих слів (чуждици). В українському мовознавстві трактування термінів
запозичення (заемки) і іншомовні слова (чужди думи) дещо різняться. До запозичень відносять «слова, цілком засвоєні мовою, що запозичила. Запозичені слова не сприймаються
мовцями як чужорідний елемент і не потребують пояснень щодо форми і значення. [15:
179]. Іншомовними вважаються слова з інших мов, які, на відміну від запозичених, не ціл214

ком засвоєні в мові, що їх запозичила. Мовці усвідомлюють їх як такі чужорідні лексеми,
що зберігають ознаки свого походження. Це виявляється як у формі, так і у семантиці.
Формально іншомовні слова відрізняються такими ознаками: більший чи менший ступінь
незасвоєності у мові-реципієнті, можливість збереження на письмі вихідної графіки, наявність незвичних звукосполучень, невідмінюваність частини іншомовних слів. Семантика
багатьох іншомовних слова незрозуміла або недостатньо ясна для значної частини носіїв
мови-позичальника, що викликає потребу у створенні спеціальних словників. У всіх сучасних мовах світу, що запозичують іншомовні слова, відбувається безперервний процес
їх засвоєння, через що нерідко дуже важко провести чітку межу між ними і запозиченими
словами [15: 213]. З огляду на це, у нових мовознавчих дослідженнях українські вчені теж
вважають за доцільне використовувати ці терміни як синоніми [13: 241]. До певної міри
в обох мовах такий поділ на запозичення (заети думи) та іншомовні слова (чужди думи)
зумовлює включення запозиченої лексики разом з питомою у загальномовні словники, а
іншомовні слова формують реєстр спеціальних словників – «Словників іншомовних слів»
(«Речници на чуждите думи»). Терміну чужі слова (чуждици) для позначення непотрібних, функціонально невмотивованих запозичених з інших мов лексем, що дублюють питомі, засмічуючи мову, українські мовознавці не використовують.
Свідченням того, що терміни і дефініції теорії запозичення не є узгодженими і на
міжмовному рівні, є переклад болгарських термінів заета дума і чуждица українською
мовою як запозичене слово та іншомовне слово у «Словнику слов’янської лінгвістичної
термінології» [17: 206-207].
Болгарські дослідники нових запозичень також не завжди і не цілком погоджуються з
класичним поділом іншомовної лексики. Вчені зокрема наголошують на тому, що важко
говорити про асиміляцію у системі мови-реципієнта, коли слово не має тривалого вжитку [6: 99]. Крім того, за наявності питомих синонімів до іншомовних слів кожна з лексем
зазвичай має свою сферу вжитку, різні дериваційні потенції, неоднакові стильові характеристики, тому не може «засмічувати» словника болгарської мови, а, навпаки, збагачує
його виражальними засобами. [5: 87]. Так, укладачі найновішого Словника нових слів
зазначили, що часто неологізми (включно новозапозичення – з. а.) стають для існуючих
у мові слів синонімами, котрі описують відомі поняття і предмети з іншого боку, з метою виразити відношення, надати нюансу, уточнити значення чи просто модернізувати
висловлювання, напр., тийнейджър замість юноша [11: 5]. Звичайно, не всі нові слова
можна оцінювати як бажані у мові, багато з них потрапляють у неї через необдумані
висловлювання чи надмірну показову інтелектуальність. Але природним регулятором
надходження та закріплення лексичних інновацій є насамперед мовна практика, тому не
всі нові запозичення мають однакові перспективи з огляду на їх утвердження в сучасній
болгарській мові. Частина з них стане повноцінними лексичними одиницями – інші відійдуть на периферію або взагалі вийдуть з ужитку через деактуалізацію певних понять
чи явищ. Деякі залишаться «вічними» чужими словами та активно конкуруватимуть із
питомими відповідниками, як це, наприклад, сталося у болгарській мові зі словом мерси,
котре вистояло понад сторічну боротьбу за виживання.
З огляду на те, вважаємо, що термін чужі слова (чуждици) є неефективним та непотрібним для опису сучасного позиченого лексичного матеріалу. Терміни запозичені слова
(заемки) та іншомовні слова (чужди думи) пропонуємо вживати як синоніми. Вважаємо,
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що опис усіх запозичених з інших мов слів показує об’єктивну картину сучасної присутності іншомовної лексики у болгарській мові. Непотрібне у мові відсторониться мовцями, а це нам може показати лише часова дистанція.
Одностайними є болгарські й українські мовознавці у тому, що активно використовують терміни, які базуються на генетичній належності іншомовних слів до мов-джерел:
англіцизми, англомериканізми – запозичення з англійської, запозичення з французької,
германізми – запозичення з німецької, запозичення з італійської, запозичення з іспанської, росіянізми – запозичення з російської, українізми – запозичення з української тощо.
А це означає, що вони є абсолютними відповідниками в обох мовах і дає можливість
точного опису відповідних груп лексики.
Особливе місце серед болгарських запозичень, зокрема новітніх, посідають інтернаціоналізми (интернационализми). Їх у болгарському мовознавстві називають і запозиченнями, і іншомовними словами, і чужими словами. Однак, відомий болгарський мовознавець академік Михаїл Віденов стверджує, що термін іншомовні слова стосовно частини
нових слів іншомовного походження неточний та неправильний. Вчений погоджується
з тим, що інтернаціоналізми – це дійсно іншомовні за походженням слова, але вони є
результатом не білінгвальної інтерференції, а лексикою особливого наднаціонального
статусу, спільноєвропейською. На думку вченого, нові запозичені з англійської мови слова – це інтернаціоналізми, без яких офіційна болгарська мова, з європейської точки зору
мала б провінційний характер [3: 277].
Поняття інтернаціоналізми у болгарському мовознавстві теж має багато потрактувань, а також синонімів: інтернаціональна (міжнародна) культурна лексика та термінологія (интернацонална (международна) културна лексика и терминология). І в болгарській, і в українській лінгвістиці інтернаціоналізмами зазвичай називають слова,
що оформлені за фонетичними та морфологічними нормами кожної окремої мови, та
вживаються паралельно з одним і тим самим значенням у багатьох споріднених та неспоріднених мовах (мінімум у трьох, хоча б дві з яких не споріднені). Особливим призначенням інтернаціоналізмів є їхнє покликання називати певні денотати з області науки
та техніки, суспільно політичного життя, економіки, літератури, мистецтва, спорту, [2:
194; 4: 70; 8: 75], тобто такі одиниці передусім називають міжнародні поняття наукової
та культурної сфери. Переважна більшість інтернаціоналізмів – це запозичення з класичних – грецької та латинської – мов або штучно створені слова на основі їхніх морфем.
Джерелом інтернаціоналізмів може бути й конкретна національна мова, котра спричинилася до розповсюдження міжнародних слів у багатьох мовах світу. [2: 196; 7: 70]. Отже,
цілком виправдано називати велику частину нових англіцизмів – інтернаціоналізмами,
а англійську мову, що спричинилась до їхнього розповсюдження, потужним джерелом
інтернаціоналізації лексичного складу болгарської та інших європейських мов.
Важливим є і те, що інтернаціоналізми зазвичай виконують в мові функцію термінів,
хоча в науковій літературі зустрічаємо також поділ їх на науково-технічні терміни, які
є результатом контактування народів і країн з високим розвитком цивілізації на рівні
високорозвинених національних мов (мікроскоп, комп’ютер, вінчестер) та нетермінологічні інтернаціоналізми, які можуть запозичуватися з будь-яких мов. Наприклад, назви
рослин з мови американських індіанців стали назвами виробів томат, шоколад, какао,
утвердилися в мовах світу й назви тварин: пума, ягуар, лама, [7: 77].
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Вважаємо, що термін інтернаціоналізм є серед тих, які активно описують та пояснюють нову запозичену лексику і є невід’ємною частиною термінологічного апарату теорії
запозичення болгарської мови на сучасному етапі.
З точки зору часового критерію, синонімом до аналізованих термінів виступає термін неологізм (неологизъм, нова дума). Термінологічне визначення неологізма також неоднозначне. Найбільш вдалу його дефініцію, на нашу думку, дає чеська дослідниця О.
Мартинцова, котра вважає неологізмами назви, які характеризуються ознакою новизни по
відношенню до їх виникнення, котрі марковані хоча б в деяких аспектах з огляду на існуючий набір лексичних одиниць та котрі все ще не інтегрувались повністю у семантичну, формальну та стильову організацію літературної лексики, але мають на це потенційні
можливості [16: 118]. Що стосується неологізмів-запозичень, то на думку болгарського
лексиколога Т. Бояждієва, вони несуть із собою більш сильне відчуття новизни, аніж інші
неологізми, оскільки їхня коренева морфема, що належить до іншої мовної системи, нерідко є незрозумілою для носіїв мови-реципієнта [2: 253]. Нововведені у лексичну систему
нові іншомовні слова зберігають характер неологізмів доти, доки носії мови відчувають у
них «новизну» і усвідомлюють їх як «нові» за формою та значенням та залишаються ними
доти, доки повністю не будуть освоєні мовою і не ввійдуть до активного запасу лексики,
або не відійдуть до пласту архаїзмів. Тривалість часового відрізка, в рамках якого нові
явища лексики або лексичної семантики розглядаються як неологізми, встановлюється на
розсуд вченого-дослідника, залежно від аспекту дослідження, і в одному дослідженні вона
може не перевищувати року, а в іншому тривати довший період часу.
Оскільки, великою частиною неологізмів є лексика, запозичена з інших мов, це дає
можливість на сучасному етапі включати терміни: новозапозичення, неозапозичення, нові
інтернаціоналізми, запозичення-інновації, лексичні інновації іншомовного походження,
англонеологізми до термінологічного апарату теорії запозичення.
Отже, нові іншомовні слова, незалежно від їхнього статусу в сучасній болгарській
мові як мові-реципієнті, є важливим складником лексичної системи, а процес запозичення на сучасному етапі розвитку – потужним засобом оновлення її лексикону на різних
стильових зрізах.
З аналізу термінів на позначення нових позичених слів та їхніх дефініцій стає очевидним, що в болгарському мовознавстві немає чіткості та послідовності у вживанні та
трактуванні термінів на позначення слів, запозичених з інших мов. А це створює додаткову проблему перекладу їх українською мовою. Тому вважаємо, що на сучасному етапі
по відношенню до нової запозиченої лексики доцільно буде вживати терміни запозичені
слова (заемки), іншомовні слова (чужди думи) як синоніми, а від терміна чужі слова
(чуждици) варто відмовитись, оскільки кваліфікувати нові іншомовні слова за ознакою
потрібне/непотрібне недоцільно, адже потрібність чи непотрібність у мові якогось іншомовного слова, що є синонімом для питомого, може показати лише його функціональна
активність та часова дистанція. Бо наявність синонімів не завжди означає засмічення
мови, а навпаки її збагачення.
З огляду на різні критерії поділу запозиченої лексики нового періоду, вважаємо, що у
болгарській мові та мовознавчих дослідженнях доцільно оперувати термінами іншомовні
слова та слова, запозичені з інших мов, відповідно за мовами. Зважаючи на поширеність
нових співвідносних запозичень у різних мовах терміном – синонімом до іншомовних
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слів слід вважати інтернаціоналізми. Також з позиції функціонування нової запозиченої лексики на певному часовому зрізі до її термінологічного апарату варто відносити
терміни-синоніми запозичені неологізми, неологізми-запозичення, новозапозичення, неозапозичення, нові запозичення, лексичні інновації іншомовного походження, інноваціїзапозичення. Саме вище описані терміни характеризують новий пласт лексики, що прийшла на сучасному етапі у болгарську мову з інших мов та є кістяком болгарської теорії
запозичення на сучасному етапі розвитку сучасної болгарської літературної мови.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ УСЛОВИЙ ВОСПРИЯТИЯ В СЕМАНТИКЕ
АНГЛИЙСКИХ ПЕРЦЕПТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ
Cтатья посвящена особенностям семантики английских перцептивных глаголов.
Внимание автора сосредоточено на проблеме отражения в глагольной семантике типовой ситуации восприятия и ее отдельных аспектов. Проведенное исследование позволяет
расширить традиционное понимание ситуации восприятия, в котором отражается ее
онтология и которая репрезентирована в семантике лексических единиц фиксацией субъекта, объекта и процесса восприятия. Отражая фрагмент ситуации восприятия «условия восприятия», семантика английских перцептивных глаголов задает дополнительные
ориентиры внутри ситуации восприятия, в качестве которых выступают субъекты и
объекты, затрудняющие восприятие или создающие условия для восприятия.
Ключевые слова: глагол, семантика, перцептивные глаголы, перцептивный признак,
ситуация восприятия.
The article is devoted to semantics of verbs of perception in modern English. The author
concentrates on the problem of representation of the typical situation of perception and its certain
aspects in the meaning of verbs. The conducted research enables to broaden the traditional understanding of the situation of perception based on the ontology of the latter, which is represented
by the following semantic features: the subject of perception, the object of perception, the process
of perception. Representing the fragment of reality “conditions of perception” semantics of English verbs draws additional marks within the situation of perception. These semantic features are:
subjects and objects, hindering perception and, vice versa, encouraging it.
Key words: the verb, semantics, verbs of perception, perceptual properties, the situation
of perception.
В научной литературе не раз высказывалась мысль о том, что каждый естественный язык отражает способ восприятия мира, характерный для его носителей. Иными
словами, в языке репрезентирована наивная модель (или картина) мира [1: 629]. Как
отмечает Н.Ю. Шведова, именно лексическая система языка «открывает перед нами
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созданную языком наивную картину мира… . <…> она изображает, во-первых, мир реалий, во-вторых, весь тот арсенал оценок и квалификаций, который создан языком для
“расцвечивания” как самих реалий, так их отношений и связей» [2: 410]. Ученые считают, что данная модель не только не примитивна, но по своей сложности может превосходить научную модель мира [1: 630]. Стремлением проникнуть в национально специфическое и универсальное в представлении разными народами релевантных фрагментов
действительности объясняются многочисленные попытки ученых реконструировать
наивную модель мира по данным различных языков. По словам Ю.Д. Апресяна, такая
реконструкция «на основе полного описания лексических и грамматических значений
начинает рассматриваться как сверхзадача семантики и лексикографии, имеющая ценность сама по себе» [1: 630]. Однако ученые настаивают, что связь языковых значений с
фактами действительности происходит только «через отсылки к определенным деталям
наивной модели мира, как она представлена в данном языке» [1: 630] (см. также [5], где
автор принимает за исходную посылку тезис о том, что языковые значения открывают
доступ не к миру объектов, а к концептуальному содержанию). Данная статья направлена на описание особенностей семантики некоторых перцептивных глаголов, которые позволяют задать ориентиры внутри ситуации восприятия, представленной в современном
английском языке.
Как справедливо пишет В.М. Аринштейн, глагольная семантика в целом связывается
с той или иной типовой ситуацией, а отдельное глагольное значение – с определенным
аспектом типовой ситуации (перспективой). Это предполагает, что «один глагол-предикат
с заполненными аргументными позициями характеризует не всю сцену события в целом,
а показывает ее в определенной перспективе» [3: 16].
Традиционное понимание типовой ситуации восприятия, отражающее ее онтологию и
репрезентированное в семантике лексических единиц, сводится к обязательному наличию
указания в их значении на познающий субъект, процесс восприятия и объект восприятия.
Исследование перцептивной лексики и перцептивных высказываний, содержательную сторону которых составляет чувственное восприятие, показывает, что важным
семантическим компонентом (аргументом) в них, действительно, выступает субъектНаблюдатель (Ю.Д. Апресян, А.В. Кравченко, И.Ю. Колесов и мн. др.) [1; 4; 5].
Прототипическим субъектом процесса восприятия является активный Наблюдатель, или
Наблюдатель «в кадре». Его присутствие в значении перцептивной лексики и в семантической организации высказывания объясняется онтологией процесса восприятия. Ср.: «События восприятия осмысляются как имеющие место только в связи с лицом, проявляющим
свою способность воспринимать, они локализуются в наблюдателе. Синтаксически это реализуется в выражении роли Наблюдатель субъектной или объектной синтаксемой» [5: 254].
Наблюдатель «за кадром» в значении перцептивной лексики и семантической структуре ситуации восприятия присутствует, как правило, в высказываниях, в которых перцептивный смысл выступает как фоновый [5]. Cр.: «Наличие стороннего наблюдателя в
семантической ситуации … восприятия отражает субъективно-ориентированную зону
информации о … восприятии» [5: 254].
Изучение семантики английских перцептивных глаголов, кодирующих информацию
о ситуации восприятия, позволяет увидеть, что данная ситуация многоаспектна. Проис220

ходит профилирование не только упомянутых выше, но и других ее аспектов, например,
фрагмента «условия восприятия». Перспектива представления того или иного аспекта
ситуации определяется в зависимости от того, какой субъект или объект закреплен в семантике глагольной лексемы помимо Наблюдателя. Так, наличие в значении некоторых
перцептивных глаголов субъекта или объекта, затрудняющих восприятие, позволяет данным лексемам участвовать в описании ситуации восприятия в затрудненных условиях.
К глаголам, участвующим в описании ситуации затрудненного восприятия, относятся:
to blind1 ‘to make it difficult for someone to see for a short time’; to blind3 ‘to permanently
destroy someone’s ability to see’; to blur1 ‘to become difficult to see, because the edges are not
clear’; to blur2 ‘to be unable to see clearly’; to dazzle1 ‘if a very bright light dazzles you, it stops
you from seeing properly for a short time’; to deafen1 ‘if a noise deafens you, it is so loud that you
cannot hear anything else’; to deafen2 ‘to make someone go deaf’ и некоторые другие.
Все глагольные лексемы кодируют информацию о событии восприятия, однако, только у части слов перцептивное значение выступает в качестве интегральной семы. В семантике всех глаголов присутствует скрытая сема «сторонний Наблюдатель». Однако
наряду с Наблюдателем основным героем ситуации выступает другой субъект или объект, затрудняющий восприятие.
Так, в роли каузатора затрудненного восприятия может выступать одушевленный
субъект, являющийся источником перцептивных признаков, которые трудно воспринимать (например, человек, издающий невнятные звуки), а также субъект, который предпринимает некоторое действие по изменению качества перцептивных признаков. В том
и другом случае, речь идет о деятельном субъекте. Например:
The girl murmured something polite.
There is no way you can disguise that southern accent.
В роли каузатора затрудненного восприятия может выступать любой объект, в том
числе объект-источник перцептивного признака. Примерами высказываний с такими
лексемами могут служить:
The dust choked and blinded him.
Tears blurred his eyes.
The train blew its whistle and drowned his voice.
She turned on the radio to mask the noise.
Следует отметить возможность употребления данных слов в пассивной конструкции. Ср.:
For a moment I was blinded by the glare of headlights coming towards me.
The street lights were blurred by the fog.
The noise of the battle was drowned out by his aircraft’s engine.
The original building is masked by the new accommodation block.
В предложениях такого типа каузатор, затрудняющий восприятие, перемещается в
конец предложения.
Еще одной разновидностью каузатора затрудненного восприятия может выступать
перцептивный признак. Ср.: глаголы to dazzle1, to deafen1, в которых восприятие затрудняет яркий свет или громкий звук. На наш взгляд, данные глаголы акцентируют динамический аспект перцептивного признака: высказывание The light dazzled me равнозначно
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высказыванию The light was very bright (that I could hardly see anything), а высказывание
The noise deafened me эквивалентно The noise was deafening = The noise was very loud.
Фактически перцептивный признак, выступающий в роли каузатора затрудненного восприятия, позволяет развернуть характеризующее высказывание о качестве перцептивного признака и, приравнивая его к действию, акцентировать внимание на сильном его
проявлении. Такое профилирование перцептивного признака, видимо, возможно исключительно благодаря особенности глагольной семантики. Ср.: «На значении слова лежит
печать той реалии, которую … оно именует. Это свойство значения непосредственно отражается на его семантико-синтаксическом потенциале, т.е. на предсказанных значением, стимулируемым им семантических и синтаксических связях. Так, глагольное значение несет на себе печать именуемой реалии – процесса, действия, динамическая природа
которого предопределяет атрибуцию во времени…, интенсивности, направленности от
субъекта к объекту…» [2: 411].
Не меньший интерес представляет и группа глаголов, в значении которых присутствует субъект или объект, создающие условия для восприятия перцептивных признаков. В группу таких глаголов мы включили следующие лексемы: to display1 ‘to show
something to people, or put it in a place where people can see it easily’; to exude1 ‘if you exude
a particular quality, it is easy to see that you have a lot of it’; to focus2 ‘if your eyes focus,
or if you focus your eyes, you look at something and can see it clearly’; to offset2 ‘to make
something look better by being close to it and different’ и немногие другие.
В данной группе имеется глагол to exude1, который имеет сходную семантику и синтаксическое поведение с упомянутыми выше глаголами to dazzle1, to deafen1. Пример He
exudes power имеет значение ‘He has much power’, т.е. как и в рассмотренных выше примерах выраженность глагольным словом усиливает характеризующее значение ‘большое количество перцептивного признака’.
Аналогично можно трактовать глаголы to demonstrate4 ‘to show that you have a
particular ability, quality, or feeling’; to exhibit2 ‘to clearly show a particular quality, emotion,
or ability’; to irradiate3 ‘to make something look bright as if a light is shining onto it’; to
show3 ‘to let your feelings, attitudes, or personal qualities be clearly seen’; to parade2 ‘if you
parade your skills, knowledge, possession, etc, you show them publicly in order to make people
admire you’.
You will have a chance to parade your skills.
Часть глаголов описываемой группы описывает усилия субъекта, отличного от Наблюдателя, направленные на изменения своей внешности или внешнего вида объекта. Примерами таких слов могут выступать глаголы to mess ‘to make something look untidy or dirty’; to
primp ‘to make yourself look attractive by arranging your hair, putting on make-up etc’:
He was so drunk that he messed the bed.
Her daughter spends hours primping.
В значении некоторых глаголов зафиксирован субъект-каузатор, не совпадающий
с субъектом восприятия, который демонстрирует объект, обладающий перцептивными
признаками. Эту группу составляют такие глаголы, как to exhibit1 ‘to show something in a
public place so that people can go to see it’; to show1 ‘to let somebody see something’:
The man smiled, showing white teeth.
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В семантике некоторых глаголов данной группы профилируется аспект создания воспринимающим субъектом условий восприятия для себя или других субъектов. Например, to highlight2 ‘to mark written words with a special coloured pen, or in a different colour
on a computer’; to mark1 ‘to write or draw on something so that someone will notice what you
have written’:
Don’t forget to highlight the name of the document before you print it.
I’ve marked the parts you need to look at.
Проведенный анализ позволяет заключить, что семантика перцептивных глаголов
выходит за рамки традиционного представления о типовой ситуации восприятия и является многоаспектной. Данный факт подтверждается разнообразием семантики перцептивных глаголов, которая профилирует, в частности, фрагмент «условия восприятия»,
представленный двумя векторами развертывания – «условия, способствующие восприятию» и «условия, затрудняющие восприятие». Семантическими маркерами, или ориентирами, в значении английских перцептивных глаголов, описывающих данные аспекты
ситуации восприятия, выступают многочисленные семы, которые указывают на субъекты и объекты восприятия, участвующие в процессе восприятия, но не совпадающие
с его субъектом восприятия и объектом. Полученные результаты в очередной раз подтверждают и тезис об информативности лексики языка для изучения различных аспектов
жизнедеятельности человека.
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НОМІНАТИВНІ ПРОЦЕСИ
В АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
(скорочення, усічення, злиття, реверсія, конверсія)

Дослідження номінативних процесів сучасної англійської мови є сьогодні надзвичайно актуальним. Поряд з такими засобами поповнення лексики як семантична деривація
і запозичення словотвірна деривація є найбільш продуктивним у сучасній англійській
мові. Політичний дискурс, який впливає на формування мовної картини світу і свідомість громадян, широко використовує весь арсенал способів утворення нової лексики. У
даній статті аналізуються такі засоби словотвірної деривації як скорочення, злиття,
усічення, реверсія та конверсія. Утворення емоційно-експресивних та семантично-насичених неологізмів політичного дискурсу є частиною загальної тенденції англійської мови
до семантичної та експресивної компресії та лаконічності мовних засобів.
Ключові слова: номінація, неологізм, словотвір, деривація, політичний дискурс, скорочення, злиття, усічення, реверсія, конверсія.
В данной статье анализируются такие способы словообразовательной деривации
как сокращение, слияние, усечение, реверсия и конверсия. Образование эмоциональноэкспрессивных и семантически насыщенных неологизмов политического дискурса является частью общей тенденции английского языка к семантической и экспрессивной
компрессии и лаконичности языковых средств.
Ключевые слова: номинация, неологизм, словообразование, деривация, политический
дискурс, сокращение, усечение, слияние, реверсия, конверсия.
This article examines such methods of word formation as reduction, blending, shortening,
conversion and reversion. Formation of emotionally expressive and semantically rich
neologisms in political discourse is part of the general tendency of the English language to the
semantic and expressive compression of language means.
Keywords: nomination, neologism, word formation, derivation, political discourse, word,
shortening, blending, conversion, back formation.
Номінативні процеси відбувається безперервно, відбиваючи зміни в навколишньому
світі, відповідаючи потребам носіїв мови. Тому велике значення має вивчення їх типів і моделей, їхньої продуктивності. В.В. Виноградов стверджує, що «творення нових слів відбувається за тими моделями, за тими словотворчими типами, які вже встановилися в мові або
знов виникають у зв’язку з виокремленням нових основ і використанням нових елементів
афіксації, у зв’язку з розвитком і удосконаленням системи словотворення» [1: 56].
Метою даної статті є продовження дослідження словотвірних способів номінації у
рамках політичного дискурсу, а саме зосередження на таких способах словотвору як скорочення, усічення, злиття, реверсія та конверсія.
Не можна не відзначити, що утворення скорочених слів-неологізмів, що значно
поповнили словниковий склад англійської мови останнім часом, демонструє, з одного
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боку, продуктивність цього типу словотворення, а з іншого – економію мовних ресурсів
носіями мови. А. С. Сидоров зазначає, що «абревіація співіснує і взаємодіє з іншими
способами поповнення словникового складу, і до неї мова вдається в тих випадках, коли
вона лінгвістично більш доцільна, ніж інші способи» [2: 50].
З-поміж скорочень важливе місце посідають абревіатури й акроніми. В останні десятиліття абревіація, як мовне явище, набула широкого розповсюдження. Найчастіше абревіюються терміни, назви груп і організацій: ACA – affordable Care Act, a United States federal
statute signed into law by President Barack Obama on March 23, 2010. AIF – Anti-Iraqi Forces.
CPRGS – Comprehensive Poverty Reduction and Growth Strategy. NOW – National organization
of Women. PC – politically correct. PFW –post-feminist woman. TEIA – Transboundary
Environmental Information Agency. BRIC – the countries of Brazil, Russia, India, and China
viewed as a group of emerging economies with large potential markets тощо.
Абревіація відрізняється від інших способів словотворення тим, що скорочене слово
не є єдиним словесним позначенням відповідного поняття, а живе в мові поряд з повним
словом, від якого воно утворилося: PM – Prime –Minister. Скорочені слова, так само як і
повні, дають найменування предметам і явищам. «Процес, який називають «абревіація»,
являє собою скорочення лінгвістичних одиниць, в результаті якого ціле заміщується частиною, що репрезентує все ціле. Під скороченням розуміється вкорочення мовного ланцюжка, який репрезентує план вираження (позначувальне) того чи іншого знака» [3: 26].
Усічення, які функціонують в англійській мові протягом тривалого часу, є також
характерними для сучасного політичного англомовного дискурсу. За останні два-три
десятиліття в англійській мові з'явилися сотні усічень. corp – corporation, theocon –
person who holds the political philosophy that religion should play a role in forming public
policy; short for theoconservative, memb – member of a political party, lib – liberation, demo
–demonstration.
Усічення іноді навіть можуть розвивати фамільярне, зневажливе значення. Це можна
простежити в разі введення в текст скорочених особових імен.
Скорочення набувають різних форм, якщо вихідною формою є не просте, а складне
слово або номінативне словосполучення. Так, від першого елемента може залишитися лише ініціальна абревіатура, тоді як кінцевий елемент не скорочується, наприклад:
e-book n – electronic book, e-business n – electronic business, e-signature n – electronic
signature, e-ticket n – electronic ticket, m-commerce n – mobile commerce. e-voting – online
voting, V-day –Victory day.
Скорочення також утворюються шляхом елізії початкової або кінцевої частини слова.
Такі скорочення зараховують до усічених слів. У результаті усічення початкової частини
слова утворилися слова: burb n – suburb, vator n – elevator, zine n – magazine. Утворення
слів detox n – detoxification, def adj – definitive, hyper adj – hyperactive, pol n – politician
відбулося в результаті елізії кінцевої частини слова, telecom – telecommunication.
Усічені слова можуть набувати граматичних флексій, наприклад, множини: comms –
communications.
Масштаби швидкого поширення усічень є істотним чинником, який заслуговує вивчення, оцінки та визначення адекватного підходу до закономірностей їх функціонування.
Телескопія – це такий спосіб словотворення, при якому в результаті злиття першої вихідної основи (у скороченій або нескороченій формі) з кінцевим (повним або
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скороченим) другим елементом, утворюється нове слово, яке зберігає на даному етапі
розвитку мови бінарність структури. Тобто морфологічною основою телескопічних слів
є зрощення морфем. При цьому із двох кореневих морфем вихідного матеріалу утворюється одна спільна коренева морфема або просто звукосполучення: Obamania – the intense
excitement over Barack Obama winning the 2008 Presidential election. Базою для утворення
слів-злитків є вільна синтаксична конструкція, її стереотипний характер і часте повторення у різних сферах мовного спілкування [4: 34]. Наприклад: cinemogul – впливовий
кінопромисловець (cinema – кіно + mogul – людина, яка займає високий пост); shamateur
– спортсмен-професіонал, який виступає за аматорів (sham – шахрай + amateur – аматор); stagflation – стагфляція (stagnation – стагнація + inflation – інфляція) і т.п.
У лінгвістичній літературі цей спосіб утворення нових лексичних одиниць відомий також під назвами злиття, стягнення, вставний словотвір, гібридизація, телескопія тощо.
Іншими словами, телескопія – це сполучення або усіченого кореня одного слова з
цілим словом, або сполучення двох усічених коренів: forex reserve (forex = foreign +
exchange) – резерви в іноземній валюті, impex transactions (impex = import + export) –
експортно-імпортні операції.
Основна маса слів-злитків за даними В. І. Заботкіної [5: 40] використовується в засобах масової інформації та в рекламі. В силу свіжості і несподіваності форми, вони
привертають увагу і справляють певний прагматичний ефект на читача. Слова-злитки,
відіграють важливу роль в сучасному політичному дискурсі, у газетно-публіцистичній
мові, тобто в тих стилях мовного спілкування, де прагнення до оперативності викладу є
особливо відчутним: Chindia – China and India taken together, particularly as an economic
entity or market. Demopublican – names for both of the two major political parties in the
United States, Democratic Party and the Republican Party. Repubrocrat –portmanteaux name
for both of the two major political parties in the United States, the Republican Party and the
Democratic Party, collectively.
Телескопічні слова давно вже перестали бути поодинокими випадковими утвореннями і кількість таких слів у сучасній англійській мові обчислюється багатьма сотнями.
Слова-злитки є наочним свідченням розвитку словотворчої структури і словникового
складу мови. Погоджуючись із думкою Т. М. Бєляєвої і В. А. Хомякова, ми вважаємо,
що «слова-злитки ... утворюються не шляхом механічного скорочення вихідних слів, а
шляхом навмисного, семантично мотивованого їх стягнення: утворенням нового слова
з двох «осколків», як правило, з новим предметно-логічним значенням» [6: 111]. Нове
предметно-логічне значення контамінованих утворень не є сумою значень їх складових
компонентів. Логічні судження, що лежать в основі згорнутого найменування, відображають різні смислові зв’язки між компонентами контамінантів (слів-злитків): Guesstimate –
guess + estimate; poli-fluential – politically + influential, politainer – politician + entertainer,
politainment – politician + entertainment, politicionaire – politician + millionaire, politickle
– policy + tickle.
Значення нового слова, утвореного за допомогою телескопії, повністю або частково
включає в себе значення структурних компонентів, що входять до нього. Нерідко в самій
будові контамінованих утворень відчувається прагнення передати каламбур, жарт, натяк: eurocrat – chiefly derogatory a bureaucrat in the administration of the European Union.
Eurabia – name given to Europe, referring to the social and political changes resulting in the
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increasing Muslim population and influence in Europe. Californication – is a portmanteau of
the words California and fornication. Corporacracy or Corporatocracy – an economic and
political system controlled by corporations or corporate interests.
Л. А. Нєфєдова висловлюється з цього приводу наступним чином: «Контаміновані
утворення часто виражають соціальну або індивідуальну оцінку, при цьому такий спосіб
вираження оцінки є нестандартним. Експресивність оцінки створює в багатьох випадках
комічний, насамперед іронічний, ефект» [7: 90-91]. Л. Ф. Омельченко також вважає, що
«численні слова-злитки характеризуються яскраво вираженою грубувато-експресивним
жартівливим або гумористичним забарвленням, властивим усно-розмовним елементам, і
задовольняють соціальну потребу в емоційно-експресивних одиницях» [8: 66].
Досить широко у словотворенні політичного дискурсу використовується конверсія – спосіб творення слів без використання спеціальних словотвірних афіксів; це
різновид транспозиції, за якої слово змінює свою лексико-семантичну парадигму при
тому, що форма слова однієї частини мови (чи його основа) використовується без
жодних змін в якості представника іншої частини мови.
Це одне із головних джерел поповнення лексики і для нього майже не існує
формально-морфологічних обмежень. Для цього поняття пропонувалися й інші назви:
функціональна зміна, нульова деривація, кореневе творення, проте термін конверсія видався найбільш вдалим. У мові існує значна кількість слів, форми яких не мають ніяких
зовнішніх ознак для визначення їх приналежності до певної частини мови.
Конверсія притаманна багатьом мовам, але в англійській мові вона має особливо широке розповсюдження. Важливою причиною цього є практична відсутність морфологічних показників частин мови. В англійській мові майже немає морфологічних флексій
частин мови. Останні або не розрізняються зовсім, або можуть розрізнятися за словотвірними афіксами. Це пpиродньо призводить до широкого розповсюдження конверсії,
за моделями якої відбувається творення нових лексичних одиниць, що поповнюють словарний запас мови: to brain – to find ways out of crisis, to dollar - for a country to abandon
its national currency in favour of the U.S. dollar; to red-line n-v - дискримінація окремих
районів міста шляхом відмови власникам у позиках, страховці; to speech – to deliver a
political speech; to summit (n-v).
Хоча один з результатів конверсії полягає у тому, що конвертоване слово може вживатися в іншій синтаксичній функції, ніж вихідне слово, конверсія не може розглядатися
тільки як синтаксичне явище. У цьому випадку ми повинні були б виключити конверсію
з системи словотворення, оскільки вживання однієї частини мови в ролі іншої не утворює нового слова.
До другорядних засобів утворення нових слів у сучасній англійській мові належить
зворотний словотвір. Так, наприклад, А. В. Мячина підкреслює, що «продуктивність
реверсії в порівнянні з афіксацією, конверсією і словоскладанням, невелика» [9: 39].
Утворення нового слова шляхом реверсії відбувається за допомогою відсікання кінцевого елемента у суфіксально оформленого слова зі складною або похідною основою, тобто
за допомогою десуфіксації вихідного слова. На думку Н. Д. Арутюнової, «невласна деривація утворює слова без участі спеціальних словотвірних морфем» [10: 78]. Нове слово
відрізняється від вихідного слова в структурному і семантичному відношенні, а також
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приналежністю до іншої лексико-граматичної категорії, наприклад: televise – показувати
по телебаченню від television – телебачення.
Варто відзначити, що в останні десятиліття в англійській мові найбільш частими є
випадки утворення шляхом зворотного розкладання дієслів від прикметників та іменників. «Специфічною рисою реверсії є зворотний хід словотвірного акту, в результаті
якого дієслово виступає як похідне слово, вмотивоване іменною ознакою, а складніша
за будовою іменна основа займає позицію вихідного (мотивуючого) члена словотвірної
моделі» [11: 14].
У даному випадку процес словотворення інвертується, протікає у зворотному напрямку: від другого члена моделі до першого. У якості нових слів, утворених шляхом
реверсії, можна навести такі приклади: accreditate v від accreditation n, appetize v від
appetizing adj, cathart v від cathartic adj, explete v від expletive n, to amend – amendment.
Отже, проаналізувавши основні різновиди номінативних процесів, які задіяні у політичному дискурсі, можемо стверджувати, що вони взаємодоповнюють один одного, відображаючи мовну систему у всій її багатоаспектності та різноманітті. Подальші розвідки
семантичних способів словотвірної номінації, типової для політичного дискурсу були б
актуальними для визначення повноцінної картини арсеналу засобів збагачення лексики
англійської мови політичними неологізмами.
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МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
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(Київ, Україна)
ЕКСПЛІКАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОРИ
В ТУРЕЦЬКОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ

У статті розглядаються проблеми сприйняття і вербалізації метафори в турецькому рекламному тексті. Обґрунтовуються й уточнюються лінгвістичні теорії метафори. Визначаються основні функції метафори, як стилістичного прийому, в просторі
реклами. Виокремлюються типи найбільш частотних метафор у турецькому рекламному дискурсі.
Ключові слова: рекламний дискурс, метафора, троп, аргументація.
В статье рассматриваются проблемы восприятия и вербализации метафоры в турецком рекламном тексте. Обосновываются и уточняються лингвистические теории
метафоры. Определяются основные функции метафоры, как стилистического приема,
в пространстве рекламы. Выделяются типы наиболее частотных метафор в турецком
рекламном дискурсе.
Ключевые слова: рекламный дискурс, метафора, троп, аргументация.
The article deals with the problems of perception and verbalization of metaphor in Turkish
advertising text.
Keywords: advertising discourse, metaphor, trope, argumentation.
Постановка наукової проблеми та її значення. У світовій гуманітарній науці акумулювалася значна кількість знань про сутність змісту метафори. Лінгвістичний аспект
метафор на сьогодні став невід’ємною частиною наукових досліджень. Саме завдяки
студіюванню змісту й структури метафори було обґрунтовано й уточнено найважливіші
лінгвістичні теорії метафори.
Метафора – спосіб концептуалізації дійсності шляхом тлумачення сутностей певної
сфери людського досвіду в термінах сутностей іншої сфери досвіду [1: 74]. Услід за Дж.
Лакоффом зазначимо, що метафора дозволяє нам розуміти досить абстрактні або в силу
своєї природи неструктуровані сутності в термінах більш конкретних або, у крайньому
випадку, більш структурованих сутностей [2: 245].
Метафора – слово чи вираз, який є одним із важливих елементів, що скріплює вербальну й іконічну сторони креалізованої реклами та вживається в переносному значенні
на основі подібності в якому-небудь відношенні двох предметів чи явищ, чи характерних
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ознак іншого предмета (явища). Метафора містить тільки те, з чим порівнюють товар,
що значно розширює ємність, переконливість і виразність образу-аналогії, який через
рекламний дискурс співвідноситься з товаром, який рекламується.
Актуальність дослідження визначається загальною тенденцією сучасної лінгвістичної науки до досліджень різних видів метафор, що функціонують у різноманітних
типах дискурсу. Зосередженість проведеного аналізу на виявленні метафор у турецькому
рекламному дискурсі є актуальною для подальших розробок у галузі семасіології, дискурсології та когнітивної лінгвістики.
Метою пропонованої статті є виокремлення типів метафор з корпусу рекламного
тексту в сучасних турецьких рекламних оголошеннях.
Об’єкт дослідження турецький рекламний дискурс.
Предмет дослідження – метафори, що наповнюють простір турецького рекламного
дискурсу.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.
Найменування образу реклами на лексичному рівні утворюється за допомогою лексичних образних засобів – тропів. Троп (грец. tropos – зворот мовлення) – стилістична
фігура мовлення, яка характеризується образністю, виразністю і ґрунтується на суміщенні традиційного, буквального й ситуативного або фігурального номінативних планів,
яке зумовлює позначення одного предмета, ознаки, явища найменуваннями інших і використовується для вираження виразності мовлення. В основі тропу лежить зіставлення
двох понять, які здаються нам близькими в якому-небудь відношенні. Таким чином троп
може бути реалізованим, якщо в значенні двох слів, які ми хочемо вжити разом, є спільна ознака. Використання тропів робить мову турецьких рекламних текстів більш оригінальною і за рахунок цього більш дієвою. Варто зазначити, що наявність не всіх тропів
у тексті автоматично підвищує оригінальність рекламного тексту, оскільки деякі з них
стали часто вживаними. Наприклад метафора, не лише спосіб виразного мовлення, а й
ефективний спосіб переконання, що є важливою складовою ефективної маніпулятивної
дії рекламного дискурсу.
Метафора (тур. metafor) походить від грец. metaforа – це перенесення, – розкриття особливостей певного предмета, явища за допомогою перенесення на нього ознак іншого предмета, явища. Метафора спрямована до єдиного, вишуканого і образного, створює образ і апелює до уявлення, породжує зміст, що сприймається розумом. Виникає внаслідок перенесення
прямого значення слова на об’єкт, на який перенесена дія, що йому не властива [3: 88].
За визначенням М.І. Мацько, метафора – вид тропів, побудованих на вживанні слів та
виразів у переносному значенні [4: 238]. Він вважає, що зміст метафори полягає у вживанні слова, що позначає певний предмет для номінації іншого предмета на основі подібностей, яка випливає з порівняння, зіставлення за асоціацією. У рекламному мовленні
зазвичай вживаються вишукані, несподівані метафори через “емоційно-експресивну та
агітаційно-впливову функції” [5: 23] рекламного тексту, і мета полягає у передачі системи образних засобів таким чином, щоб у сукупності образні засоби здійснювали такий
самий емоційний вплив на адресата, як і відповідні засоби турецького рекламного тесту,
що свідчить про використання теорії динамічної еквівалентності.
Метафора є одним із стилістичних засобів реклами. Вона виникає внаслідок перенесення прямого значення слова на об’єкт, якому перенесена дія не властива. В
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тексті реклами зазвичай вживаються вишукані, несподівані метафори через «емоційноекспресивну та агітаційно-впливову функції». Як зазначає Р. Хофман, “метафора виключно практична і завжди збагачує розуміння людських дій, знань і мови” [6: 327].
Метафора містить моделюючу функцію, саме вона і відіграє основну роль у творенні
рекламного образу. Окрім цього, в рекламі часто використовується якісний аналіз емоційного змісту ірраціональних образів. Метафора, у рекламному тексті, спрямована на
адекватне сприйняття інформації потенційним споживачем та ефективне втілення інформації у вдалу форму вираження. “Рекламна метафора” “дає можливість осмислення одних об’єктів через властивості чи якості інших” [7: 145] і спрямована на створення оригінального рекламного образу чи створення якого-небудь оцінного ефекту в рекламному
тексті. Метафора “Aslan kalbi. Peugeot 504. Çok ciddi arabadır” (переклад “Серце лева.
Пежо 504. Надзвичайно серйозна машина”) реклама відомої марки автомобіля. Метафора Aslan kalbi – “серце лева” належить до словесно-образних турецько-українських паралелей, які збігаються не лише за змістом, а й за своїм компонентним складом, стилістичними та емоційно-експресивними відтінками. Таким чином, у зазначеному перекладі
метафора «серце лева» характеризує двигун потужного автомобіля і є повним образним
еквівалентом турецького рекламного тексту.
Метафоричність реклами є однією з можливостей створення експресії, бо вона, як
правило, пов’язана з семантичними зрушеннями, що призводить до додаткової експресивної насиченості тексту в цілому.
Рекламна метафора містить змодельований характер, тобто утворюється за загальними існуючими моделями. Серед функціонуючих метафор можна виділити такі типи метафор: метафори, що пов’язані зі словами, що належать до транспортної сфери “yol” (укр.
дорога), “adımlar” (укр. кроки), “ilerleme” (укр. просування), “hareket” (укр. рух). Цей тип
метафор дуже розповсюджений в текстах турецької реклами. Наприклад: “Hayalinizdeki
tatile ulaştıran en kısa yol!” – Найкоротший шлях до відпочинку, що у вашій мрії! Також
можна у даному контексті виділити рекламу “Geleceğinizle doğru adımla başlayın ...” –
Почніть з правильних кроків у Ваше майбутнє (реклама американської школи в Туреччині); “Oriflame – güzelliğe giden kolay yol!”(букв. : “Oріфлейм” – легкий шлях, що веде
до краси!). Є метафори на позначення масштабу: “Işıltılı bir gelecek!” (букв. : Блискуче
майбутнє!) реклама косметики Clinicue, “Tek bir ruj ile sonsuz parlaklık” (букв. : Безкінечний блиск з єдиною помадою! (реклама помади Nivea); метафори, де використовується
слова на позначення початку і кінця – “başlama” (укр. старт), “kaynak” (укр. джерело),
що передають ідею початку якого-небудь процесу. Наприклад: “Vichy. Cildinizin sağlık
kaynagı.” (букв. : “Vichy”. Джерело здоров'я Вашої шкіри (реклама косметики Vichy)).
“Esinin kaynağı” (букв. : Джерело натхнення (реклама мобільного телефону Siemens).
Використання метафори дозволяє досягти головної мети рекламної комунікації ─
адекватного впливу на адресата, що свідчить про використання крім мовної моделі тексту ще й комунікативної моделі, яка ґрунтується на теорії динамічної еквівалентності.
Наступні приклади метафор техніки : ASUS:
• Teknolojinin kalbi – ASUS (ASUS – серце технології)
• Uzmanların seçimi – ASUS (ASUS – вибір часу).
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У наведених прикладах підкреслено якісність передових технологій техніки ASUS.
Крім метафори з культурною конотацією, у рекламних текстах зустрічається
метафора, декодувати яку можливо лише за допомогою контексту:
Coca-Cola üzerinde hareket edin (букв. : вирушай на кокалі)
Дієслово «hareket etmek» (укр. вирушати до). З контексту, однак, зрозуміло, що
переможці акції “Кока-Кола” можуть отримати дві машини (Opel Astra та Opel Frontera), з
чим автори рекламного тексту «метафоризують» Кока-Колу. Таким чином, при творенні
Вирушай на Кока-Колі
застосовано теорію закономірних відповідностей, де Coca-Cola / Кока-Кола – повний
еквівалент транспортного засобу, та семантичну модель, де у словах “üzerinde hareket
edin – рушай на…” актуалізується певне значення залежно від контексту.
Згідно з нашими спостереженнями, у рекламному тексті домінує проста метафора.
Навіть якщо її переклад і потребує образної заміни, то зробити це набагато легше, ніж
у розгорнутій метафорі, де всі частини зв'язані між собою і зміна основного стрижня
фігури потребує створення нової розгорнутої метафори. Існує і простіший приклад
розгорнутої метафори – збереження основного образу, якщо збігаються денотативні і
конотативні значення.
Her gün avuç sağlık (букв.: Щодня здоров’я у ваших долонях).
Це лише частина проаналізованих метафор, що містяться в турецьких рекламних
текстах. Можемо констатувати, що метафори, є засобом аргументації, привертають до
себе увагу реципієнта і викликають позитивні емоції. Як один із стилістичних прийомів
допомагає мінімалізувати мовлення і більш точно охарактеризувати поняття, предмет
чи дію. Метафори, які функціонують у просторі турецького рекламного дискурсу,
виступають у ролі експресивно-мовних засобів, які дивують своєю незвичайністю
і допомагають подолати пасивне сприйняття інформації про рекламований товар
чи послугу, що сприяє кращому запам’ятовуванню реклами і її впливу на покупця,
спонукаючи до відповідних дій. Окрім естетичної, активаційної і пізнавальної функції
метафори, вона виокремлює і аргументацію, як важливий засіб впливу на інтелект,
почуття і волю адресата. Отже, метафоричність – один із важливих однак сучасного
турецького рекламного дискурсу. Розмаїття метафоричних моделей, які вживаються в
мові реклами, вимагає їх багаторівневої класифікації.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОЗИЦІЇ
СЮЖЕТУ ДРАМИ “УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ” І. ФРАНКА
В ЇЇ ТЕЛЕВІЗІЙНІЙ ВЕРСІЇ
У статті подається аналіз драми І. Франка “Украдене щастя” та телесеріалу режисера А. Дончика, створеного за мотивами цієї п’єси. Авторка робить спробу виявити
й описати трансформацію сюжету літературного твору, яка характеризує його втілення у форматі іншого виду мистецтва.
Ключові слова: екранізація, сюжет, транспозиція, літературна класика, сучасна
інтерпретація.
В статье подается анализ драмы И. Франко “Украденное счастье” и телесериала режиссера А. Дончика, созданного по мотивам этой пьесы. Автор предпринимает
попытку выявить и описать трансформацию сюжета литературного произведения,
которая характеризует его воплощение в формате другого вида искусства.
Ключевые слова: экранизация, сюжет, транспозиция, литературная классика, современная интерпретация.
In the article analysis of I. Franko’s drama “The Stolen Happiness” and serial by
A. Donchik, created on basis of this play, is made. The author makes an attempt to describe
transformation of the literary work plot, which takes place in the process of embodiment in the
format of other art.
Keywords: screen version, plot, transposition, literary classics, modern interpretation.
Починаючи з епохи німого кіно, відбувається активне освоєння матеріалу художньої
літератури екранними мистецтвами, створюються численні адаптації класичних творів,
більшою чи меншою мірою наближені до своїх першоджерел. Специфіку екранного втілення літературної класики, на нашу думку, можна розглядати в річищі загальної проблеми сучасного прочитання класичного твору, співвідношення смислів, закладених у
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ньому автором і “відчитаних” інтерпретатором, адже, за словами С. Арутюняна, “будьяка сучасна екранізація класичної літературної спадщини являє собою специфічну інтерпретацію твору минулої епохи з точки зору сучасності, навмисно чи мимоволі реалізуючи нові естетичні критерії, ідеологеми, сучасні погляди на людину й суспільство
тощо” [1: 3]. Часова (а також культурна) дистанція між моментами появи твору і його
екранної версії та специфіка кінематографічних зображально-виражальних засобів унеможливлюють “дослівний” переклад літературної класики з мови одного виду мистецтва
на мову іншого. Таким чином, її екранним утіленням завжди буде самостійний твір, в
основі якого зустріч, взаємодія, взаємовідображення і полеміка двох історичних часів –
часу літературного першоджерела і часу інтерпретатора [2: 73, 90, 92].
Особливої наочності цей “діалог часів” набуває тоді, коли автори кіноінтерпретацій вдаються до перенесення подій твору в іншу епоху, наповнюють сюжет культурноісторичними реаліями своєї доби. Екранні версії літературної класики з подібними метаморфозами художнього часу, розраховані, як правило, на масового глядача, являють
собою її мелодраматично-“серіальні” адаптації, у яких літературне першоджерело трансформується в сюжетну схему з новими діалогами та зображально-пластичними вирішеннями, ініціюючи розмову про “вічні” питання в їх сучасній модифікації. Зокрема, саме
такий характер мають створені протягом останнього десятиліття “Кармен” (2003) С. Нікітіна, “Украдене щастя” (2004) А. Дончика, “Два кольори пристрасті” (2008) К. Фоліянц, “Квіти від Лізи” (2010) А.Селіванова, у яких “осучаснення” класичного сюжету
часто супроводжується ще й перенесенням дії на інший національний ґрунт.
З-поміж “осучаснених” кіно- і телеверсій класичних творів вигідно вирізняється серіал А. Дончика “Украдене щастя” – “національний не лише за мовою, а й за змістом”,
на думку В. Кандинської [3]. Поряд з екранізацією вистави Г. Юри, здійсненою І. Шмаруком 1952 року, та фільмом Ю. Ткаченка, знятим 1984 року, він є третьою спробою
втілення драми І. Франка у форматі екранного мистецтва. Сценарій чотирьохсерійного
фільму написали Сергій та Марина Дяченки, саундтрек створив С. Вакарчук, лідер гурту “Океан Ельзи”, ролі центральних персонажів виконали Н. Доля (Анна), О. Богданович (Микола Задорожний), А. Пашинін (Михайло Гурман). Після його виходу на екрани
з’явилось кілька рецензій, однак він і досі не став об’єктом наукового розгляду в аспекті
входження літературної класики у простір сучасної масової культури. Проте, як своєрідна форма їх взаємодії, подібні мелодраматично-“серіальні” адаптації класичних творів
не повинні залишатися поза увагою. Отже, нашою метою є спроба виявити й дослідити
художні елементи “серіальної” версії твору літературної класики, які, змінюючи певні
аспекти його художнього змісту, втілюють сучасний погляд на драматичний конфлікт
та характери персонажів, зображені у п’єсі І. Франка. Змістове наповнення та функціональне навантаження окремих епізодів, що у фільмі А. Дончика розширюють подієвий
ряд літературного твору, було розглянуто у попередній роботі [4], тому зосередимося
на дослідженні трансформації конфлікту драми та сюжетних функцій персонажів, яка
відбувається в процесі транспозиції сюжету літературного твору, тобто його втілення у
форматі іншого виду мистецтва. Пропонований ракурс аналізу телесеріалу та його літературного першоджерела може збагатити уявлення про форми рецепції національної
літературної класики в сучасній масовій культурі.
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У фільмі А. Дончика зміна історичного колориту, переміщення дії з 70-х рр. ХІХ ст.
у 90-ті рр. ХХ ст. стає основним інструментом для нової інтерпретації сюжету “Украденого щастя”. Трагічну напругу ситуації “любовного трикутника”, зображеної І. Франком,
зумовлює безвихідь, що пронизує стосунки персонажів, сплетені у драматичний вузол,
який може розв’язати лише смерть. Шлюб Анни й Миколи існує вже тільки формально,
але не може бути розірваний, проте й взаємини героїні з Михайлом не мають майбутнього (приреченість відчутна у словах цього персонажа, які оприявнюють його оцінку
ситуації: “Будемо жити, доки можна. Будемо любитися, доки можна. Будемо людям в
пику сміятися, доки можна, доки вони нас під ноги не візьмуть” [5: 53]). Перенесення
подій в інші історичні реалії усуває дію зовнішнього, соціального чинника, мотивація
конфлікту переміщується у площину етичну, психологічну, навіть екзистенційну. Саме
це й зумовлює суттєву трансформацію сюжету, характерів персонажів та їх ролі у розгортання подій.
Сюжетна канва літературного першоджерела вгадується лише в двох останніх серіях
фільму А.Дончика. Подієвий ланцюг, зображений у 1-й та 2-й (“приквел”, за висловом
М.Дяченко [6]), співвідноситься з “досценічною” історією, уявлення про яку у п'єсі реконструюється з розрізнених реплік дійових осіб (Анниної сусідки Насті, самої Анни,
інших її односельців, Михайла). Якщо перебіг конфлікту з братами через спадщину та
взаємини Анни і Михайла становлять розгортання власне “досценічної” історії, поданій
у драмі І.Франка, то сюжетна лінія першої частини серіалу, пов'язана з образом Миколи, є доповненням, до якого вдаються автори “осучасненої” екранної версії п'єси. Проте обидві складові “приквелу” мають продемонструвати драматичне переплетіння доль
персонажів, тим самим надати нерозв'язуваній ситуації “любовного трикутника” дещо
інакшого, ніж у п'єсі, мотивування.
Усі троє – Анна, Михайло й Микола – у телеверсії драми І. Франка проходять через
втрату й віднайдення сенсу життя, через символічні смерть та воскресіння. Для Миколи
це розлучення з дружиною та заборона бачитися з сином. Життя цього персонажа знову
сповнюється смислом, коли нереалізовані батьківські почуття він спрямовує на хвору
Анну, яка потребувала турботи після спроби самогубства, а згодом бере шлюб з нею
та вдруге стає батьком. Репліка Михайла, майже дослівно перенесена з літературного
першоджерела (“Дві мертві людини, що колись кохалися, зійшлися на цьому світі і сваряться” [7]), у фільмі А.Дончика набуває дещо іншого значення, ніж у п'єсі: для героїв
серіалу вона є не просто метафорою, оскільки обоє вони дійсно опиняються за крок від
смерті. Тяжко поранений Михайло, дивом уцілілий під час вибуху, чіпляється за життя
у югославському шпиталі, але через прикру випадковість його вважають загиблим і на
цвинтарі у Незваничах з'являється – як символічне поховання – хрест із його ім'ям. Анна,
не витримуючи болю втрати коханого, робить спробу самогубства, і тільки неймовірний
збіг обставин рятує її від загибелі. Як зізнається Михайло, протистояти смерті йому допомагало лише кохання. Проте шлюб Анни позбавляє вибороте життя сенсу, відновлення
якого він убачає лише в тому, щоб повернути “украдене” щастя. Анна, яка після спроби
втопитися у крижаній воді гірської річки тяжко хворіє на запалення легенів, не хоче боротися з недугою, оскільки втрачає сенс свого існування. Турбота Миколи повертає її до
життя, а одруження й народження сина дозволяють наповнити його новим смислом. Од236

нак якщо для Миколи дружина й маленький Богдан означають повне відродження і в новій родині він знову знаходить колись утрачене щастя, то для Анни віднайдений сенс не
стає абсолютною заміною втраченого. Вона говорить Михайлові: “Тієї Анни вже нема.
Та Анна разом з тобою під хрестом лежить” [7]. Цією “неповнотою”, “несправжністю”
нового життя, очевидно, й зумовлено нестримний спалах кохання до Михайла. Таким
чином, версія передісторії “любовного трикутника”, запропонована в “осучасненій”
екранній інтерпретації драми І.Франка, оприявнює внутрішню мотивацію вчинків центральних персонажів, кожен із яких, один раз пройшовши через втрату сенсу існування,
стає непохитним у своєму прагненні за будь-яку ціну втримати знайдене щастя, а отже,
й не здатним розв'язати конфлікт.
“Серіальна” інтерпретація історії “любовного трикутника”, зображеної у п'єсі І. Франка, трансформує характери й сюжетну функцію центральних персонажів, найбільшою
мірою – Анни та Миколи. О. Богданович, виконавець ролі Задорожного у фільмі А. Дончика, констатує суттєві відмінності свого персонажа від літературного прототипу: “У нас
це сильна людина, яку поламало життя” [8]. За сюжетом серіалу, одного разу знайшовши в
собі сили подолати відчай після розриву стосунків із дружиною та сином, він не витримує
подібного випробування вдруге. Слід зауважити, що, на відміну від свого літературного
прототипу, Микола в “серіальній” версії “Украденого щастя” зображений як достатньо
успішна людина, яка змогла пристосуватися до кризової реальності 90-х років (справа, що
дає прибуток; різноманітні атрибути добробуту: будинок, автомобіль, дорога іграшкова
машина для сина; привертає увагу ще й така деталь: навіть продавши задешево – задля
порятунку хворої Анни – свій автомобіль, через три роки він знову має “іномарку”). Турботливе й ніжне ставлення до обох синів та Анни, чуйність, делікатність, життєва мудрість,
глибина почуттів Миколи унеможливлюють в “осучасненій” версії драми байдужість і зневагу, які демонструє героїня п'єси щодо свого чоловіка. Зневажливі ноти звучать у словах
Анни єдиний раз в останніх епізодах фільму. Отже, ідилія в родині Задорожних, зображена
на початку 3-ї серії, не є, як у п'єсі, лише видимістю щастя та спокою, про які говорять
односельці. Не тільки обов'язок тримає Анну біля Миколи, але й вдячність та повага, тому
вона так рішучо відштовхує Михайла і намагається захистити родину від стихії і його,
і своїх почуттів. На відміну від літературного прототипу, героїня фільму в одному з діалогів демонструє непохитність своїх намірів, витримуючи погляд коханого. Свідченням
напруженої внутрішньої боротьби в епізоді першого візиту Михайла до Задорожних є промовиста деталь психологічного зображення – відламана ніжка кришталевого бокала, який
Анна несвідомо стискає в руці, ранячи долоню.
У драмі І. Франка розвиток образу Анни зупиняється в той момент, коли вона, звільнившись від приписів моралі, подолавши залежність від думки інших, остаточно збайдужівши до Миколи, підпорядковує життя єдиній актуальній для неї “нормі” – своєму почуттю до Михайла. Зауважимо, що героїня не вимовляє жодної репліки протягом майже
всієї п'ятої дії і лише у фіналі твору голосить над смертельно пораненим Михайлом. У
“серіальній” інтерпретації п'єси змінюється і динаміка образу героїні, і сюжетна функція
цієї дійової особи. Сценарист фільму С. Дяченко називає її центральним персонажем
[6]. Анна розривається “між коханням, жалем і материнською любов'ю” [3], причому
цей внутрішній конфлікт триває майже до останньої сцени, спричинюючи безвихідну
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ситуацію. Сама героїня усвідомлює її як глухий кут, говорячи Михайлові про свого чоловіка: “Без мене, без дитини він помре або зробить з собою щось. А без тебе я помру”
[7]. Якщо у п'єсі Анна є, швидше, жертвою обставин, підпорядковується чужій волі, то
у фільмі А. Дончика сюжет обертається навколо її вибору або невирішуваного внутрішнього конфлікту, який цей вибір унеможливлює. Розв'язка “любовного трикутника” залежить від героїні, так само в минулому її рішення про шлюб з Миколою спричинило
цю ситуацію. Події часового відтинку від звістки про смерть Михайла до вінчання Анни
й Миколи (хвороба героїні внаслідок спроби покінчити життя самогубством, турбота
Миколи, поради Анастасії Володимирівни, директорки школи, у якій працює Анна, розмова з матір’ю Михайла) логічно вмотивовують її згоду на шлюб. Рішення одружитися з
Миколою ніби нав'язане самим перебігом подій, однак остаточний вибір залишається за
Анною. Не випадково зі сцени вінчання вихоплено саме той момент, коли вона вимовляє:
“Згідна”. Ця деталь актуалізує інший епізод: вперше це слово звучить з вуст героїні, коли
вона дає згоду стати дружиною Михайла. У межах обставин, які склалися, Анна усе ж
зберігає право на остаточне рішення, що акцентується символічною дією героїні: примирившись із втратою коханого, вона кидає у річку (з того самого місця, звідки раніше у
відчаю стрибнула сама) музичну скриньку зі статуетками молодят – подарунок Михайла, який символізував їх майбутню родину. Створюючи за допомогою монтажу ефект
одночасності, автори екранної версії чергують фрагменти подій, що відбуваються у Незваничах та у югославському госпіталі: Анна вінчається з Миколою, і ніби в той самий
момент з обличчя пораненого Михайла, якого приймали за іншого, знімають пов’язку.
Отже, прийом монтажу надає подіям драматизму, тим самим вибір Анни зображується
як фатальна помилка. Це один із тих фрагментів фільму, які разом із символічними паралелями й деталями (зрубана сосна в епізоді самогубства, сцена Різдва в лікарні, “купання
Анни під весняним дощем” [3], обличчя Миколи в розбитому дзеркалі, згаданий наскрізний образ музичної скриньки, що востаннє з'являється в кадрі як тло для завершальних
титрів) дозволяють говорити про те, що “на екрані превалюють не “балакаючі голови”, а
доволі цікаві суто кінематографічні образи” [3].
Хоча в “серіальній” інтерпретації драми І.Франка персонажі діють в інших реаліях, їх
учинки зумовлені іншими мотивами, у ній усе ж зберігається загальна тональність п'єси,
що відображає безвихідь ситуації, у якій через чиюсь злу волю або випадковий збіг обставин опиняються центральні персонажі, страждаючи і водночас завдаючи болю іншим.
Таким чином, у серіалі А. Дончика “Украдене щастя” не просто використано сюжетну канву літературного першоджерела (чим часто обмежуються подібні “осучаснені” адаптації
літературної класики), але й, завдяки новим сюжетним ходам, які мотивують зіткнення
героїв, трансформації їх характерів, символічним образам візуального рівня кінонаративу,
передано – наскільки це можливо у межах обраного жанру – саму сутність драми.
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В останні десятиліття мова все частіше вивчається у взаємозв’язку із суспільством.
Крім того, як правило, мова розглядається не з точки зору «внутрішньої будови», а з позиції
«мови у дії», тобто у прагматичному аспекті. У політичному дискурсі найважливішим
«прагматико-регулятивним фактором функціонування сучасної англійської мови» можна
вважати політичну коректність. [1: 56]. Це поняття відноситься не тільки до сфери
функціонування політичного дискурсу, але і до інших галузей офіційного спілкування.
Актуальність цієї наукової розвідки зумовлена необхідністю систематизації
досліджень явища політичної коректності у політичному дискурсі. Мета статті полягає
у вивченні політичної коректності як детермінанти комунікативних дій політиків США.
Мета зумовлює виконання наступних завдань: визначити мету використання політичної
коректності у комунікативній лінгвістиці, надати визначення терміну «політична
коректність» у політичному дискурсі, дослідити історію становлення політичної
коректності, з’ясувати роль евфемізмів як політично-коректної лексики, визначити роль
політичної коректності у політичному дискурсі США.
Об’єктом дослідження виступає політичний дискурс, який є сферою функціонування
політичної коректності. Предметом наукової розвідки виступають лінгвальні засоби,
характерні для сучасного політично-коректного дискурсу. Вивченням питання політичної
коректності у лінгвістиці займалися такі вчені як Д. Адлер, Ф.Бакут, М. Бауманн, Н.О.
Орденова, М.Ю. Палатченко, С.Г. Тер-Мінасова, Е. Хекер, У.Чейф та ін.
Термін «політична коректність» є полісемантичним і вживається у декількох значеннях. Український дослідник О.Ю. Колтунов наводить чотири розуміння політичної
коректності у сучасному північно-американському суспільстві: [2: 7] а) як технологію
розв’язання конфліктів шляхом перегляду змісту освітніх програм та відмову від використання в суспільній лексиці образливих виразів стосовно тих соціальних груп, що
зазнають дискримінації; б) як ідеологічну програму (сукупність ідей, гіпотез, образів,
що лежать в основі цієї технології); в) як політичний рух, що здійснив, або здійснює
реалізацію цієї ідеологічної програми; г) як іронічне позначення курйозних результатів
застосування технології заміни образливих термінів іншими словами.
Ще одне визначення надає російська дослідниця Л.В. Цурікова. Під політичною
коректністю вона розуміє поведінковий і мовний феномен, який віддзеркалює бажання
носіїв мови подолати дискримінацію, що існує у суспільстві і усвідомлюється ним [3:
94]. Ведучи мову про Захід, можна з впевненістю сказати, що там політична коректність
стала майже стилем життя, який встановлює правила і норми соціокультурної і мовної
поведінки. Політична коректність відображається, в першу чергу, в комунікативній
поведінці сучасної ідеології західної демократії (насамперед США), що ґрунтується на
концептах «справедливість», «рівноправ’я» та «дотримання прав людини» [4: 350].
Лінгвокультурне явище політичної коректності виникло у 60-70 роки ХХ ст. в
Америці. Це було пов’язано із певними соціокультурними особливостями існування
американського соціуму. Афро-американське населення виступило проти етнонімічної
назви «black», що сприймалася як негативно-маркований антонім слова «white», тобто
білошкірого населення. Наполягаючи на «дерасилізації англійської мови» [5: 12], вони
дали поштовх для початку боротьби з дискримінацією у суспільстві. Таким чином,
соціальна боротьба призвела до появи політичної коректності, яка, в свою чергу, спровокувала вагомі зміни в англійській мові.
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Сам термін «політична коректність» вперше зустрічається в промові Джеймса
Вілсона, судді штату Джорджія : «This is not politically correct to use “the USA”. We should
use “people of the USA”» [1: 57]. Але у сучасному розумінні цей термін було використано
в працях Мао-Цзе-Дуна у 1960 рр. Однією з перших, також, цей термін у своїй промові
використала Карен де Кроу , президент національної організації жінок у 1975 році.
З середини 70-х рр. до руху за політичну коректність приєдналися феміністичні кола,
які виступили за гендерну реформу, мета якої полягала в очищенні англійської мови від
прикмет «сексизму» – вербальної дискримінації за ознаками статі [6: 12]. Політичнонекоректними стали вважатися такі слова як mankind, man-made, chairman, businessman
та інш, тому пропонувалося замінити лексему man на гендерно-нейтральну person. Крім
того, останнім часом, виникли непорозуміння як політично-коректно назвати людину,
яка змінила стать: він чи вона? Тому, принаймні, на письмі загально-прийнято використовувати позначення MtF або FtM відповідно.
Головною метою вживання політично-коректної лексики є уникання мовних одиниць, які дискримінують людину відносно віку, статі, розумово-фізичних особливостей,
сексуальної орієнтації, расової та культурної приналежності, релігії, зовнішності та
соціального статусу [7: 18]. Так, політична коректність на Заході не тільки не примушує
любити афроамериканців або представників секс-меншин, а й, навіть, терпимо до них
ставитися. Вона просто висуває умови, що людина, яка виражає національні, расистські,
релігійні, гендерні, ксенофобні погляди, або віддає перевагу представникам більшості
над представниками меншості не має право на висвітлення своїх поглядів в ЗМІ.
В основі політичної коректності лежить евфемізація, проте не всі евфемізми можуть
виступати одиницями політично-коректної лексики. Політично-коректні евфемізми – це
мовні одиниці, що виступають інструментом номінації та характеристики стигматизованих груп суспільства. Евфемізми – це, в свою чергу, одиниці перифрастичної номінації
будь-яких антецедентів, що викликають мовні «табу» [8: 36-39]. У процесі евфемізації
людина відштовхується від прийнятої в суспільстві системи цінностей, невідповідність
якій, і примушує відчувати певний етичний дискомфорт і намагатися подолати його за
допомогою евфемістичного перейменування [9: 78-79].
Деякі лінгвісти ставляться досить критично як до політичної коректності, так і до
евфемізації, зокрема. Так, дезінформація або приховування інформації, яка може ховатися за евфемізмами є «універсальними конфліктогенами» [10: 18]. Інколи, використання
евфемізму тільки підкреслює стигматичну особливість людини або групи. В іншому випадку евфемізм створює когнітивний ефект концептуального затемнення (blurring), або
дефокусації (defocusing) небажаних референтів, об’єктів або дій – і тим самим утримує адресата від повної інтерпретації висловлювання [11: 211]. Наприклад, політичнокоректним аналогом одиниці liar є pseudologer, а словосполучення old people віднаходить
політично-коректну забарвленість у таких словосполученнях як golden ager, golden oldie,
seniour citizen, september people, chronologically disadvantaged.
Якщо у 80 рр. політична коректність розглядалася як позитивна тенденція, то з
початку 90-х років на її адресу чується все більше негативних оцінок. Сьогодні противники політичної коректності вважають, що корегування норм мовленнєвої поведінки не вирішить реальні соціокультурні проблеми, а тільки завуалює їх. Також,
вчені стверджують, що політична коректність є видом цензури, яка обмежує базові
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свободи людини. Політична коректність, в певному сенсі, штучно підвищує рівень культури суспільства шляхом замовчування проблеми та винесенням певних осіб за рамки
громадсько-політичного дискурсу.
Політично-коректна мова, або як її ще називають «нова мова» (newspeak) слугує
лише засобом створення преференційної ілюзії [1: 13], позитивної самопрезентації та
«негативної ввічливості» [12: 21]. А французький дослідник Ж. Дойер у своїй статті,
опублікованій в газеті «Le Monde» називає явище політичної коректності «схильністю
до словесних бинтів» [Цит.13: 82].
Не можна заперечувати, що політична коректність чинить позитивний вплив на розвиток
сучасної англійської мови, але, в той же час з’являється багато маргінальних слів та виразів,
які на думку лінгвістів лише ускладнюють оригінальну мову: history – hestory, white person
– melanin impoverished, serial murder – difficult-to-meet-needs, drunk – sobriety deprived, dead
– terminally inconvenienced, woman – womyn [14: 3-80]. Часто вчені наголошують на сміхотворному використанні лексем challenged, disadvantaged та gifted (vertically-challenged mode of
transport – car, horizontally-challenged – fat, – aquatically challenged – drowning ).
У англомовних країнах, навіть, виникла низка політично-коректних слів, що використовуються в якості пародії та жартів: сriminal – unsavory character, alive – temporarily
metabolically abled, assassination – involuntary term limitation, bald – comb-free, blind
– optically darker, computer illiterate – technologically challenged, dead – biologically
challenged, dish washer – utensil sanitizer, gang – youth group, homeless – outdoor urban
dwellers, insult – emotional rape, prisoner – client of the correctional system, serial-killer –
person with difficult-to-meet needs.
Безперечним залишається той факт, що політична коректність спричинила появу
низки неологізмів. Наприклад, non-human companion, botanical companion, monetarily
challenged, . Тобто політична коректність впливає не тільки на комунікативну поведінку
представників англомовних соціумів, а й на розвиток мови.
Особливість політичної коректності в англомовних країнах полягає в її прескриптивному характері. Результатом цього став перегляд навчальних планів, введення
мовленнєвих і поведінкових кодексів у ВНЗ, критика викладачів, підвищена цензура
ЗМІ, літературних творів та цілий ряд судових позовів [15: 118-119].
Попри те, що явище політичної коректності піддається критиці з боку населення
США, Великої Британії та інших англомовних країн, її важливість для розвитку мовного
етикету не можна недооцінювати. Завдяки популяризації політичної коректності було затверджено норми та вимоги до мовця, яких бажано, а інколи і необхідно дотримуватися
для збереження свого іміджу. Це, в першу чергу, стосується політичного дискурсу, де
кожне неправильно використане слово може відвернути потенційних виборців.
Загально відомо, що згідно конституції США дискримінація у будь-якому прояві заборонена та карається відповідно закону. Саме тому політичним діячам потрібно бути
дуже уважними та обережними у використанні стигматизованої лексики. Крім того, для
них є обов’язковим відмова від використання пейоративних лексичних одиниць, навіть,
на адресу «держав-ворогів». Порушення цих правил може призвести до втрати репутації
політика, або, навіть, інтернаціональних та міжетнічних конфліктів.
Дотримання принципів коректності у політичному дискурсі США відбувається за допомоги використання політично-коректних етнонімів. Вживання етнонімів не свідчить
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про позитивне ставлення до представників певних держав, а лише робить мовлення
політично та культурно коректним. Як приклад розглянемо уривок з промови віцепрезидента США Д. Байдена мл.:
Wherever he goes in the world, he makes clear that although we want better relations
with Muslim-majority countries – we are not going to forgive their cruel acts [16].
Незважаючи на те, що для позначення Східних держав політик використовує
релігійно-коректну назву Muslim-majority countries, цей уривок свідчить про напружені відносини з цими державами. Це доводять негативно-оцінна одиниця cruel acts,
під якими політик розуміє терористичні акти:
… to start treating Hezbollah as such and naming them as a terrorist organization
[16].
Також, у політичному дискурсі США, часто використовуються емфатичні описові звороти по відношенню до ворожих націй. Зазвичай вони ставляться в опозицію
до інших зворотів з позитивною семантикою. Прикладом може слугувати уривок з
промови президента США Б. Обами стосовно нападу на Американське посольство
у Бенгазі:
Right now, the American people have the families of those we lost in our thoughts and
prayers. They exemplified America’s commitment to freedom, justice, and partnership with
nations and people around the globe, and stand in stark contrast to those who callously
took their lives [17].
Хоча, фраза who callously took their lives має негативну оцінку, але, тим не менш,
вона є більш емфатичною, ніж лексема murders, killers або terrorists. Незважаючи, на
жорстоке вбивство громадян США, президент дотримуючись норм політичної коректності, підбирає більш нейтральний описовий зворот.
Яскравий приклад використання політкоректного евфемізму можна знайти в
інтерв’ю прем’єр-міністра з питань внутрішньої безпеки США Дж. Наполітано:
I presume there is always a threat from terrorism. In my speech, although I did not
use the word “terrorism,” I referred to “man-caused” disasters. That is perhaps only a
nuance, but it demonstrates that we want to move away from the politics of fear toward a
policy of being prepared for all risks that can occur [18].
У наведеному уривку прем’єр-міністр заміняє негативно забарвлену одиницю
terrorism на нейтральну man-caused disasters. У цьому випадку така заміна пояснюється мовцем не тільки необхідністю використання політичної коректності, але й бажанням побавитися страху перед словом terrorism.
Отже, політична коректність є дуже неоднозначним явищем і має як прибічників
так і противників. Існує багато визначень терміну «політична коректність», але всі
вони сходяться в тому, що її основна мета – це позбавлення мови офіційного спілкування будь-яких дискримінаційних рис. Незаперечним залишається той факт, що під
впливом політичної коректності англійська мова зазнає багато змін. Прескриптивний
характер політичної коректності призводить до, так званої, «нейтралізації» мови з
точки зору дискримінації. У політичному дискурсі США політична коректність виступає певною детермінантою комунікаційних дій політиків. Одним з перспективних напрямків подальшого дослідження ми вважаємо вивчення політичної коректності у дискурсі Східних країн по відношенню до США.
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Специфіка впливу мови інтернету
на рівень грамотності
(за результатами експериментального дослідження)

У статті розглядаються особливості впливу мови інтернету на рівень грамотності
користувачів віком від 17 до 24 років. Позиція автора аргументується результатами
експериментального дослідження, проведеного серед студентів Кіровограда та Дніпропетровська.
Ключові слова: мова інтернету, інтернет-дискурс, інтернет-комунікація.
В статье рассматриваются особенности влияния языка интернета на уровень грамотности пользователей в возрасте от 17 до 24 лет. Позиция автора аргументируется
результатами экспериментального исследования, проведенного среди студентов Кировограда и Днепропетровска.
Ключевые слова: язык интернета, интернет-дискурс, интернет-коммуникация.
The article deals with the peculiarities of influence of language of the internet on the level of
literacy of users at the age of 17 to 24. The author’s position is argued by the results of experimental research carried out among the students of Kirovograd and Dnepropetrovsk.
Keywords: language of the internet, internet-discourse, internet-communication.
Активне розповсюдження інтернету в Україні призвело до збільшення кількості користувачів. За статистикою значна частина з них – молоді люди віком від 20 до 24 років
[1: 36]. Здебільшого вони проводять за комп’ютером 15-30 годин на тиждень, тобто майже половину робочого часу. З них у Мережі – 6-14 годин, це половина від загального часу
користування комп’ютером та чверть від робочого часу на тиждень. Безперечно за таких
умов можна передбачити, що інтернет-дискурс певним чином впливає на особистість користувачів, їх свідомість, поведінку, спосіб мислення, а відповідно й манеру мовлення.
Проаналізувати вплив інтернет-комунікації на мовленнєву особистість в цілому в
межах статті навряд чи можливо, тому ми зупинимося лише на одному аспекті – наскільки
досвід інтернет-спілкування впливає на рівень грамотності молодих людей.
Щодо зазначеного питання в науковій літературі представлені різні точки зору
[1: 35; 2: 11; 3: 15; 4: 12; 5: 3 та ін.]. Так, професор О.І.Горошко стверджує, що мова,
яка обслуговує комунікацію в інтернеті (з великої літери?), піддається трансформації
© Акімова Н.В., 2013
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в найрізноманітніших аспектах: на рівні лексики, правил побудови висловлювань і
зв’язного тексту, жанрово-стилістичних норм, співвідношення усної та писемної мови,
комунікативних стратегій і тактик. Про формування нового стилю – стилю інтернетспілкування – свідчить цілий ряд особливостей, на які звертають увагу навіть звичайні
користувачі інтернету, не схильні до глибокої рефлексії над мовою. Найбільш значущими з них є такі: змішування мовних стратегій, комп'ютерний сленг, елементи якого переходять у загальновживану лексику; відродження епістолярного жанру (що чітко
демонструє популярність живих журналів і блогосфери Мережі, яка постійно зростає);
ігрові умови комунікації у віртуальному просторі; інтер- і гіпертекстуальність, яка знаходить віддзеркалення в комунікативній організації Мережі [6: 15]. Л.Ю.Щипіцина
навіть переконана, що специфіка КОК (комп'ютерно-опосередкованої комунікації)
визначається її технічними параметрами, до яких належать: електронна форма існування
тексту, гіпертекстуальність, мультимедійність, інтерактивність, синхронність, кількість і
експліцитність комунікантів в актах комунікативної взаємодії. Під дією цих параметрів в
КОК складається особливий медійний варіант мови (медіолект), що виявляє специфічні
фонетико-графічні, лексичні й граматичні ознаки, а також зміни в семантичній і
синтаксичній організації тексту порівняно з традиційним (друкарським) текстом [5:
11]. Деякі вчені вважають вплив інтернету на мовлення здебільшого негативним. У
цьому випадку говорять про інтернет-сленг [7: 9; 8: 265 та ін.] або мову «падонкофф»
– мовну субкультуру, основою якої стало підкреслено пародійне спотворення слів, написання слів всупереч орфографічним правилам (превед, кросавчег, животноє, зачот,
патамушта), широке вживання нецензурної лексики і професіоналізмів. Мережевий
жаргон дає можливість користувачам Інтернету висловитися так, щоб компенсувати нестачу емоційності при писемній формі спілкування, а також допомагає висловити своє
ставлення до деяких процесів, що відбуваються в сучасній російській мові. До особливостей функціонування російської мови в інтернеті належить і недотримання мовного етикету. Етика спілкування вимагає дотримання в певних ситуаціях деяких правил
мовної поведінки. Але в Мережі в умовах економії мовних засобів формули вітання
максимально скорочуються. Замість розмовного слова Привіт!, в Інтернеті використовуються При! і Прю!, слова спасибі і будь ласка скорочуються до спс. і пжл., побажання
На добраніч! перетвориться в Споки! Також замість вітання-прощання може використовуватися вигук (Цмок! Чмоки!). Часто вітання і прощання є англійським словом, написаним кирилицею (Всім бай!), або англійським словом, перетвореним на російському
ґрунті в зменшувально-пестливе (Всім хаюшки!) [2: 11]. Т.М.Колокольцева підкреслює
тенденцію до колоквіалізації (розмовності) інтернет-спілкування, в якій вбачає джерело
негативного впливу на літературну норму і рівень грамотності: «В інтернет-комунікації,
де писемна форма спілкування є домінуючою (хоча і не єдиною), активно використовуються ті мовні особливості, які фахівці з колоквіалістики вважають властивими живій
розмовній мові: згорненість, редукція сегментного ряду, висока частка лексики з розмовним забарвленням, велика кількість специфічних розмовних конструкцій і так далі.
В інтернет-комунікації (особливо в жанрах синхронного спілкування) широко представлена фіксація особливостей вимови, з відбиттям позиційних і комбінаторних змін фонем і високого ступеня редукції сегментного ряду. Це свого роду спрощена транскрипція
.фкрацце – коротко і тому подібне. Такого роду явища – це не тільки результат дії за246

кону економії мовних зусиль. Це і віддзеркалення своєрідної негласної конвенції
інтернет-користувачів: в інтернет-середовищі (в усякому разі, в режимі синхронного
спілкування) цілком доречно писати так, як говориш; це позитивно сприймається
інтернет-співтовариством… Зниженню і огрубленню мови певною мірою сприяє
анонімність спілкування, яку багато інтернет-користувачів помилково розуміють як
мовну вседозволеність. Комунікація на деяких інтернет-ресурсах (особливо в чатах,
де ця тенденція виявляється найвиразніше) відрізняється примітивізмом змісту і
форми вираження, надмірним вживанням обсценної лексики, постійним порушенням різноманітних постулатів спілкування, численними відступами від мовних і
мовленнєвих норм різних рівнів» [9]. Загалом, до факторів негативного впливу мови
інтернету на рівень грамотності відносять: порушення норм усної і писемної мови,
навмисні граматичні помилки, зниження культури мови під впливом мережевого
жаргону, зниженої та інвективної лексики, вільне ставлення до мовних норм з боку
інтернет-користувачів, майже відсутність цензури [2: 3; 10; 11; 12; 4: 20-21].
Проте існує і протилежна думка: наприклад, Н.С.Гришина вважає інтернет одним
із сучасних способів підвищення рівня грамотності завдяки можливості використання
таких ресурсів як онлайн словники, програми перевірки правопису, довідкові сервіси
та подібне. [2]. З іншого боку, названі ресурси не обов’язково сприяють підвищенню
рівня грамотності, вони можуть мати цілком протилежний вплив, створюючи ілюзію
легкодоступності знань. Навіщо вчити правила, якщо комп’ютер у будь-якому разі
підкреслить помилкові слова і вирази та запропонує кілька варіантів правильного
написання, а онлайн словники підкажуть потрібне слово…
У 2009 р. Департамент освіти США виявив, що студенти, що працюють в
онлайні, тобто віртуальному середовищі, перевершують за результатами студентів,
які одержують інструкції в оффлайні, тобто у традиційній реальності візаві [13:
113]. Мовні засоби, що використовуються в чатах (а ширше – в мові інтернету),
направлені на експресивізацію, карнавалізацію, самоідентифікацію мовної особи,
що веде до індивідуалізації, підвищення оцінки значущості особистості як такої.
Спілкування в чатах сприяє розвитку асоціативного мислення, будучи активним
агентом соціалізації особистості підлітка, що у свою чергу впливає на формування
його мовної особистості [4: 8].
Дискутувати з проблеми впливу мови інтернету на рівень грамотності можна
довго, наводячи думки різних вчених, але ми вирішили підійти до цього питання
практично. Щоб визначити, чи існує кореляція між кількістю часу, яку молоді люди
проводять в інтернеті, та рівнем їх грамотності, ми з колегами (Н.В.Слободою,
доцентом кафедри історії та політичної теорії ДВНЗ «Національний гірничий
університет», м.Дніпропетровськ та В.А.Барабаш, викладачем кафедри гуманітарних
наук та документознавства Кіровоградського національного технічного університету,
м.Кіровоград) провели невелике пілотне дослідження (за участю 60 осіб). За умовами експерименту, студентам нефілологічних спеціальностей була запропонована
анкета (зміст основних питань якої наведено у таблиці нижче). Потім у цих же групах
було проведено невеличкий диктант на 106 слів. Далі автор цієї статті зіставила результати з урахуванням віку і майбутньої спеціальності респондентів.
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№

Питання

Відповіді студентів у %
м.Дніпропетровськ
м. Кіровоград
Скільки годин на тиждень Ви проводите за комп’ютером:
до 6 год.

1

13,4

6-14 год.
26,9
15-30 год.
34,6
понад 30 год.
23,1
Скільки годин на тиждень Ви проводите в інтернеті?
до 6 год.

2

15,4

6-14 год.
15-30 год.
понад 30 год.

20,0
33,3
33,3

15,4

16,8

38,5
26,9
19,2

43,4
26,8
10,0

Які інтернет-ресурси Ви переважно використовуєте?
інформаційні сайти

3

блоги
соціальні мережі
електронні бібліотеки
пошукові сервери
сервіси електронної пошти
онлайн ігри
файлообмінні сайти
скайп, ICQ і подібні програми для
синхронного спілкування

19,7

20,2

5,5
17,3
7,9
17,3
7,1
2,4
8,7

0
14,9
11,1
17,9
17,9
1,5
7,5

14,1

9,0

В середньому молоді люди проводять в інтернеті від 6 до 30 годин на тиждень, при
цьому студенти молодших курсів, як правило, на 10 годин більше, ніж старших. Значну
частину часу молодь приділяє відвідуванню інформаційних сайтів і пошукових сервісів,
найменшою популярністю користуються блоги та онлайн ігри.
За кількістю часу, що молоді люди проводять в інтернеті, ми поділили респондентів
на 4 групи (до 6 год., 6-14 год., 15-30 год., понад 30 год.) і зіставили отриману інформацію з рівнем грамотності (за результатами написання диктанту, який ми оцінювали за
традиційною 5-ти бальною шкалою).
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Кількість годин у інтернеті на
тиждень
до 6 год.
6-14 год.
15-30 год.
понад 30 год.

середній бал
м.Дніпропетровськ
2,5
3,6
3,1
3,4

м. Кіровоград
2,4
2,6
3,0
2,8

Таким чином, як бачимо з таблиці найнижчий рівень грамотності в обох містах продемонстрували студенти, що проводять в інтернеті найменшу кількість часу. Такий результат,
на нашу думку, можна прокоментувати наступним чином: користування інтернетом сприяє
вдосконаленню навичок грамотності. Враховуючи, що респонденти надають перевагу інформаційним сайтам та пошуковим сервісам, навігація на яких передбачає вміння точно
формулювати запити, граматичні помилки у цих запитах значно ускладнюють користування. Крім того, працюючи з інформаційними сайтами, студенти зчитують значний обсяг тексту, який укладається в межах певних граматичних конструкцій. А читання чи то з
паперових носіїв, чи з монітору, як відомо, сприяє підвищенню рівня грамотності.
Отже, вплив мови інтернету на мовну особистість можна оцінювати по-різному.
Безумовно, тут є позитивний і негативний бік. Щодо поставленої нами проблеми у
цій статті, за результатами дослідження, інтернет є корисним засобом підвищення грамотності (хоча вибірку у 60 чоловік не можна вважати досить репрезентативною). В
перспективі плануємо проаналізувати вплив окремих жанрів інтернет-комунікації на
мовну особистість.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

УДК 111.852+168]:82-96 «19»

Герасимчук В.А.
(Київ, Україна)

ЕСТЕТИЧНІ ЗНАКИ В ХУДОЖНІЙ СВІДОМОСТІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
У статті розглядаються особливості естетичного світосприймання Тараса Шевченка, осмислені ним в пошуках ідеальних форм буття, суспільного ідеалу, культурних
універсалій в контексті специфіки українського романтизму.
Ключові слова: естетичні знаки, художня свідомість, романтичне і реалістичне
сприймання, архетип.
В статье рассматриваются особенности эстетического мировосприятия Тараса
Шевченко, осмысленные им в поисках идеальных форм бытия, общественного идеала,
культурных универсалий в контексте специфики украинского романтизма.
Ключевые слова: эстетические знаки, художественное сознание, романтическое и
реалистическое мировосприятие, архетип.
The article discusses the features of the aesthetic worldview of Taras Shevchenko,
intelligent in finding the perfect forms of life, the social ideal cultural universals in the context
of the specific Ukrainian romanticism.
Key words: aesthetic symbols, romantic and realistic perception of the world, archetype.
Українська культура з погляду наймодерновіших досягнень світової культури має
унікальне естетичне явище – Тараса Шевченка. Завдячуючи саме його надбанню, ми
можемо достоту сказати, що феномен української культури, української ментальності, української духовності відбувся в усій своїй розмаїтій повноті. І оскільки майбутнє розвитку людства, на наше глибоке переконання, лежить не в площині утилітарного
економічного мислення, навіть не в площині формальних державницьких устремлінь,
а визначатиметься першою пріоритетною чергою культурними загальнолюдськими модусами, ціннісними смислами життя самої людини. У світлі цієї тези ідеї мистецтва, як
рефлексії культури, що намагається задовольнити одну із найпосутніших потреб Духа
людини, насамперед естетичну – вічне тяжіння до ідеальних форм буття – до глибинного субстанційного розуміння прекрасного, доброго і істинного повсякчас матимуть
тенденцію до актуалізації. Тарас Шевченко народився з цією духовною потребою, його
вабила природа «мальовничої України», природа людини, природа культури його народу
тільки в естетичних категоріях краси, гармонії, все, що руйнувало ці категорії – асиметрія, дисгармонія його завжди бентежило. В етнічній формі буття, яка сприяла творенню
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культури, мистецтва, Шевченко бачив ідеальну форму буття, яку він підніс до вершин
естетичного знака.
Актуальність заявленої автором теми «Естетичні знаки у художній свідомості
Тараса Шевченка» полягає передовсім у значущості цієї постаті для України і для світу,
постаті універсальної, яка, з одного боку, всотала в себе з молоком матері ментальні, духовні виміри свого народу, з іншого - естетичні усталеності усіх найяскравіших художніх явищ української і світової культури. Осмислення і переосмислення Шевченкового
спадку щоразу виводить нас на новий рівень розуміння сучасних естетичних процесів і
в Україні і у світі.
Мета статті – в обґрунтуванні та з’ясуванні естетичних, соціокультурних координат творчого набутку Шевченка, у розгортанні авторського дискурсу стосовно модусів
естетичного світовідношення поета, його предметного пошуку на шляху Добра, Істини
і Краси.
Наукову розробленість проблеми розглядаємо як перманентний і незавершений
процес, до неї має долучатися кожний, кому не байдужа доля культури України, її минулого спадку, сучасного стану речей і майбутніх культурних звершень.
Багатюще творче надбання і тернистий життєвий шлях Тараса Шевченка засвідчують універсальний характер його світорозуміння і світопочування. Культурні універсалії попередніх епох засіли у художній свідомості Шевченка в усіх своїх значущих
естетичних проявах. Від культури Київської Русі в ньому вкарбувалися духовні, естетичні і етичні основи щирого ранньохристиянського людинолюбства, велич візантійськоруського піднесення, проникнення у душевні глибини ближнього, розуміння категорії
божественного в естетичних категорійних вимірах – істинності, доброчесності, духовної
і душевної краси. Міфологічні уявлення, фольклор, козацька культура спричинили в ньому вітальну непогамовну спрагу до життя – чуттєву і пізнавальну водночас. Він знав
реальності життя, багато з яких не сприймалися ні його розумом, ні його серцем, проте
попри це уява поета постійно малювала чуттєві провіденційні проекти його оптимістичних устремлінь, – в яких майбутнє, долаючи, здавалося б, непереборні перешкоди,
поставало в осяйних кольорах.
Ренесансно-барокова, просвітницька доба відкладалася у свідомості Шевченка в
естетичних поняттях відновлення, відродження, як можливість України змінюватися,
безупинно йти до органічних і природних форм ідеального буття людини і народу. Причому шлях становлення України Шевченко бачив не у світлі магістрального принципу
барокового світосприймання застиглих протилежностей, вічного тривання світлотіні, а
в гегелівському діалектичному розумінні. Суперечності не тільки даність, що споглядається, вони перебувають у постійному герці, і тому час від часу піддаються «зняттю».
М’ятежний дух Шевченка об’єктивізовував усі суперечності, пропонуючи власні художні проекти їх зняття. І все у Тараса Шевченка склалося воднораз, всі естетичні надбання
попередніх епох переплавилися у його творчості у модусах потужних ідейно-художніх
напрямах ХIХ ст., повно проявлених в українській культурі – романтизму і реалізму.
Коли ми говоримо про художньо-естетичні течії, ми завжди підкреслюємо, що вони
сформувалися у західній культурі, а потім прийшли d в українську. Стосовно українського романтизму і реалізму, то часто складається враження, що ці течії сформувалися на
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українському ґрунті, наскільки ментально самобутній їх вияв саме в українській культурі. Теж саме враження складається від набутку Тараса Шевченка, його свідоме, позасвідоме і надсвідоме життя віддзеркалилося в його реалістичних і романтичних картинах,
їх він творив з власної реальності і власної уяви. Зупиняючи реалістичні миті – прекрасні
і жахливі, Шевченко глибиною і високим злетом своєї романтичної уяви художньо
обрамляв їх за естетичними законами, підносячи ці миті прекрасного і жахливого, до
естетичного знака. Слід зауважити, що і реалістичний метод відображення, і романтичний у творчості Шевченка набували своєрідного індивідуально окресленого вираження.
Сьогодні багато хто з провідних естетиків, повторює сакраментальну тезу: все починається з романтизму. Романтизм – це насправді один із найпотужніших універсальних
ідейно-художніх течій у світовій культурі, який започаткував нову світоглядну парадигму, і головне – творчий метод, основний принцип якого абсолютна і безмежна свобода
творця [1; 2; 3]. Тарас Шевченко розгортав свої творчі задуми у річищі романтичного світосприймання, цілковито покладаючись на цей метод, розуміючи його передовсім як духовну свободу особистості жити, мислити, висловлюватися відповідно до своїх ідейних
переконань і естетичних уявлень. Свободу не будь-якого слова сповідував Шевченко, а
слова сутнісного, відповідального, обгрунтованого моральними принципами любові до
ближнього, слова правдивого, життєвого, дійового, відтак естетичного. Слова непродуманого, незрілого, вважав Шевченко, слід остерігатися. У листі до Бр.Залєського він писав: «Недавно мне пришла мысль представить в лицах евангельскую притчу о блудном
сыне в нравах и обычаях современного русского сословия. Идея сама по себе глубоко
поучительна, но какие душу раздирающие картины составил я в моем воображении на
эту истинно нравственную тему... Я почти доволен, что не имею теперь средств начать
работу. Мысль еще не созрела, легко мог бы наделать промахов. А в продолжение зимы
обдумаю, взлелею, выношу, как мать младенца в своей утробе, эту бесконечно разнообразную тему, а весной, помолясь Богу, приступлю к исполнению хотя бы то в собачей
конуре» [3: (6:114)]. Шевченківське слово зріле, продумане, хоча почасти експресивне,
гнівне, а то й нещадне.
Романтичне світосприймання, спираючись на філософсько-естетичні судження смаку І.Канта, Г.Гегеля про духовну сутність мистецтва [4; 5 ], про специфіку ідеального
в ньому, а також про нерозв’язне протиріччя між низькою реальністю і несуголосим
їй високим ідеалом, по суті вперше розгорнуло ідейно-філософський дискурс щодо існуючого і належного в естетичній думці, і, що найцінніше, в реальності. Гегель, запропонувавши діалектичний метод та принцип історизму, надав широкі методологічні
можливості пов’язувати естетичні проблеми, проблеми мистецтва в розрізі історичного
бачення, у щільній взаємодії з реальним життям суспільства, з реальним досвідом реального народу і реальної людини. Істотна суть гегелівського історизму полягала в тому,
що він розумів, що в процесі розвитку людства видозмінюється і його духовна складова,
адже функції мистецтва лежать не тільки в естетичній площині, а і в соціальній, в ідеологічній тощо. Капіталістична формація, що вже в часи Гегеля показала, свою потужну
перспективу розвитку, свій прагматизм, утилітаризм, (що, по суті, прямо за Марксом),
спричинилася спочатку до появи, до тривання, а згодом і до превалювання у мистецтві
філософських, раціоналістичних тенденцій. Враховуючи цей чинник, Гегель з позицій
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об’єктивного ідеаліста бачив неминучий занепад мистецтва в індустріальній епосі, мистецтва в класичному його сенсі як форми поєднання чуттєвого і раціонального, предметно-образного і ідеального. Змінюватимуться, на його думку, не тільки художні засоби
втілення ідеалу, а, що найприкріше, і сам суспільний ідеал, його етичний і естетичний
смисл. Він виглядатиме вже не таким однозначним і простим. Відтак і духовний зміст
мистецтва ускладниться настільки, що не зможе бути втіленим в адекватну чуттєво-образну форму. Гегель зауважує, що мистецтво існуватиме, але в ідеологізованому, ускладненому вигляді. Воно ніколи більше не відповідатиме, констатував Гегель, «духу часу».
«Дух нашого сучасного світу, . – писав він у своїй «Естетиці», . – точніше кажучи, дух
нашої релігії і нашої, заснованої на розумі культурі, піднісся, напевне, над тим рівнем,
на якому мистецтво являло собою вищу форму усвідомлення абсолютного» [5: (1:15)].
Цілком зрозуміло, що Гегель, хоч і був діалектиком і сповідував принцип історизму, але
ключові поняття прогрес і розвиток в його часи розглядалися як лінійні і орієнтувалися
на майбутню індустріальну епоху. Наразі ми переконалися, виходячи із сучасних реалій, що людство має й інші нелінійні моделі свого розвитку, зокрема по спіралі. У часи
Гегеля навряд чи хто послуговувався поняттям регрес, що так часто звучить сьогодні. В
усі часи були митці, які пристосовувалися з різних причин до суспільного ідеалу своєї
епохи і намагалися відображати саме його, але були митці, які шукали нелінійних способів відображення. До таких можна віднести і Тараса Шевченка. Адже він, по суті,
«опонуючи Гегелю», сприймав мистецтво і як реаліст, як узагальнене відображення реальності, водночас творячи свою художню реальність і як романтик; з одного боку, не
обходячи її кричущих протилежностей, з другого, . – пропонуючи свій ідеальний, а то й
утопічний шлях зняття цих суперечностей, тому що його ірраціональне чуття не сприймало неприродних, неорганічних, ніким ніколи не обґрунтованих передовсім соціальних
усталеностей. Тому роль соціальної функції мистецтва він розглядав не як об’єктивний
ідеаліст Гегель, який обґрунтовував високу доцільність сучасного йому капіталістичного суспільства прагматичними раціональними формами життя, і вважав, що у процесі
перманентного розвитку суспільства і мистецтва естетичну функцію мистецтва поступово змінить соціальна, а як реаліст-діалектик, для якого естетична функція мистецтва
органічно переплетена із соціальною; для Шевченка одне без іншого просто не існує.
При цьому він звичайно ж завжди віддавав перевагу духовному над матеріальним. Це
засвідчує його життєва доля, його світоглядна парадигма. У цьому він був близьким герою своєї повісті «Музикант», в якій зауважує: « И выходит, что истинно прекрасное
и возвышенное – духовное не нуждается в ремесленных золоченых и даже золотых
украшениях» [3: ( 3: 188) ]. До речі, суспільний ідеал, який би виражав «дух часу», Тарас
Шевченко сформував сам, виходячи з естетичної сутності етнічного буття свого народу,
яке вважав ідеальним буттям. Джерелом художньої практики Тараса Шевченка завжди
була художня синкретична культура його народу, з її цілісним колективним світосприйманням, перейнята національним духом. Філософське підґрунтя такого естетичного обґрунтування суспільного ідеалу ХІХ ст. для всієї європейської культури запропонував
видатний представник романтичної течії – філософ і культуролог Іоганн Ґотфрід Ґердер.
Загальну історію людства він подає як органічний еволюційний процес розвитку, як ціле,
що саморозвивається. За Ґердером, людська історія бере витоки з природного розвитку,
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продовжує його, досягаючи вищих форм. Вінцем цього розвитку є людина. Людина,
друге народження якої, Ґердер пов’язує з культурою. Надприродна, надсвідома сутність
культури надає людині великі можливості творення. Культура, підкреслює Ґердер, «захоплює людину і формує його голову і .. члени її тіла»[6: 231]. Більше того, саме культура постає тим первнем, який об’єднує людей, робить їх учасниками єдиного людського
співтовариства. Виступаючи проти культурологічної євроцентристської ідеї, Ґердер проаналізувавши різні культурно-історичні явища, узагальнив їх у певні цивілізації, з-поміж
яких виокремив і слов’янський світ зі своєю специфікою. Задовго до О.Шпенглера, Гердер вважав культури непорівнянними. Тип культури, на думку філософа, не є підставою
для поділу її носіїв на «освічені і неосвічені народи». Ґердер зауважує, що така відмінність – не якісна, а кількісна. Культури мають «...безліч відтінків, кольорів, змінюються
відповідно до місця і часу» »[6 230]. Адже людська культура єдина і її смисл збігається
із загальною метою людства, суть якої у намаганні досягнути і осягнути стану «істинної
гуманності». Згідно з концепцією Ґердера, всеохопне поширення гуманності в людському суспільстві надасть можливості: розумні дії людей сфокусувати як розум; дані людині
природою почуття реалізувати у мистецтві; схильності особистості зробити вільними
і естетичними. «Істинна гуманність», отже, ядерне значення смислу культури. Щодо
прогресу в культурі, мистецтві, то тут підхід Ґердера дещо різниться від гегелівського і
розмірковує він так: «Культура рухається вперед, але не стає від цього досконалішою; на
новому місці розвиваються нові здатності; попередні, розвинуті на старому місці, йдуть
безповоротно» [6: 427]. Культура проходить і вкрай динамічні і статичні періоди, стани
злету, занепаду та інерції. Філософ висновує думку, що її через століття сформулював
Освальд Шпенглер, жодна культура в історії людства не пройшла поступальним шляхом
прогресивного розвитку.
Якщо говорити у світлі цих ідей, то можна твердити, що один із періодів злету української культури припадає на початок 19 ст. і безпосередньо пов’язаний з естетикою романтизму і реалізму, і звичайно ж із творчістю Тараса Шевченка. Тарас Шевченко втілив
тезу Ґердера про «рівнозначність» культур, витворивши свій суспільний ідеал, свої уявлення про належне. Причому в річищі романтичного ідеалу як еталону, зразка – чи то
йдеться про особисті чесноти, про міжособистісні взаємини, про духовні цінності, про
облаштування суспільства тощо, . – автор в усіх цих модусах стверджував належне як
істинне, як етичний, аксіологічний, соціальний ідеал.
У Тараса Шевченка категорія
ідеалу наділена глибоким соціальним значенням. Суспільні відносини поет розглядав
як істинний демократ з погляду свого народу, який його і народив, саме в ньому він
черпав сили своєї життєлюбності і життєстійкості., саме з його історії (а не тільки з
французької) такі близькі йому ідеали свободи, рівності і братерства. Тому в центрі його
художніх і естетичних шукань, його творчих устремлінь, образ, до речі, інтенсивно розроблюваний в романтичному мистецтві, . – образ народу і його представників. Слід зауважити, що до цього образу зверталися і європейські, і російські романтики. Але якщо,
приміром, Байрон, Пушкін, Лермонтов сходили зі своїх аристократичних вершин до
народу, захоплюючись ним, пишучи про нього з любов’ю і трепетом, зі співчуттям і
часто нерозумінням, але завжди крізь призму індивідуального світобачення, з погляду
романтичного індивідуалізму, колективне позасвідоме народу як його онтологічна суть,
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ними схоплювалася, відтворювалася, але ментальна дистанція між ними і предметом зображення завжди залишалася і завжди проявлялася в процесі сприймання їхніх текстів.
Тарас Шевченко, на нашу думку, першим, у світовій культурі у своїй художній практиці образ українського народу, його творчість підніс до рівня естетичного знака. І не
тільки тому що він сам до кінця життя залишався субстанційним втіленням свого народу,
але і через те, що вважав: етнічне буття народу – це ідеальне буття, цілісне буття, а таке
буття завжди творче. Демократизована свідомість митця відрізняла його суб’єктивність
від суб’єктивності європейських і російських романтиків. Тільки вершинні зразки Тарас Шевченко це усвідомлював нутряним відчуттям. Український народ і його набутки
у творчості митця засвідчують їх духовну велич, постають вершинним зразком, відтак
естетичним явищем. Культура народу з його етнічним, фольклорним мистецтвом, та й
саме буття з ритуалами, піснями, танцями. . – ґрунтується на колективному позасвідомому, і в узагальненому вираженні є еталоном органічного облаштування свого життя.
У часи Шевченка Європа під упливом національно-визвольних рухів і формування національних держав повернулася обличчям до етнічно забарвлених культур, до справді
ірраціонального образного фольклорного мислення. Україна в цьому разі могла надати
і надавала унікальні зразки такої культури. Так сталося, що українська традиція якось
«надто толерантно» сповідувала і християнські і язичницькі традиції, створивши такий
цікавий комплементарний «мікс» двох світосприймань, і тому на відміну від європейської традиції, де олатинена християнська Європа застосувала щонайжорсткіші форми
викорінення «язичницьких» етнічних культур, які мали опертя на власний менталітет
і мову, українська різножанрова народна культура збереглася краще. Європейські митці
на початку ХІХ ст. просто використовували це мистецтво,переплавляли його у високе
класичне (Бетховен, Бах та ін..), при цьому абстрагуючись від самих творців народного
мистецтва.
Принагідно, хочеться зауважити. Сучасні автори художніх текстів надто багато говорять про інтелектуальні права на свої творчі продукти. І жодний із них не говорить про
інтелектуальне право народу на етнічну культуру, яку вони так широко використовують
для своєї творчості. Вже не кажучи про класичну культуру. А Греція, там дефолт, але
хіба вона не спадкоємиця давньогрецької культури, і чому ніхто не говорить про інтелектуальну цінність цієї культури. Чому цивілізований світ не обурений цим фактом? Як
країна, з їхнього інтелектуального погляду, маючи такий інтелектуальний продукт, може
переживати дефолт, якщо тільки за разове вживання поняття «давньогрецька культура»
може претендувати, гадаю на астрономічні відшкодування. Тарас Шевченко, творив свої
тексти, зображаючи свій народ, його помисли і устремління не лише як митець, а буттєвісно, як його органічна часточка. Поет розумів естетичну сутність не лише мистецтва
народу, а самого народу..Український народ – це народ, який тривалий час зберігав образне архаїчне мислення, а потім християнська православна апофатична культура з її
ірраціональними формами наближення д о Бога з одкровення Бога, одкровення людини,
по суті зробила українську душу духовною, матеріальне відходило на задній план, попри
насправді трудове тяжке життя, усі свята і язичницькі і християнські вона не пропускала:
танцювала, співала заповнювала жартами і жила в мистецтві і творила мистецтво. Спочатку Котляревський, потім Шевченко саме цю естетичну сутність свого народу підніс до
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висот естетичного знака. Саме Котляревський, потім Шевченко український фольклор,
українське народне мистецтво в усій його неосягненній величі віднесли до його недосяжного ідеалу. І як мистецтво, і як його онтологічну суть. І не тільки фольклорне мистецтво, а що характерно і саме етнічне буття народу. З його архетипічними усталеностями.
І якщо Котляревський ці усталеності пізнав і оцінив як культурну даність народу, то
Шевченко всотав їх з молоком матері, вони були глибинною субстанційною сутністю
його душі. Естетичні знаки Шевченка завжди корелюють з архетипами. Хоча самі архетипи мають онтологічну суть і межі естетичного в них чітко не окреслюються, естетика
Тараса Шевченка, поза сумнівом, архетипічна. У ній рельєфно проявляються всі ознаки
архетипічного художнього мислення. Енергетично-емоційна складова архетипу у творчості Тараса Шевченка постійно демонструється високою інтенсивністю переживання,
розмаїттям чуттєвого спектру, що своєю чергою впливає на емоції читача. Культурнонезалежна повторюваність архетипу як несвідомої образної структури, на наш погляд,
також використовується в текстах Тараса Шевченка як ірраціональний феномен, а не
свідомий художній прийом, звідси архаїчні фольклорні порівняння, фольклорні образи,
фольклорні сюжетні колізії. З іншого боку, архетип, свідомо відображений у тексті, як
і належить йому, стає символом або концептом. «Реве та стогне Дніпр широкий, Сердитий вітер завива, Додолу верби гне високі, Горами хвилі підійма», – ця образна картина, як і багато інших у Шевченка, – легко екстраполюється на архаїчні міфологічні
образи, з яких власне і формувалися архетипічні структури. Образ Дніпра, своєрідний
антропоморфний персонаж, що нагадує слов’янського бога грози і блискавки Перуна,
постає концептом, уособлюючи через паралель образ природи, а насправді відтворює міфологічні образи, зображає буревій, а насправді екзистенційний стан людини. – людське
обурення, невдоволення, прагнення до очищення. Концептом, символом що проростає
з архепічних структур постає і образ Місяця, який «то виринав,то потопав…»,. – створюючи містичний контекст, незнищенну езотерику і екзотерику архетипу, вкорінену в
людське буття. Архетипічне, отже, у творчості Тараса Шевченка завжди є предикатом
естетичного.
Висновки
1. Універсальний характер світорозуміння і світопочування Тараса Шевченка, проявлений в його художній свідомості, в його культурно-естетичних універсаліях, складався
на ґрунті попередніх епох. Міфологічні уявлення, народна, козацька культура резонували у його творчості вітальністю, чуттєвою і пізнавальною спрагою до життя. Київська
Русь вкарбувался духовними, естетичними і етичними проявами ранньохристиянського
людинолюбства, проникненням у душевні глибини ближнього, розумінням категорії божественного в естетичних категорійних вимірах – істинності, доброчесності, духовної
і душевної краси. Ренесансно-барокова доба оптимістичними провіденційними устремліннями в майбутнє.
2. Художньо-світоглядні течії романтизму і реалізму в естетиці Тараса Шевченка, як
і у всій українській культурі проявилися настільки ментально самобутньо, що складається враження, що ці течії сформувалися на українському грунті. Естетичний набуток
Тараса Шевченка, його свідоме, позасвідоме і надсвідоме життя віддзеркалилося в його
реалістичних і романтичних картинах, їх він творив з власної реальності і власної уяви.
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З. Естетичні знаки у творчості Тараса Шевченка складалися на міфологічному ірраціональному рівні його художньої свідомості. Це засвідчують архетипічні образні
структури, оскільки наділені власною енергетикою, вони так потужно пульсують у його
текстах, так проявляють свої імпульси, що ними породжуються смисли, які випливають
не стільки зі свідомості Тараса Шевченка а з позасвідомості, надсвідомості.
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РОМАН ДЖОЗЕФА КОНРАДА “ТАЄМНИЙ АГЕНТ” У КОНТЕКСТІ
ТВОРЧОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ПИСЬМЕННИКА
У статті здійснено спробу визначити місце роману «Таємний агент» у творчій еволюції Дж. Конрада. Стверджується, що цей роман, попри соціально-політичний вимір
тематики, пов’язує з попередніми і наступними творами автора увага до екзистенціальної проблематики абсурду, тривоги, страху, самотності людини. Адекватною щодо
такого типу проблематики є поетика твору, домінантами якої виступають сюжетна
редукція, відносна автономність персонажних планів, наративна фокалізація, образна
символіка.
Ключові слова: Джозеф Конрад, “Таємний агент”, творча еволюція, сюжет, персонаж, наратив, фокалізація, образна символіка, літературний екзистенціалізм.
В статье предпринята попытка определить место романа «Тайный агент» в
творческой эволюции Дж. Конрада. Утверждается, что этот роман, несмотря на
социально-политический характер тематики, связан с предыдущими и последующими
произведениями писателя вниманием к экзистенциальной проблематике абсурда, тревоги, страха, человеческого одиночества. Этому типу проблематики соответствует
поэтика произведения, доминантными чертами которой выступают сюжетная редук© Яковлева Н.В., 2013

258

ция, относительная автономность персонажных планов, нарративная фокализация,
образная символика.
Ключевые слова: Джозеф Конрад, “Тайный агент”, творческая эволюция, сюжет,
персонаж, нарративная фокализация, образная символика, литературный экзистенциализм.
The paper tries to determine the place of Joseph Conrad’s novel “Secret agent” in artistical
evolution of the author. Though the novel’s subject has a social and political aspects, “Secret
agent” has been linked with previous and next author’s texts by attention to existentialistic
problems of absurd, anxiety, fear, human loneliness. This type of issue produces specific poetics
with such peculiarities as reduced plot, autonomic plans of personages, narrative focalization,
and image symbolism.
Key words: Joseph Conrad, “Secret agent”, artistical evolution, plot, personage, narrative
focalization, image symbolism, literary existentialism.
Творчість видатного англійського письменника кінця ХІХ – початку ХХ ст. Джозефа
Конрада — одне з найбільш прикметних і вершинних явищ світової літератури новітньої
доби. Письменник, який став класиком однієї національної літератури, будучи представником іншої національності, іншої національно-культурної традиції, спричинився до
творення нової художньої прози, справивши колосальний вплив на весь її подальший розвиток. Джозеф Конрад – особистість, формування якої відбувалося під впливом польської,
російської, української, французької та англійської культур. Відомі українські письменники Дмитро Павличко та Юрій Щербак визначили три провідні джерела творчості Джозефа
Конрада: українська земля; велич англійської мови; сила польського духу [2].
У літературно-критичній думці ХХ ст. сформувалося уявлення про Конрада як письменника з вельми песимістичним поглядом на життя ы можливості морального вдосконалення людини. Сам Конрад, попри те, що справді був схильний бачити в природі людини більше негативного, ніж позитивного, називав себе трагічним оптимістом [Див. 5:
496]. Уже на схилі життя у листі до Б. Рассела він зауважив: «єдиним порятунком» для
людей «була би переміна у наших серцях, але якщо глянути на людську історію за останні 2000 років, то немає особливих підстав сподіватися на таку переміну» [Цит. за: 1: 783].
Конрада зробили відомим письменником твори, написані у 1890-ті роки. У романах
«Олмейрова примха. Історія східної річки» («Almayer’s Folly», 1895), «Негр із “Нарциса”» («The Nigger of “Narcissus”», 1897), повісті «Вигнанець островів» («An Outcast of
the Islands») автор описує життя «трудівників моря», сповнене важкої праці і смертельної
небезпеки, і водночас оспівує романтику морських пригод, екзотику незвіданого і непередбачуваного. Вже ці, перші твори Конрада засвідчують його тяжіння до художніх
пошуків, наративного експериментування, глибинною метою якого було намагання через введення системи оповідачів із різними точками зору на події і героїв максимально
об’єктивувати розповідь, звільнити прозу від домінування авторської позиції над описуваним матеріалом і посилити творчу активність читача.
Репутацію Конрада як автора, орієнтованого на осмислення кардинальних проблем
людського існування і пошуку відповідних художніх рішень, ще більше посилили твори
самого рубежу століть — «Юність» («Youth», 1902), «Тайфун» («Typhoon», 1903), «Сер259

це пітьми» («The Heart of Darkness», 1900) і «Лорд Джим» («Lord Jim», 1900), в яких
поряд із спробами створення образу людини високої мрії, добропорядності і сумління
(особливо виразними у цьому сенсі є образи капітана Мак-Віра з «Тайфуну» і Джима
з однойменного роману) письменник заглиблюється в незбагненну і сповнену непримиримих суперечностей внутрішню сутність людини (образ Куртца з «Серця пітьми»).
Складні обставини в особистому житті Конрада (хвороби дружини, дітей, часті переїзди з місця на місце), а також відчуття вичерпаності життєвого досвіду для продовження
художніх пошуків, спричинили посилення песимістичного світовідчуття і перехід письменника до нової тематики і поетики. Вже роман «Ностромо» («Nostromo», 1904) істотно відрізняється від романів «Серце пітьми», «Лорд Джим», оскільки автор відходить
тут від досі традиційної для себе «морської» тематики і відмовляється від наративного
принципу введення персонажа-розповідача. Однак за своїми основними поетикальними
ознаками й імпліцитно втіленою проблематикою цей роман продовжує центральну тему
Конрада – зіткнення людини з непереборними обставинами, що перевищують її можливості, мають ірраціональний характер і спричиняють гострий внутрішній конфлікт особистості.
Типологічний вимір такої теми і конфлікту викликає подібності у сюжетах Конрадових творів, що підтверджує і роман «Ностромо». Дія твору розгортається у вимишленій
латиноамериканській державі Костагуана, де відбувається низка подій політичного змісту (протистояння політичних угрупувань, заколоти, повстання, громадянська війна), в
які втягнуті всі персонажі твору. Однак автора цікавлять не стільки самі ці події, скільки
те, як вони впливають на долі героїв і як участь у них виявляє приховані, неусвідомлювані (до певного моменту чи навіть загалом) чинники їхньої поведінки. Тому можемо
говорити, що політична проблематика роману, виконуючи функції драматизації сюжету і
вибудовування чіткої системи персонажів, не є визначальною для роману. Натомість увага до внутрішньої сутності індивідуума, переключення кожного в ситуацію випробування екстремальними поворотами долі трансформує домінанти проблематики з політичної
сфери в екзистенціальну. Сюжет твору при цьому набуває значення художнього експерименту, є своєрідним, ретельно організованим модельним полем художнього осмислення
універсальних проблем людського існування.
Конрад розвиває у «Ностромо» на той час нову для себе розповідну манеру переключення
між різними сюжетними лініями наративної точки зору, коли вона передається від одного персонажа до іншого і розповідь ведеться наче зсередини зображуваної свідомості. Відтак читач
щоразу заглиблюється в інший психологічний світ, але парадоксальним наслідком тут стає
подібність внутрішніх колізій, що мають очевидне екзистенційне забарвлення: самотність,
роздвоєння, туга, страх, тривога тощо.
Таким чином, і проблематика роману «Ностромо», і особливості його поетики виявляють близькість цього твору до екзистенціального типу художньої свідомості.
Органічним продовженням нової лінії в творчості Конрада стає і роман «Таємний
агент» («The Secret Agent», 1907), хоча письменник і розвиває в цьому творі нібито зовсім іншу, порівняно з попередніми своїми творами, тему — революційного радикалізму,
анархізму і тероризму. Нова тема і викликана нею потреба нових поетикальних відповідностей забрали в Конрада надто багато сил і залишили відчуття невдоволеності. У
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листі до Дж. Голсуорсі від 6 січня 1908 р. роман «Таємний агент» названо «благородною
поразкою» («an honourable failure») [5: 487].
На перший погляд, за своєю темою, сюжетом і поетикою «Таємний агент» не відзначається особливою складністю і художнім експериментуванням. Однак така простота є
чисто позірною. Не випадково твір отримав високу оцінку Томаса Манна. За сюжетом,
у романі йдеться про анархістів, терор, міжнародне шпигунство і агентурне двійництво.
Зав’язкою сюжету є поява завербованої посольством якоїсь східної держави (у ній легко вгадується Російська імперія) людини «лондонського підпілля», яка під тиском свого
«наставника» з посольства має організувати вибух Королівської обсерваторії в Гринвічі
– задля активізації міжнародної боротьби з терором зобразити замах на те, що символізує
впорядкованість буття всієї західної цивілізації, адже Гринвіцький меридіан задає загальний відлік часу і тим самим унормовує всі аспекти людського життя.
Головний герой роману, подвійний «секретний агент» Адольф Верлок, власник магазину, що торгує «нескромними» картинками, є одночасно помітною фігурою міжнародного революційного підпілля в Лондоні. Верлок – агент, завербований російським
посольством і так само лондонською поліцією. Цей “привид”, як іронічно висловлюється про нього інспектор Хіт, якому доручено розслідування справи невдалого терористичного акту, виконує роль провокатора. В якості агента посольства він, будучи членом
таємного осередку анархістів, підштовхує тих до активних дій, що, за логікою його наставників, має спонукати британський уряд до посилення заходів щодо терористів, які
знайшли завдяки «гуманним» англійським законам притулок у Лондоні. У його будинку збираються ідеологи і теоретики анархізму, прихильники насильницької зміни умов
життя всього світу, хоча вони ніби виражають і захищають інтереси одного соціального
класу, адже законспірована організація, до якої вони належать, має назву “М.П.” (“Майбутнє пролетаріату”).
Верлок за сюжетом зіштовхується з тим, що його притягує до відповідальності не
суспільство, а його власний гріх, адже він вирішив використати для здійснення терористичного акту розумово неповносправного брата своєї дружини, який сліпо довіряв
йому. Стіві, навіть не донісши бомбу до будівлі обсерваторії, підірвав сам себе, випадково впустивши пекельну машинку собі під ноги. Відтак сталося, що в жертву принесено
саму невинність, і дружина Верлока Уінні, в надзвичайно сильному почутті любові якої
до брата проглядається більшою мірою навіть материнське, ніж сестринське начало, у
стані нервового потрясіння кухонним ножом вбиває свого чоловіка. Але ще до загибелі Стіві містер Верлок переживає важкі почуття покинутості й самотності. Автор лише
привідкриває завісу його внутрішнього стану, але окремі заглиблення у свідомість персонажа за допомогою невласне прямого мовлення дають можливість зрозуміти екзистенціальну порожнечу і почуття ірраціонального страху, який його переслідує.
Серед членів організації, якою керує Верлок, помітною постаттю є Міхаеліс – «апостол гуманістичних сподівань», як його називають у романі. Його випустили з в’язниці,
куди він свого часу потрапив несправедливо, внаслідок громадського протесту, зокрема
під тиском дружини помічника комісара, яка має «зв’язки у верхах». Перебуваючи під
наглядом поліції, Міхаеліс нібито пише автобіографію, в якій одночасно хоче розкрити
необхідність і гуманістичний смисл соціальних перетворень, однак у цих намірах, що
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так і залишаються намірами, і псевдопатетичних промовах, постає фігурою скоріше комічною, аніж серйозною.
Сподвижниками містера Верлока є також Карл Юндт — старий теоретик анархістського терору; Олександр Оссіпон — пропагандист на прізвисько Доктор, який роз’яснює
робітникам «соціалістичні аспекти гігієни»; Професор — виробник вибухових речовин
і механізмів, що приводять бомби в дію. У кожного з них є певна внутрішня проблема.
Міхаеліс “втомився” від революційної діяльності (розділи його автобіографії мають назви “Віра”, “Надія”, “Милосердя”) і бажав би вже бути в ролі знаменитості. Карл Юндт,
всупереч своїм грізним заявам, не здатен ні на які вчинки. Товариш Оссіпон – автор непристойного памфлету, бабій і злодюжка. Однак якими б фарсовими і безпорадними не
здавалися потенційні вершителі доль світу, в чомусь вони абсолютно реальні. Це реальність зла, реальність, заснована на насильстві, страхові, що добре розуміє при випадковій зустрічі з Професором інспектор Хіт. У силу свого “чіпкого життєлюбства” інспектор
зовсім не бажає, щоб його підірвав фанатик, який тримає у кишені пальто палець на
кнопці вибухового механізму.
«Містер Володимир», секретар посольства країни, назва якої так і не відкривається в
тексті, зображений у романі людиною цинічною і жорстокою. Він діє від імені безликих
державних інстанцій, для яких всі засоби підходять для досягнення певної мети. Містер
Володимир бореться проти російських терористів і поширення тероризму в Європі і, цинічно вимагаючи від завербованого посольством Верлока більш активних дій, пропонує
тому задля пропагандистського ефекту організувати вибух найзахіднішого Часу, самої
Науки – Королівської обсерваторії в Гринвічі. Міністр сер Етелред, вислухавши доповідь про гринвіцький вибух, дозволяє помічникові комісара перекласти відповідальність
за подію з вірнопідданих на іноземний уряд. Він має намір навіяти громадськості думку,
що «все спокійно в королівстві», тоді як насправді стан справ залишається надзвичайно
серйозним і навіть загрозливим.
Російське питання, відбиваючись у численних алюзіях «Таємного агента», безперечно, відіграло важливу роль у творчій історії роману. І хоча Конрад неодноразово наголошував, що він не є фахівцем із «російських проблем», те, що відбувалося у Польщі
та Росії на початку нового століття, не могло не хвилювати його. Конрад народився на
території Російської імперії, його батько, Аполлон Коженьовський, який за підозрою в
участі у польському повстанні 1863 року зі всією родиною перебував у засланні, у сім’ї
«створив атмосферу націоналізму, ненависті до Росії та любові до французького романтизму та Шекспіра» [8]. Все це так чи інакше зумовило формування життєвих і естетичних поглядів майбутнього митця. Для Конрада Росія була більше, ніж місцем, де він
народився і провів дитинство. Вона була для нього своєрідним випробуванням, країною
хаосу, ще одним варіантом «серця пітьми», ворожого людині та її індивідуальній свободі.
Разом із тим без ґрунтовного розуміння досвіду життя письменника в Польщі та
Росії можна невірно зрозуміти і оцінити ту дивну суперечливість, що зачаровує в його
творах, є невід’ємно “конрадівським”. На думку Фредеріка Карла, саме негативні відчуття, породженні в ньому російським і польським досвідом, в колі представників еліти,
розтрачених в завзятих суперечках і палких мріях, які не знаходили в собі сил подолати
ті обставини, які прирікали їх на бездіяльність [Див. : 3].
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Конраду було властиве іноді іронічне, а частіше скептичне ставлення до спроб терористичних організацій керувати політичною ситуацією в країні шляхом застосування
насильства через неспроможність влади вирішувати державні проблеми політичними засобами. Як стверджує відомий конрадознавець Карен Х’юіт, «Конрад не вірив ані в які
соціальні системи. Він давно втратив надію на можливість будь-яких поліпшень в його
вітчизні: Польщу не могли врятувати ані ідеалісти, подібні його батькові, ані терористи,
ані помірні обивателі, які співпрацювали з російською владою» [6: 83]. Різко негативно
відгукувався Конрад і про тих, хто толерантно ставився до терористично налаштованих
революціонерів, виправдовуючи їхні злочинні засоби великою метою — встановлення
справедливості на землі, адже цей шлях, на його переконання, веде в нікуди. Не викликає
сумнівів засудження письменником аморальності використання терористами для досягнення задуманого слабких у своїй довірливості та відданості інших людей, тим паче,
коли це робиться з меркантильною метою.
Підсумовуючи свою художню мету в «Таємному агенті», 7 жовтня 1907 року Конрад
написав Р. Б. Каннінгем Грему, що роман мав для нього «певну значимість і як нова лінія
поведінки в жанрі, і як цілеспрямована спроба дати іронічне трактування мелодраматичній темі» [9: 169]. У передмові до роману Конрад зазначав: «… я справді вважаю
«Таємного агента» істинно достовірним твором. Навіть суто художній прийом – іронічне
ставлення до такої серйозної теми – я використав обачно і щиро переконаний, що тільки
іронія дозволить мені висловити все те, що було потрібно висловити як із презирства, так
і з жалю. І те, що я, як мені здається, зумів витримати цей настрій до останнього рядка,
– один з тих моментів, що приносять певне задоволення мені як письменнику» [4: 13].
«Таємний агент» займає свого роду проміжне становище в творчій біографії Конрада.
У романі відчувається оновлення Конрадом прозової розповідної техніки, про яку згодом
багато говорили Ф. Скотт Фітцджеральд, Е. Гемінґвей, В. Фолкнер, Г. Грін, Т. Манн та
ін. Тут є і напружена інтрига, і колоритні персонажі, і глибокий психологічний аналіз,
і любовна тема, і сімейна трагедія головного персонажа, який виявляється характерним
амбівалентним конрадівським двійником: одночасно і антигероєм, і героєм «навпаки».
Найголовніше ж полягає в тому, що Конрад на новому матеріалі продовжує дослідження екзистенціальної природи людини. Це проявляється насамперед системі персонажів і в сюжеті твору, який ніяк не можна звести лише до відтворення основної події
– спроби висадити в повітря Гринвіцьку обсерваторію. Система персонажів роману побудована таким чином, що кожний із них, претендуючи на якусь винятковість, натомість
постає перед читачем абсолютно самотньою і страждаючою людиною. Екзистенціальну
сутність ситуації виявляє і хронотоп роману. Будучи позірно дуже конкретним (один день
із життя цілої низки представників різних прошарків населення британської столиці –
від міністра і посла іноземної держави до кокні і пацієнтів божевільні), він переростає
свої межі і набуває універсального характеру. Лондон у романі справляє враження міста-примари, в якому живуть позбавлені здорового глузду люди і відбуваються абсурдні
події. На екзистенціальну проблематику працює і наратив роману. Розповідними особливостями «Таємний агент» засвідчує важливу тенденцію Конрадової поетики — перехід
до нового використання методу точок зору — від переплетення різних поглядів на окрему людську індивідуальність до втілення численних віртуозно організованих перспек263

тив бачення певної життєвої ситуації, що проявляється в більш активному застосуванні
невласне-авторського мовлення, переходів від свідомості одного персонажа до іншого.
Таким чином, роман «Таємний агент» підтверджує основний зміст творчої еволюції
Конрада — формування некласичної романної поетики, що відповідала потребі відтворення нового світу, що на очах автора катастрофічно втрачав засади розумності, ставав
тотально відчуженим і позбавленим гармонії.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДРАМА БЕРНАРДА ШОУ:
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ

У статті зроблена спроба розкрити новаторські погляди Б. Шоу на структуру драми в англійській літературі кінця XIX – початку XX ст.
Ключові слова: інтелектуальна драма, концепція, конфлікт, інтелектуальний
театр.
В статье сделана попытка раскрыть новаторские взгляды Б. Шоу на структуру
драмы в английской литературе конца XIX - начала XX в.
Ключевые слова: интеллектуальная драма, концепция, конфликт, интеллектуальный
театр.
In the article, there has been made an attempt to highlight B. Shaw’s innovative notions at
the structure of drama in the English literature of late XIX – early XX centuries.
Keywords: intellectual drama, concept, conflict, intellectual theater.
Соціокультурна ситуація кінця XІX ст. в Англії істотно вплинула на естетику театру й драматургії, окреслюючи зображальні та мовні засоби. У цьому сенсі доцільно
акцентувати на справедливості гіпотези Юлії Крістевої, згідно якої «будь-яка еволюція
літературних жанрів є несвідомою об’єктивізацією лінгвістичних структур, що належать
різним рівням мови» [1 : с. 430]. Оновлення естетичної парадигми англійської літератури, її традицій, стилю, жанрових моделей позначилося і на поетиці драми. Зміна ціннісних орієнтирів зумовила перегляд ідеалів і норм. Як наслідок, драматурги запропонували реципієнтові власні версії життя своїх героїв.
У літературознавстві усталеною є оцінка художньої світобудови Б. Шоу, яка характеризує його як одного з найбільш видатних драматургів кінця ХІХ – першої половини
ХХ ст. [2 : 58; 3 : 376; 4 : 204]. Водночас автор комедії «Пігмаліон» («Pygmalion», 1912),
лауреат Нобелівської премії за 1925 рік у галузі літератури за «позначену ідеалізмом і
гуманізмом творчість, за іскрометну сатиру, яка нерідко поєднується з винятковою поетичною красою» [5 : 31], належить до грона суперечливих письменників помежів’я
епох. Адже його творчість вирізняється стилістичною полівимірністю. Це, у свою чергу, ускладнює розгляд драматургічного набутку уродженця Дубліна у рамцях усталених
жанрових класифікацій та узагальнень. На цей факт слушно вказали, зокрема, В. Назарець і Є. Васильєв: «У своїх п’єсах Шоу з легкістю поєднував, здавалося б, непоєднуване, суміщував різнорідне, взаємозамінював полярне. «У мені живе трагік, а поряд з ним
клоун», – зізнавався він. Основним художнім законом драматургії Шоу, основним знаряддям художнього опанування дійсності був парадокс, що «вивертає» звичне і сплавляє
взаємовиключне» [2 : 60]. Відтак Б. Шоу нерідко у радикальний спосіб переналаштовував укорінені у письменстві жанри методами комбінації, інверсії, зміни функції, «контр© Дяків Ю., 2013
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протесту» заради випробування загальноприйнятих опіній у соціальній, моральній, релігійній, політичній та естетичній сферах. У цьому сенсі аналіз жанрових перетворень
Б. Шоу вимагає застосування міждисциплінарного підходу, що впроваджує його п’єси у
плетиво різних дискурсів.
Питання стилю у драмі Б. Шоу тісно пов’язане з контроверсійною рецепцією його доробку. Протиріччя, притаманні його художній манері, спричинили несприйняття Б. Шоу
як митця з боку критиків. Приміром, англійський публіцист та журналіст Айвор Браун
(1891 – 1974) чітко вирізнив два стрижневі напрями у його творчості: а) іконоборство та
б) непослідовність. А. Браун подав спрощене роз’яснення невідповідності у творчих пошуках Б. Шоу: «Годі очікувати цілковитої узгодженості від людини, яка майже століття
живе невгамовним, своєрідним і невтомним розумом, яка є багатослівною завдяки перу,
говіркою за трибуною і рішучою у повчанні світу щодо поведінки у широкому полі моралі та манер» [6 : 348–349]. Унаслідок неспроможності контекстуалізувати протиріччя
Б. Шоу у літературній теорії, автор праці «Серце Англії» («The Heart of England» 1935)
окреслив його «політичним ідеалістом».
Концепція Б. Шоу драми як культурної історії чітко проявлена у змісті та формі його
п’єс. Його самобутня інтерпретація реалізму та еволюційна теорія драми безпосередньо
вплинули на визначення тем, сюжетів, конфліктів переважно у контрасті до найбільш
поширених романтичних та мелодраматичних форм театру ХІХ ст. Драматург повторно
використовував тексти, образи й сюжети у новому ракурсі. Як підкреслював Б. Шоу, «все
є здобиччю, що потрапляє на мій гачок» [7 : 799]. Метою цих зусиль стосовно створення
естетичної реальності літературними й театральними засобами був вплив на реципієнта задля самостійного формування бачення ним подій художнього світу. Таким чином,
реальні конфлікти, що втілені спершу у творі, а відтак і на театральній сцені, трансформуються й інтерпретуються у відповідності з ідеологічними установками, культурними
нормами епохи та творчими здібностями читача і глядача [8 : 66]. У художній практиці
Б. Шоу усе це безпосередньо пов’язане з образом конкретної дійсності, що впливає на
створення символічної проекції. Автор не стільки розв’язує конфлікт, скільки демонструє його читачеві та глядачеві на рівні стабільного й дієвого життєвого явища.
Інтелектуальний реалізм передбачає наявність концептуально-філософського складу
мислення митця [9 : 427]. Адже, якщо психологічний реалізм розкриває діалектику душі
людини, то представники інтелектуального реалізму прагнули художньо переконливо вирішувати актуальні проблеми, давати аналіз стану світу. Тому у своїй творчості Б. Шоу
опирався на принципи інтелектуального реалізму. Драматург постійно експериментував
з театральними формами упродовж усього творчого шляху. З-під його пера побачили світ
інвертовані мелодрами, оновлені історичні п’єси-хроніки, подані у реалістичній формі
історичної драми міфологізовані тексти. Йому вдалося розмити традиційну дихотомію
між письменником і читачем, художньою літературою і критикою. Драматург досягнув
цього ефекту, як аргументовано спостеріг австралійський літературознавець Фредерік
Сефтон Делмер (1865 – 1935), вводячи у драму тривалі дискусії [10 : 192]. Найбільш
вагому функцію дискусії Б. Шоу покладав на створення критичної дистанції, на відстані
якої глядачі отримують змогу давати собі самооцінку за вірність ідеям, що обговорюються на сцені без чітких контрольних сигналів від автора. Завдяки цьому митець спроекту266

вав функцію драматичного тексту на рівні його сприйняття з боку реципієнта. У цьому
ракурсі головна цінність «дискусійного» елементу – це деконструкція культурних ієрархій, норм і цінностей. Отже, справжньою ціллю жанрових трансформацій Б. Шоу були
не настільки драматичні форми, яким він приділяв значну увагу, скільки їхні політичні та
соціокультурні виміри. Фактично, це відповідає формулюванню, що запропоноване болгарським науковцем Цветаном Тодоровим: жанри – це «місце зустрічі систематичного
опису структури та опису історичних змін» [11 : 20].
Діалектичний конфлікт між персонажами Б. Шоу та авторським неупередженим керуванням протагоністами та антагоністами чітко показує, що його теорія творчої еволюції діаметрально протилежна логоцентризму. Б. Шоу сприймає радше деконструктивним
уникати ієрархії стосовно кожного твердження у системі конфліктів. Свою позицію щодо
риторичної стратегії він розкрив у спеціальному додатку «Послання-посвята» («Epistle
Dedicatory») до п’єси «Людина й Надлюдина»: «Я не відмовляюся від найповнішої відповідальності за думки усіх моїх персонажів, приємні чи неприємні. З ними усе гаразд з
декількох точок зору; їхні позиції у драматичні моменти співпадають з моїми. Це може
спантеличити людей, які вірять у таку річ, як абсолютно правдива точка зору, зазвичай
їх власна» [12 : 321].
Особливо в інтелектуальній драмі Б. Шоу творив урозріз з домінантною у драматургії інтерпретаційною парадигмою дійсності, де мав місце чіткий мелодраматичний
поділ образів на героїв (hero) і лиходіїв (bastard). «Потрібні, – писав митець, – правдоподібні герої. Колишній попит на неймовірних, нечуваних суперлюдей, які були сповнені
пихатості, бундючності.., відійшов у минуле; нині світ потребує героїв, в яких ми можемо розпізнати нашу власну людяність і які, замість того, щоб ходити, говорити, їсти,
пити, спати, займатися коханням та бойовими єдиноборствами у монотонному екстазі
безперервного героїзму, є такими у своїй людській подобі: …вони ставляться до всього
поблажливо, з гумором і здоровим глуздом..» [13 : 26]. Уникнення смислового поділу
«негативний – позитивний» вплинуло і на авторську позицію: вона переважно невизначена. Ефектом такої неупередженості є переважно деконструкція загального дискурсу,
в якому нема конфлікту «між однозначно правильним чи неправильним» [14 : 33]. Відтак
завданням драматурга стало не стільки відтворення життєвих подій, скільки їхнє осмислення. Акцент покладався на виявлення в людині тих особливостей, які характеризують
її як представника сучасного соціуму. У цьому зв’язку процитуємо слушне твердження
М. Шаповал: «…Драма наполягає на правомірності обох супротивних сторін, усуваючи
однобічність їх самоутвердження. Розв’язка драматичного конфлікту завжди містить у собі
примирення, вона не являє собою покарання пороку і винагородження добра» [15 : 142].
В «інтелектуальному» театрі Б. Шоу прагнув доціла розкрити потенціал драми [16
: 38]. Відтворення суперечливих конфліктів, зіткнення протиставних ідей та переконань
головних героїв відтворює його власне раціональне сприйняття світу. Як аргументовано
стверджує російська дослідниця Валентина Головчинер, «протистояння людини й обставин (суспільства), боротьба відчуттів, протиріччя у свідомості реально, фізично існуючих людей, – усе це може трансформуватися у драмі в різних формах, не обов’язково
у вигляді конфлікту» [17 : 65]. Основу своїх творчих устремлінь Б. Шоу вбачав у дискусії, яка б увиразнювала нагальні філософські та соціальні дилеми. Водночас дискусія
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як певна риторична умовність відіграє роль чинника техніки побудови п’єси. «Фактично,
– писав драматург, – у «добре складеній п’єсі» у першій дії була експозиція, у другій –
ситуація, а у третій – розв’язка. Натомість відтепер є експозиція, ситуація та дискусія;
саме дискусія постає справжнім випробуванням для драматурга…, який розпізнає у ній
не тільки основне мірило своїх творчих потуг, але й правдивий центр зацікавлення його
п’єси… Це було неминучим, якщо драма коли-небудь мала піднятись вище дитячих запитів сюжету без моралі» [18 : 135]. При цьому дискусія не відміняє чин дії чи катастрофи. Колізії породжуються тут не боротьбою устремлінь героїв, а тривожним обміном
думками та переживаннями, тобто дискусією, пов’язаної з переломними моментами
у житті персонажів.
Структура драми, яка охоплювала складові «експозиція – ситуація – дискусія», передбачала необхідність пародійного перегляду загальноприйнятих художніх прийомів.
Б. Шоу імітував їх у першій половині своїх творів, впроваджуючи дискусію на місце
традиційної розв’язки. Завдяки цьому драматург мав можливість безпосередньо звернутися до глядачів з відповідними філософськими чи соціально-культурними питаннями.
Прикметно, що сам автор називав свої п’єси «інтерлюдіями», даючи поради критикам
щодо їхньої інтерпретації. «Мої п’єси, – пояснював Б. Шоу американському письменникові Полу Ґріну (1894 – 1981), – це інтерлюдії як би між двох реальностей. Їхнє значення
полягає у тому, що їм передувало і що настає опісля. Початок моєї п’єси там, де завершилась ненаписана «добре складена п’єса». А кінець моїх написаних драм міститься
там, де починається інша п’єса. Отже, слід брати до уваги дві ненаписані п’єси для висвітлення тієї, що лежить між ними» [19 : 125–126]. Важливо, що Б. Шоу, окреслюючи
особливості драматургічної техніки, не оминав увагою естетичне питання: у драмі повинна зображатися боротьба ідей, що призводить до просвітлення діючих осіб. Однак,
як зауважив російський літературознавець Борис Костелянець (1912 – 1999), драматург
певною мірою недооцінював проблемно-катастрофічне наповнення «нової драми». «Висуваючи на перший план «дискусію» як структуроутворюючий принцип драматургії рубежу століть, – стверджує автор праці «Драма і дія», – Шоу-теоретик не зважив на те, що
вже в античній трагедії дія невіддільна від «дискусії» та катастрофи» [20 : 303]. Справді,
на зламі ХІХ – початку ХХ століть суспільні потрясіння та соціально-філософські відкриття дали потужний імпульс до переосмислення літературної традиції. У свою чергу,
інтерес Б. Шоу до античності викликаний потребою звернутися до першоджерел. При
цьому метою такого звернення було не утвердження генологічної спорідненості, а пошук
адекватних форм втілення у новому змісті властивого античності відчуття трагічної безвиході [21 : 3–4]. Близьким для митця є античне світовідчуття, в якому, за окресленням
російського філософа Олексія Лосєва (1893 –1988), критерієм усіх вартостей є «живе та
одухотворене тіло людини» [22 : 68]. Це простежується у його зосередженості на онтологічних категоріях і проблемах окремої «Я-особи». У цьому сенсі грецька трагедія на
різних рівнях рецепції органічно увійшла у художню практику Г. Ібсена, Ґ. Гауптманна,
а також Б. Шоу.
Б. Шоу розглядав театр як майданчик, де творець закликає реципієнта до активізації
думки, до пробудження «інтелектуального сум’яття» [23 : 46–47]. При цьому у його творах превалює позірно комічне зображення суперечливих ідей, що досягається завдяки
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контрастному застосуванню мовних засобів та всебічному віддзеркаленню особистісних
рис протагоніста як індивіда. Це надавало його творчості спрямованості на цілісне зображення широкого спектру злободенних проблем. З-поміж них заслуговує на увагу тема
чітко окресленого антагонізму між батьками та дітьми, де внутрішньо зріла молодша
генерація опирається у своїх вчинках на високі морально-етичні якості [24 : 41]. Таким
виразним представником поступового покоління у п’єсі «Професія місіс Уоррен» постає Віві як втілення раціонального начала у системі цінностей людини. Цей конфлікт
поколінь виражає, з одного боку, своєрідну ідентифікацію Б. Шоу з його сучасниками за
віковою ознакою, а з іншого – створив певну «матрицю світосприйняття» (Я. Поліщук),
тобто ліг в основу формування читацького запиту наступних генерацій.
Інтелектуальна драма Бернарда Шоу відобразила ставлення автора до узвичаєних догм
та стереотипів. Його доробок – це вагомий внесок у розвиток драматичного мистецтва.
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АВТОР И ЗРИТЕЛИ В КОМЕДИЯХ Л. ТИКА

Стаття присвячена розгляду образів автора й глядачів у комедіях Л. Тіка з позиції літературознавства. Здійснюється аналіз комедій Л. Тіка з точки зору романтичної іронії.
Ключові слова: автор, глядач, романтична іронія, комедія, романтизм.
Статья посвящена рассмотрению образов автора и зрителей в комедиях Л. Тика с
позиции литературоведения. Проводится анализ комедий Л. Тика с точки зрения романтической иронии.
Ключевые слова: автор, зритель, романтическая ирония, комедия, романтизм.
The article deals with consideration of the author and the audience images in L. Tiek’s
comedies from a literary criticism position. The L.Tik’s comedies are analysed from the point
of romantic irony view.
Key words: author, viewer, romantic irony, comedy, romanticism.
Автор и зрители в комедиях Л. Тика – тема в науке недостаточно исследованная и содержащая в себе много интересных моментов, связанных с теоретическим осмыслением
роли автора и зрителя в драматическом произведении. В этой статье мы предлагаем свой
взгляд на проблему автора и зрителя в комедиях Л. Тика и открывающуюся при этом проблему воздействия художественного произведения на мир и человека.
Автору, поэту романтики придавали главенствующее значение как субъекту творчества. Если для эстетики классицистов и просветителей главным было то, что отражается
в искусстве, то романтики перенесли центр тяжести на самого творца, поэта, показали
его великую значимость в процессе творчества. Как известно, романтики уравнивали
поэта с Творцом. Об этом в свое время справедливо писал В.В. Ванслов. По его словам,
художник в романтической эстетике «с его обостренной восприимчивостью, душевной
чуткостью, чистейшим бескорыстием и стремлением к красоте является реальным носителем идеала. Поэтому он – мерило ценностей жизни, а его душа – критерий прекрасного» [1: 168]. Выразителем подобных взглядов и является Л. Тик. Образцом автора
для него был Шекспир, выступающий во многих пьесах Л. Тика в качестве идеального
автора, классика. Не случайно, в «Принце Цербино» он является проводником принца в
Саду Поэзии.
Об образе автора можно говорить в плане отражения авторского сознания в пьесах
Л. Тика. Вместе с тем Автор в художественном мире Л. Тика может выступать как иронический персонаж. Образ Автора может содержать самопародию (Л. Тик выводит себя
косвенно в образе обсуждаемого, читаемого автора в пьесе «Анти-Фауст»).
Для адекватного восприятия сути проблемы автор-зрители в художественном мире
комедий Л. Тика приведем термины и понятия, сформулированные и вводимые нами, как
наиболее отвечающие сути исследуемых в статье вопросов:
© Логвинова И.В., 2013
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1. Театр сознания – это понятие, которое представляется нам удобным для обозначения процесса, происходящего внутри сознания изображенного зрителя, в образе
которого автор показывает предполагаемую реакцию на свою пьесу. В связи с тем, что
понятие «театр сознания» употребляется обычно в образном, метафорическом значении
этого слова, нам хотелось, если не сделать его вполне терминологическим, то, по крайней мере, приблизить к научному понятию. Речь идет о разграничении «внутреннего»
и «внешнего» театров. Театр «внешний», по отношению к зрителю, явленный, представляет собой сцену, зрительный зал и игру актеров. Его границами являются сцена
и рамки играемой здесь и сейчас пьесы. Театр «внутренний» – это театр абстрактный,
находящийся в сознании зрителя, и потому обозначаемый нами как «театр сознания».
Границами этого театра являются рамки сознания зрителя; весь процесс размышлений
над увиденным или прочитанным, происходит в сознании зрителя (читателя).
2. Зритель в пьесе – имеется в виду зритель, который выведен в пьесах Л. Тика в
качестве персонажа. Обычно в пьесах Л. Тика зрители и критики, сидящие в партере
на сцене, названы по фамилиям (Грюнхельм, Сцевола, Вахтель, Боттишер, Мюллер,
Шлоссер, Фишер, Лейтнер, Визенер и другие). В образе сценического зрителя делается
попытка показать восприятие пьесы зрителями, критиками, и в то же время описать те
критерии, по которым они судят о пьесе («горизонт ожидания» зрителей и критиков).
3. Зритель воображаемый (предполагаемый) – имеется в виду зритель или читатель
пьес Л. Тика. Этот зритель, в отличие от сценического зрителя, является не персонажем
пьес, а их адресатом. Что представляет собой «горизонт ожидания» реального зрителя
(читателя), можно только предполагать.
4. Автор в пьесе – имеется в виду автор, который выведен в пьесе, на сцене в качестве одного из персонажей, под именем Автор или Поэт. Его эстетическая позиция выражается в его репликах, проявляется в диалоге со сценическими зрителями и актерами.
В образе «автора в пьесе» отчасти выражен «горизонт ожидания» пьесы.
5. Автор реальный – имеется в виду сам Л. Тик как автор пьесы, не являющийся ее
персонажем.
6. «Горизонт ожидания» пьесы – это художественный полюс литературы, который
образуется, согласно Х. Изеру, авторским текстом, в отличие от «горизонта ожидания»
зрителя, который является эстетическим полюсом литературы и образуется читательским восприятием текста [2]. Можно сказать, что «горизонт ожидания» пьесы – это авторская позиция, которая должна быть понята, раскрыта зрителем или читателем. Но
это не только смысл, идеи и понятия, заложенные в текст его автором, а вся совокупность смыслов и значений, которую вкладывает в данный текст и автор, и современная
ему эпоха, и всё предшествующее развитие культуры. Известно, что текст всегда несет в
себе больше, чем хотел сказать его автор. Поэтому при встрече «горизонтов ожидания»
текста и читателя происходит актуализация не всех возможных смыслов текста, а только
некоторых, доступных пониманию отдельно взятого конкретного читателя. Термин рецептивной эстетики «горизонт ожидания» показался нам удобным для описания философско-эстетического смысла пьес Л. Тика. Л. Тик, таким образом, задолго до появления
не ссылающейся в этом на него школы рецептивной эстетики В. Изера и Х. Яусса, интересовался вопросами «горизонтов ожидания» пьесы и зрителя: он показывал реаль272

ную (с точки зрения пьесы) или предполагаемую (с точки зрения исследователя) встречу
читательских ожиданий с содержанием пьесы, которая демонстрируется внутри другой
пьесы. Термин Х. Яусса «горизонт ожидания» обозначает «комплекс эстетических, социально-политических, психологических и прочих представлений, определяющих отношение автора и – в силу этого – произведения к различным видам читательской аудитории),
а также отношение читателя к произведению» [4: 27-28].
Итак, мы дифференцировали образ автора в комедиях Л. Тика на два типа: автор в
пьесе и автор реальный.
В рождественском шванке «Автор» (1800) Л. Тик рисует один день из жизни автора, поэта. По-видимому, в этой пьесе он также представляет в аспекте романтической
иронии самого себя. Потому что один из персонажей, хваля его, говорит о нем как об
авторе «Штернбальда». Самоирония Л. Тика скрыта в словах Поклонника, который
говорит автору: «Я имею в виду только Штернбальда, я бы и сам охотно его написал»
[6: 306].
В «Авторе» изображена следующая ситуация: вокруг поэта собираются разные персонажи. Одни из них приятны ему, а другие – неприятны и чужды его внутреннему миру.
Чужестранец докучает ему своим визитом, он пишет книгу путешествий и зашел повидать поэта, чтобы процитировать его в своей книге. Он восхищается тем, что поэт издает
поэтический журнал. Сам он пишет стихи «время от времени». Чужестранец интересуется чужими ролями, парижскими и лондонскими анекдотами. Автор намекает ему, что
далек от всего этого и в конце концов выпроваживает его за дверь. И тут к нему, смеясь,
входит Муза. Она говорит ему: «Я слышала твои сетования, напоминающие ворчливого
ребенка. Ты не хочешь быть в уединении, поэтому я спешу утешить тебя, чтобы ты не
погиб от страха» [6: 279]. С пришедшим Актером Автор спорит о том, как ему нужно
играть в новой пьесе. Актер замечает: «Милейший, действительность не обманешь. Вы
можете изображать, сколько душе угодно, выспренние идеалы, прекрасную фантазию,
но при соприкосновении с действительностью этому скоро приходит конец» [6: 284].
Автор возражает: «Что еще за действительность?». Актер поясняет, что эта действительность – театр, и требует внести изменения в пьесу, мотивируя это тем, что иначе не будет
сбора; он уверяет, что весь мир – деньги, и чем больше денег, тем больше благ [6: 286].
Появляется Рецензент с его недавно вышедшей книгой. Он критикует поэта и говорит,
что тот сам себе усложняет жизнь, пишет эксцентрично и непонятно. Приходящие затем
Поклонник, Старик-франк обсуждают творчество поэта, дают ему советы, требуют от
него главной роли в новой пьесе, ругают и превозносят его. Напоследок из печи выскакивает Фальшивая Слава, призывающая поэта думать не о поэзии, а о деньгах. Затем появляется Настоящая Слава, перед которой поэт преклоняет колена и произносит
свой заключительный монолог, выражая в нем свое творческое кредо: «Я всегда хотел,
чтобы священное искусство горело внутри меня, и никакие чуждые образы не вставали
бы передо мной и не обращали мой путь вспять, я вижу перед собой чудесные высоты,
к которым твердой стопой иду, и мир должен легко войти в меня. Что с того, если вокруг
меня кричит чернь, своей яростью желающая сбить меня с пути, я освещен сладким
светом. Вечный ток уже никогда не успокоится. Дерзкие насмешки тонут в молчании,
которое ночь принесла в своем черном покрове. Скоро должна показаться прекрасная
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заря, уже брезжат облачные образы, прикрытые темнотой. И я снова прошу: чтобы никто
не потешался над истиной» [6: 334].
Таким образом, в данной пьесе возникает тема сложности и даже драматизма положения
поэта в современных условиях, когда публика пытается его учить и требовать от него чегото, т. е. тема «поэта и толпы». Истинных ценителей и поклонников немного. Л. Тик утверждает необходимость духовной стойкости поэта. Признавая глубокий драматизм существования поэзии в современном мире, Л. Тик не теряет надежды на победу подлинной культуры.
Образ зрителя в пьесах Л. Тика представлен, как и образ автора, двумя типами:
зритель в пьесе и зритель воображаемый (предполагаемый). В своих пьесах Л. Тик
создает образ публики и дает понять, какой бы он хотел ее видеть. Он воспитывает
публику, показывая ей на примере изображенных в пьесах зрителей, какова она при
взгляде со стороны. В статье «Немецкая драма» Л. Тик иронически характеризует
зрителей, которых несколькими годами раньше вывел в своих комедиях «Кот в сапогах»
и «Мир наизнанку»: «Публика теперь почтенная, что приводит к трепетному страху
перед ней как поэта, так и актера... Развлечение еще не оплачено, но уже высказываются
похвала и упреки, ободрение и презрение к уровню актера и готовности сцены. Публика –
не слепая масса, от которой нельзя добиться никакого мнения, но она непринципиальный
критик, который с одной позиции хвалит, а с позиции противоположной партии порицает;
меньше всего однако представлены те праздные, которые посещают театр только чтобы
убить время, болтают, зевают, мешают, пошлое предпочитают хорошему, и каждой
интриге и подстрекательству способствуют, частью добровольно, частью же потому, что
они связаны с недоброжелателями, которые специально приходят, чтобы сорвать пьесу.
Их количество в новые времена увеличилось, и лучшая, истинная публика вытеснена со
своих мест. Но если бы рассудительные, образованные, доброжелательные держались
вместе, больше высказывались, не молчали, когда некомпетентные кричат, и судили бы
их, позволяли услышать истину, одобрение и порицание, то эта публика была бы верным
сенатом театра по эффективности. И многое плохое стало бы невозможным» [5: 174].
«Если бы этих более серьезных людей и их благородную волю можно было слышать,
то пошлые интриги, травящие маленьких духов и возмутителей спокойствия, которые
есть повсюду, не могли бы никогда препятствовать лучшему…» [5: 175]. Л. Тик видит в
публике неоднородную массу. Он пытается верить в то, что публика изменится, станет
более культурной. Расслоение её Л. Тик показывает и в своих пьесах, делая акцент на
филистерской части зрителей, на выявлении их вкусов, интересов и характера восприятия
ими театральных нововведений. Но всё-таки есть и другое, хотя такой публики меньше
(иностранец в «Прологе», Грюнхельм в «Мире наизнанку»). Их положительные черты
видятся в том, что эти зрители более открыты для восприятия нового, у них гибкое
мышление, отчего происходящее на сцене не кажется им кощунством, хаосом, от которого
взрывается голова. Грюнхельм в «Мире наизнанку», по сути, спасает пьесу, принимая на
себя роль Пьеро и стремясь в течение всего действия сглаживать возникающие между
актерами конфликты. Иностранец в «Прологе» старается рассеять заблуждения других
зрителей (которых он называет «дураками со вкусом» (abgeschmackten Narren) [6: 263]).
Зритель в комедиях Тика является персонажем произведения. Но так как налицо ситуация пьесы в пьесе, то и зритель оказывается и персонажем, и вместе с тем пьеса обра274

щена к воображаемому зрителю. Он находится одновременно внутри пьесы и вне ее (как
обычно и ощущает себя зритель в театре). Это особенно хорошо видно в эпизоде спора
Гансвурста и Леандра о пьесе «Кот в сапогах», которая идет на сцене в пьесе Л. Тика.
Происходит что-то невообразимое – Гансвурст утверждает, что у публики в пьесе (а ведь
он ее персонаж! И он не может знать о существовании зрителя) нет характера, публика
же, к которой он обращает свое высказывание, в лице Фишера удивленно восклицает,
что в пьесе никакой публики нет. Здесь налицо почти абсурдная ситуация, ведь реально
в пьесе публика присутствует, играя роль зрителя. Логично, что герой художественного
произведения не знает о себе, что он герой (иначе разрушается художественный мир
произведения). Вот и публика Тика удивлена, что в пьесе есть публика. Таким образом, персонаж, присутствуя внутри произведения, находится одновременно вне его и не
осмысляет себя как персонажа. Происходит смещение ролей, смещение точек зрения.
Пьеса постоянно перебивается репликами «из зала».
Зрители как персонажи показаны в «Коте в сапогах», в «Мире наизнанку» и отчасти
в «Прологе». Поэт в комедии «Кот в сапогах» пытается объяснить зрителям свой замысел. Авторская ирония создает во многом карикатурный образ зрителей, раскрывая в
их репликах тривиальное мышление. Например, философские рассуждения кота Гинца.
Так, Гинц говорит Готлибу: «А ты думаешь, зря я целыми днями лежу за печкой, зажмурив глаза? Я пополняю в тиши свое образование. Мощь рассудка растет исподволь,
незаметно…» [3: 52]. Язвительная ирония сопровождает реплики Скарамуша в пьесе
«Мир наизнанку», когда публика требует грозу (и это требование Машинист вынужден
исполнить), а он недоволен: «Откуда, черт побери, взялась гроза? Ведь о ней ни словечка
в моей роли. Ну что за глупости!..» [3: 98]. Скарамуш пробует уговорить зрителей, что в
«тихой, уютной, исторической пьесе» не нужна гроза. На это один из зрителей замечает,
что он любит, «чтоб на сцене что-нибудь происходило…» [3: 99]. То есть зрителям не
важно, что будет происходить на сцене, лишь бы оно было им знакомо и понятно, не заставляло слишком задумываться над смыслом увиденного.
В пьесах Л. Тика выведены зрители, у которых свой «театр сознания», свои горизонты ожидания, между ними и пьесой происходит диалог-спор. Автор и его пьеса в
комедии Л. Тика вступают в полемику с просветительским театром сознания, с просветительским идеалом, с классицистическим каноном.
То, что происходит в сознании публики, выражается в её высказываниях в адрес
пьесы. Автор демонстрирует процесс восприятия в действии. Естественно, какое-то
движение в сознании зрителей происходит. Они достаточно внимательно следят за происходящим на сцене (Фишер задает симптоматичный вопрос, отражающий уровень зрительской активности: «Для чего же теперь эта последняя сцена?»), но она все более их
раздражает, смущает и даже пугает. От абстрактных предположений о еще не начавшейся пьесе, которые выявляют начальный уровень их горизонта ожидания, зрители переходят к рассуждениям о том, что они видят на сцене в данный момент, и даже делают
попытки критического анализа пьесы. Например, Лойтнер замечает, какая прекрасная
музыка в балете, которым завершается второй акт (о том, что актеры сбились с ролей
и произошла неприятная пауза, уже никто не помнит!). Ботишер отмечает прекрасную
игру кота («В подобных мелочах узнается большой и искусный актер»), отмечает, какой
275

у него замечательный костюм. Зрители замечали всё, даже самые мелкие детали (что
иностранный принц должен говорить на своем языке, принцесса должна писать с ошибками и т. п.), но исходили из того, что пьеса не отвечает их стереотипу, представлениям
о том, какой она должна быть. Поэтому они видят в ней всякие несообразности и странности, смущаются этим.
Л. Тик неоднократно подчеркивал шутливый характер пьесы «Кот в сапогах», характеризуя её как забаву времен своей юности, первый пример комического фарса, который
«пережил 6 сборов и сделал вокруг себя много шума» [5: 377].
Но он, по всей видимости, предполагал, что его экспериментальные пьесы найдут
своего читателя и исследователя в будущем, когда искусство подготовит человеческое
сознание к такого рода экспериментам. В Германии пьесы-сказки Л. Тика получили признание и были успешно поставлены на сцене уже после смерти автора, в 1921 г. Юргеном
Фелингом в Берлине, тогда же, когда и пьеса Л. Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора» в Риме [3: 15].
Разговор об образах автора и зрителей непременно касается темы воздействие пьесы
на зрителя, и эта тема становится важной теоретической проблемой для Л. Тика.
Воздействие искусства многими романтиками связывалось, прежде всего, с проблемой его красоты. И задачей художника (поэта) было прежде всего создание прекрасного произведения искусства. Идея прекрасного искусства, несомненно, была близка и
Л. Тику, вместе с тем, он, по-видимому, искал разнообразные способы воздействия искусства на человека.
Механизм воздействия пьесы связан с горизонтом ожидания публики и самой пьесы. Действие всех средств направлено непосредственно на сознание зрителей, на его
изменение, преобразование в той мере, в какой это будет возможно. Л. Тик показывает,
с одной стороны, зрителей, каждый из которых подходит к пьесе со своими мерками,
понятиями, ожиданиями, духовным и жизненным опытом. С другой стороны, он показывает пьесу в действии.
На примере «Кота в сапогах», «Мира наизнанку» и «Принца Цербино» можно проследить эволюцию способов воздействия на зрителя. В «Коте в сапогах» автор стремился эпатировать публику, он явно издевается над зрителем. Положительные, поэтические
элементы здесь ослаблены, над всем царит всеобъемлющая ирония. В ироническом
свете показаны и поэт, и зрители. В последующих пьесах Л. Тик стремился усложнить
картину мира и наряду с осмеянием создать поэтические фрагменты, дать рядом с отрицанием утверждение. В «Мире наизнанку» это проявляется в Симфонии и музыкальных
фрагментах, которые завершают каждое действие. В «Принце Цербино» в образе Сада
Поэзии Л. Тик создает картину поэтического, романтического мира, раскрывая в ней
свою положительную эстетическую программу.
При воздействии художественного произведения на зрителя происходит встреча
двух горизонтов ожидания – зрителей в пьесе и пьесы. Реакция зрителей-персонажей на
пьесу, которую они смотрят, негативна, но изображением этого раздражения Л. Тик стремился вызвать более адекватное впечатление у предполагаемых читателей / зрителей.
Горизонт ожидания зрителей выявляют их реплики. Публику интересует, «какого
полку гусары», лошадь на сцене, изысканные манеры (в сцене разговора двух влюблен276

ных), семейная сцена (король и принцесса), прекрасный балет и т. п. Когда же мы попытаемся определить горизонт ожидания пьесы, то окажется, что тут нас ожидает еще
один парадокс: это не обычная пьеса. Она многомерна: она выступает как пьеса, увиденная глазами публики, изображенной в комедии; как образ пьесы в пьесе; как пьеса в
представлении самого автора. К этому парадоксу добавляется еще один, вполне в духе
романтической иронии. В пьесе происходит удвоение реальности, влекущее за собой
изменение количества горизонтов ожидания. Мы видим уже не только горизонты ожидания пьесы и зрителей, но горизонт ожидания Поэта, проявляющийся в его репликах,
обращенных к публике, в которых он оправдывается и защищает свое произведение.
Комедии Л. Тика удваивают образ зрителя. И тем предполагаемым зрителям, которые реально сидят в зале, демонстрируется процесс восприятия пьесы зрителями в пьесе, которые сидят на сцене. Мнения, реплики, оценки зрителей в пьесе выражают, как
мы уже неоднократно отмечали, бюргерское сознание. Весь же ход пьесы, её динамика
воплощает романтическое видение жизни.
Творческое бытие произведения, осуществляющееся в «театре сознания» зрителя,
необходимо предполагает процесс воздействия и восприятия, то есть диалог-спор, который в явном виде и происходит на сцене. Это диалог-спор зрителей и произведения.
Он показан как в репликах-реакциях публики на то, что происходит на сцене, и в репликах персонажей, которые обращаются к публике с увещеваниями либо усмиряют ее.
Например, в финале пьесы «Кот в сапогах» Гансвурст просит разрешения поблагодарить
всех от имени декорации. Зрители растрогано плачут и аплодируют декорации [3: 78]. В
той же пьесе Усмиритель поет песню из «Волшебной флейты», чем вызывает радостные
аплодисменты разгневанных было зрителей [3: 76]. Этот диалог-спор вступает, в свою
очередь, в диалог с сознанием предполагаемого зрителя.
Таким образом, комедии Л. Тика – это романтические комедии с приемом «театра в
театре», открытые для диалога. Используемый автором принцип романтической иронии
делает возможным показ горизонтов ожидания пьесы, зрителей, а также многомерности
образов автора и зрителя в пьесе.
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Стаття присвячена розгляду жіночих образів у романі М.А. Шолохова «Тихий Дон»
у контексті культури древніх слов’ян. Відокремлюються основні ознаки, за якими можна віднести шолоховских героїнь до жінок язичницької культури, намічуються подальші
перспективи дослідження.
Ключові слова: слов’янське язичництво, роман, жіночі образи.
Статья посвящена рассмотрению женских образов в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» в контексте культуры древних славян. Выделяются основные признаки, по
которым можно отнести шолоховских героинь к женщинам языческой культуры, намечаются дальнейшие перспективы исследования.
Ключевые слова: славянское язычество, роман, женские образы.
The article is devoted to the female characters in the novel by M.A. Sholokhov «And Quiet
Flows the Don» in the context of the culture of ancient Slavs. It highlights the main properties,
which can be attributed to Sholokhov women heroines of pagan culture, and outlines the future
prospects of the study.
Keywords: Slavic paganism, novel, women’s images.
Данная работа посвящена образам шолоховских героинь, истоки которых находятся в славянском язычестве. Такой материал для исследования выбран неслучайно. Начиная с XVIII в. в донской культурной традиции на первом плане оказывается женщина-казачка, вокруг которой особым образом организуется не только домашнее, бытовое
пространство, но и обрядовый цикл, календарные праздники и т.д. Сохранившиеся и
дошедшие до нас (хотя и в трансформированном виде) устные рассказы старожилов хуторов и станиц Дона о месте и роли казачки в традиционной культуре позволяют судить
о сохранении и передаче в женской среде не только бытовых особенностей казачьего
уклада, но и особых народнопоэтических верований, имеющих языческую основу. С
особым мастерством это изображено и в романе Шолохова «Тихий Дон». Доскональное
изучение функций и места женских образов в сюжетной канве романа дает исследователю возможность по-другому взглянуть на донское казачество в ситуации эпохального
перелома. Тем не менее, именно языческая основа мировосприятия женщины-казачки
позволяет культурному социуму, каковым является донское казачество, выстоять в условиях слома традиции, так как сохраняет свою самобытность. На наш взгляд, такая
самобытность или, говоря другими словами, особая ментальность казачества, а так же
языческая праоснова женских образов блестящим образом воссозданы в художественном мире романа М.А. Шолохова. Попробуем доказать это.
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Языческая культура основывается на почитании пантеона богов, дающих удачу в
охоте, сборе урожая, охране домашнего пространства. Природа олицетворяла собой конкретных божеств, проявление воли которых (в виде дождя, града, засухи и т.д.) являлось
сакральным для язычника, а поскольку воля эта могла быть доброй или нет, то и природные явления расценивались как гнев и милость.
Славянское язычество создало мощный пласт народнопоэтической культуры, который оказал влияние не только на формирование жанровой системы устного народного
творчества, но и особым образом воздействовал на развитие христианской культуры.
Это проявилось в особом сохранении и даже порою ревностном отношении к так называемым суеверным приметам (в основании которых, по А.А. Афанасьеву, «лежит не
опыт, а мифическое представление, так как в глазах язычника, под влиянием старинных метафорических выражений, все получало свой особенный сокровенный смысл» [1:
16]). Сквозь призму такого рода примет можно изучать и демонологические верования, и
особенно заговорно-заклинательные традиции разных славянских народов и культурных
социумов, одним словом, рассматривать устные источники славянского язычества, которые уже в трансформированном, даже диффузном состоянии пронизывает христианскую
культуру. Такие «обломки язычества» образовали мистическое знание, в сохранении и
передаче которого участвовали, как правило, женщины. Более того, так называемые знахарки (ведьмы), угады и бабки (бабушки) активно использовали словесно-речевые магические формулы, направленные на достижение конкретной цели, которые дошли до нас
в виде языческих молитв (заговоров).
Культ матери-земли, культ солнца, остававшиеся в подсознании носительниц традиционной культуры, сформировали особого рода связи женщин с природой, стали сосуществовать с христианским культом. Весенне-летние земледельческие праздники, проводы и зазывание весны, сбор урожая и другие календарно-приуроченные празднества
не обходились без женщин, более того, женщина могла быть связующей нитью между
охотничьим коллективом и животным миром, подавать удачу в охоте и рыбной ловле. С
наступлением христианской эры язычество в чистом виде, безусловно, было разрушено,
но в узколокальных этнических вариантах продолжает уживаться с христианством и до
наших дней.
Одним из таких культурных социумов, где языческая традиция сохраняет свою
жизнеспособность, является донское казачество. Эта военно-земледельческая среда настолько самобытна, как было сказано выше, что в ней плотно соединяется вера в домашних и природных духов и вера в бога и святых – покровителей воинов (как, например,
Георгий Победоносец), в Богородицу.
Такая диффузность мировидения обусловлена культом земли и солнца в сочетании с
христианскими ценностями.
Рассмотрим в таком контексте роман-эпопею М.А. Шолохова «Тихий Дон». Как
было сказано выше, в настоящей работе мы остановимся на женских образах и изучим
их в контексте славянской языческой культуры.
На это есть несколько причин. Во-первых, в современном шолоховедении нет полного понимания роли героинь казачьего культурного социума в ситуации эпохального
перелома, изменения не только бытового порядка, но и культурных ценностей и тради279

ций. Во-вторых, образы героинь выстраиваются на языческой основе, а в динамике мы
их можем изучить, главным образом, в тех картинах, где они находятся в стихийных
природных условиях.
Отметим, что исследуя образы героинь в контексте славянского язычества, мы в своей работе остановимся не на фольклорной первооснове, языческой по сути, на освоенной и принятой казачьей средой, а на языческой модели мира, характерной для донского
казачества.
В романе мы, разумеется, не найдем наложения или копирования фольклорных образов на образы героинь, зато традиционные народные верования, суеверные приметы,
о которых было сказано выше, обрядовая циклизация носят народнопоэтический характер, берут своя начало в языческой традиции.
Сквозь призму этого народного языческого начала, оформляющего жизненный уклад
и культуру казачества, мы рассмотрим женские образы в романе. И первое, наиболее
важное, о чем стоить говорить – расположение женских образов в природном пространстве, где они раскрываются с особой полнотой. Согласимся с Л.Н. Виноградовой, которая указывает, что ближайшее к человеку природное пространство – это земля, и многие
земные природные объекты в народной культуре мифологизируются [2: 47]. Принимая
такое утверждение, добавим, что вслед за определенным природным ландшафтом мифологизируются и женские персонажи, как субъекты, вступающие в связь с неким ирреальным пространством, которое выстраивается на основе бинарных оппозиций свое-чужое, плохое-хорошее и др. Например, вспомним сюжет отливания тоски Аксинье бабкой
Дроздихой у Дона. Неоднократное упоминание берега реки, восхода солнца («счастливая
розовость востока»), умывание водой и т.д. То есть Дон – как связь с потусторонними
силами, которые могут благотворно повлиять на тоскующую женщину.
Дон, как один из ключевых образов романа, формирует пространственно-временные,
культурные и ценностные ориентиры данного социума. Этот образ также формируется
по принципу бинарных оппозиций, с той разницей, что обнаруживает противоречие внутри самого себя. Это и сакральный, православный Тихий Дон, батюшка, кормилец, отец
родной, и, с другой стороны, некий пограничный локус: у Дона отливают тоску, и он забирает ее себе, топится в Дону Дарья, попадая, как великая грешница, в инобытие и т.д.
То есть образ Дона тесно связан с женскими образами в романе, выражая их внутреннее состояние: «Серебряным дождем сыпала сыпала над поверхностью воды мелочьрыбешка. С той стороны, за белью песчаной косы, величаво и строго высились седые
под ветром вершины старых тополей. Аксинья, черпая воду, уронила ведро. Поднимая
левой рукой юбку, забрела по колено. Вода защекотала натертые подвязками икры, и
Аксинья в первый раз после приезда степана засмеялась, тихо и неуверенно» [3: 84].
Итак, в связи с образами героинь мы можем выделить топосы земли и реки, как первоисточники их языческого мироощущения. Еще одна важная составляющая такого рода
образов – природные стихии. Мы поговорим, в частности, об образе ливня (дождя), к
которому неоднократно обращается автор: «В кухне на секунду стало ослепительно сине
и тихо: слышно было, как ставни царапал дождь, - следом ахнул гром. Дуняшка пискнула
и ничком ткнулась в бредень. Дарья мелкими крестиками обмахивала окна и двери.
Старуха страшными глазами глядела на ластившуюся у ног ее кошку.
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- Дунька, Го-о-ни ты ее, прок… царица небесная, прости меня грешницу. Дунька,
кошку выкинь на баз. Брысь ты, нечистая сила! Чтоб ты…» [3: 46]. В связи с этим
скажем, что в романе на примере женских образов прослеживается связь христианского (крестное знамение) и языческого (избавление помещения от домашнего животного
(кошки), которая могла оказаться ведьмой, принявшей зооморфный облик) мировосприятия, градация домашнего и природного пространства. Так, подробное описание
действий, разворачивающихся в природных условиях, практически не допускает в себя
христианских элементов, насквозь языческое: заговор Дроздихи у Дона, эпизод рыбной
ловли в грозу и др.
Еще один пример языческой природы чувств героини в ситуации обращения Натальи
к Богу с заклинанием покарать неверного ей Григория: « - Господи, покарай его! Господи,
накажи! – выкрикивала Наталья, устремив обезумевшие глаза туда, где величаво и дико
громоздились тучи, вздыбленные вихрем, озаряемые слепящими вспышками молний.
Над степью с сухим треском ударил гром. Охваченная страхом, Ильинична перекрестилась, неверными шагами подошла к Наталье, схватила ее за плечо.
- Становись на колени, слышишь, Наташка?! <…> Проси у бога прощения! <…>
Наталья перекрестилась, что-то шепнула побелевшими губами и, стиснув зубы, неловко повалилась на бок» [3: 461]. Можем говорить о том, что героине присуще такое
«синкретическое двоеверие», которое рождается вследствие укрепления христианства
на обломках язычества. А поскольку и природа соответствует ситуации, то бог, к которому обращается Наталья, не христианский бог, а языческий. Вероятнее всего, речь идет о
боге Перуне, славянском громовержце. Имя Перун происходит от глагола *pьrq «ударять,
бить» и суффикса-деятеля –unъ. Таким образом, имя Перун можно расшифровать как
«бьющий, ударяющий, разящий (громом и молнией)» [4: 7-11; 5: 197]. Потому, видимо,
и следует за речью героини глухой раскат грома, когда же Наталья кается и взывает ко
Всемогущему и Всепрощающему Богу, гроза понемногу стихает.
Если говорить о размещении героинь в природном и домашнем пространствах, необходимо будет отметить преобладание топосов леса, реки, поля над топосом дома.
Так, например, Аксинья погибает в лесу, и там же ее хоронит Григорий, топится в Дону
Дарья, у Дона завязываются отношения Григория и Аксиньи; вспоминая себя молодой,
Ильинична видит поле в полуденный зной, когда она, здоровая и сильная, идет кормить
маленького Гришатку и др. Это закономерно в условиях, когда в доме хозяин – мужчина,
который даже чувства женщины может подчинить своей воле, а в природной среде женщины получают свободу, которая позволяет им раскрыться во всей их полноте.
Важно также отметить, что не все женские образы в романе можно классифицировать по исключительной принадлежности их к языческой традиции. Дело в том, что,
например, Наталья, Ильинична и Дуняша являются хранительницами традиционного семейного и духовного знания, лишены стихийности и чувственной красоты. Так, например, Наталья предстает перед читателем несмелой невестой, робкой и, по мнению Григория, «славной»: «Под черной стоячей пылью коклюшкового шарфа смелые серые глаза.
На упругой щеке дрожала от смущения и сдержанной улыбки неглубокая розовеющая
ямка. Григорий перевел взгляд на руки: большие, раздавленные работой. Под зеленой
кофточкой, охватившей плотный сбитень тела, наивно и жалко высовывались, подни281

маясь вверх и врозь, небольшие девичье-каменные груди, пуговками торчали остренькие
соски» [3: с.82]. Что касается Ильиничны и Дуняши, то в романе практически нет подробного их описания. Читатель, как будто из пазлов, складывает их портрет и характеры:
«Дуняшка, болтая косичками, прожгла по базу, захлопнула дверцу курятника и стала посреди база, раздувая ноздри, как лошадь перед препятствием» [3: 45], или «Дуняшка шустро оглядела Григория, где-то в тенистом холодке выгнутых ресниц припрятала свой
девичий смешок-улыбку. Ильинична, кургузая и важная, в палевой праздничной шали,
тая в углах материнскую тревогу, взглянула на Григория» [3: 78] и т.д. Этих героинь
можно назвать своеобразными «берегинями», магическими охранительницами домашнего очага. Неслучайно в связи с ними упоминаются народные методы лечения (например, Ильинична советует Григорию от простуды положить под сердце сухого сена; болезненность Натальи считает сглазом, грозу небесной карой и др.); предметы домашнего
быта, которые могут выполнять апотропеическую функцию и в народном представлении
расцениваются как традиционное «бабье хозяйство»: печь, сундук и др.
Иначе обстоит дело с Аксиньей и Дарьей. Здесь не только сочетание языческого и
христианского, а скорее превалирование языческого над христианским. Описание героинь строится на ряде постоянно подчеркиваемых черт, чувственных, иногда предельно
откровенных, что позволяет расценивать их как неких языческих божеств, способных
сводить с ума и обольщать. Так, например, при описании Аксиньи постоянное внимание
автора приковано к губам и рту героини, к ее волосам: «…губы у нее бесстыдно-жадные, пухловатые» [3: 43]; «… лицо ее мелово-бледно, но красные, чуть вывернутые губы
уже смеются» [3: 48]; «От мокрых Аксиньиных волос тек нежный, волнующий запах.
Она лежала, запрокинув голову, мерно дыша полуоткрытым ртом» [3: 50]; « − Волосы
у тебя дурнопьяном пахнут. Знаешь, этаким цветком белым… − шепнул, наклоняясь,
Григорий» [3: 50]; «… на губах ее порочно-жадных, скрытая от глаз Григория, дрожала
радостная, налитая сбывшимся счастьем улыбка» [3: 159], и как контраст «… холодные
и соленые от крови губы» [3: 723] после смерти.
Неоднократно также упоминаются румянец и красивые брови Дарьи: «Мелехова Дарья, заспанная и румяная поводя красивыми дугами бровей, гнала в табун своих коров»
[3: 76]; «Прошла через кухню Дарья, поиграла тонкими ободьями бровей, оглядывая жениха» [3: 78]; «Под тонкой каймой злых губ плотно просвечивали мелкие частые зубы»
[3: 147]; «Дарья угощалась, сидя рядом с дядей Ильей. Тот <…> наверное, шептал ей
непристойности, потому что Дарья, суживая глаза, подрагивала бровями, краснела и
посмеивалась» [3: 104]; «Дарья пришла с подворья румяная; конфузливо улыбаясь и утирая тонкую выпрядь губ углом завески, сощурила глаза» [3: 55].
Отметим также, что в связи с образом Аксиньи возникает некая граница или пограничная зона, которая позволяет характеризовать героиню как пришлую, а потому иную,
чем другие хуторские бабы, женщину: «Аксинью выдали за Степана семнадцати лет.
Взяли ее с хутора Дубровки, с той стороны Дона, с песков» [3: 55]. Выделенная фраза
синонимична на Дону «Тому свету». Такая емкая метафора позволяет не только определить границы бытия и инобытия для казачьего культурного социума, но и объяснить
поведение конкретного человека, не являющегося уроженцем данного хутора. Именно
поэтому Пантелей Прокофьевич робеет перед Аксиньей: «Аксинья напирала на оробев282

шего Пантелея Прокофьевича грудью <…>, жгла его полымем черных глаз, сыпала слова – одно другого страшней и бесстыжей» [3: 66], а с Григорием «горели они одним
бесстыдным полымем» [3: 68]. Другой пример: «Пугало это новое, заполнявшее всю ее
чувство, и в мыслях шла ощупью, осторожно, как через Дон, по мартовскому ноздреватому льду» [3: 55]. Такого рода «пришлость» в донской культуре соотносится с суеверным представлением о пришлых, как о людях, обладающих демоническими способностями. Даже имя героини Аксинья, созвучное русскому Ксения, Ксюша (вспомним, что
герои очень часто называют Аксинью именно Ксюшей) расшифровывается как «чужая».
Даже в тяжелое для всего хутора время Аксинья ведет себя как-то отстраненно, как будто смотрит на общее горе со стороны. Парадоксально то, что только после разрушения
незыблемых основ православного жизненного уклада казачьего социума, его духовных
ценностей становится возможным счастье для Аксиньи: «Только вчера она проклинала
свою жизнь, и все окружающее выглядело серо и безрадостно, как в ненастный день, а
сегодня весь мир казался ей ликующим и светлым, словно после благодатного летнего
ливня» [6: 68].
Что касается Дарьи, решивший закончить свой жизненный путь самоубийством, то
для нее река становится символом перерождения, очищения от грехов. Тем не менее,
грех самоубийства один из самых тяжелых по христианской традиции. Но Дарья, как
и Аксинья, язычница в своей сути, для нее важно скорее чувственное, даже животное
начало, отсутствие морально-этических норм поведения, характерных для женщиныхристианки. Именно поэтому и к акту самоубийства она подходит с поразительным спокойствием и твердой уверенностью в собственной правоте. Это неудивительно, ведь для
язычника акт самоубийства не считался чем-то из ряда вон выходящим. Вспомним, как
вдовы отправлялись на плоту с умершим мужем на середину реки, где сжигали и его
тело, и себя заживо. Огонь и вода были священны, а смерть от них считалась очищением
от скверны, величайшим благом.
Самоубийство же в христианском учении есть следствие неверия в Бога, нарушение
заповеди: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого
имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте
Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» [1 Кор. 6: 19-20]. То есть
жизненный выбор Дарьи закономерен в рамках языческой традиции и не допускает, казалось бы, иного прочтения. Тем не менее, незадолго до смерти, Дарья говорит Наталье,
что всю жизнь она прожила бестолково, любила как-то по-собачьи, а в самом конце заключает: «Мне бы жизню сызнова начать, может быть, и я другая была». То есть автор оставляет ей надежду на душевное воскресение. Другими словами, героиня, которая
на протяжении повествования выступает язычницей, порочно-чувственной красавицей,
в конце концов раскаивается в душе, меняя свой взгляд на жизнь и жизненные ценности.
В целом, мы можем говорить о том, что женские образы в романе создаются на основе традиционных казачьих топонимических, локальных и пространственно-временных
представлений, языческих в своей сути, а, следовательно, имеющих огромный потенциал для создания именно языческих женских образов. Языческая основа создания образов
и пространства для их развертывания позволяет говорить о фольклорном интертексте в
романе (в текст произведения включены заговоры, молитвы, суеверия, приметы). Это
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природное пространство не просто оформляет или дополняет образ героев, но и само по
себе заставляет задуматься о жизни и смерти, более того иллюстрирует так называемую
«смертность жизни» (определение С.Семеновой).
Образы шолоховских героинь в контексте славянского язычества раскрываются со
всей полнотой, когда автор прибегает к описанию стихий и поведения человека в ключевой, даже кульминационный момент природного явления (пример грозы), а так же в
момент физического напряжения, на грани жизни и смерти – болезнь и выздоровление
Аксиньи, смерть после аборта Натальи.
Для женских образов в романе характерно несколько общих моментов: проходящий
через весь роман лейтмотив ливня, акцентуация авторского внимания на природном начале каждой героини, а также топосы, в которых происходит развертывание характеров.
Центральный для казачьей культуры и романа образ женщины никогда не утрачивает
своей значимости. Природное женское начало аккумулирует процессы рождения, смерти
и брака – то есть природный жизненный цикл, отвечает за хранение и передачу ритуально-магических норм поведения, за обрядово-ритуальные действа в целом.
То есть определение доминирующей роли женщины позволяет по-новому взглянуть
на обряды в пространстве романа, а так же на трансформационные процессы, которые
постигли казачество в переломную эпоху смены не только социального мироустройства,
но и культурной парадигмы, а вслед за ней бытийных основ казачьей жизни.
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УЧЕННЯ ПРО ПОЛІТИКУ І ДИПЛОМАТІЮ
В НІМЕЦЬКОМУ «ГАЛАНТНОМУ» РОМАНІ
У статті розглядається художнє утілення в романі післябарокової доби секуляризованої етики особистої користі і блага.
Ключові слова: світська особистість, етика індивідуальної активності, філософія
почуття.
В статье рассматривается художественное воплощение в романе послебарочной
эпохи секуляризованной этики личной пользы и блага.
Ключевые слова: светский человек, этика личной активности, философия чувства/
The paper deals with the basic problem of the poetics of «gallant» romance, with the
secularity conceptual principles of personality good and use.
Key words: honnête homme, artistic philosophy of sense, «gallant» romance, poetics.
З формуванням і розвитком у Німеччині 1680-х рр. жанрових різновидів «політичного» і «галантного» роману зв’язане рішуче ідейно-естетичне зрушення в динаміці жанрових форм романістики постбарокової епохи. Відомо, і цей факт насамперед акцентується
в романознавстві, що формальну сутність процесу оновлення жанрової парадигми роману склав перехід від метафізично забарвленої художньої онтології великомасштабного
епічного роману бароко до концентрованого, стислого інтегрального утворення малого
об’єму, яке було позбавлене підкресленої аксіологічної стильової домінанти й багато в
чому передбачало як просвітницько-раціоналістичну еволюційну перспективу, так і сентименталістську оповідну тенденцію розвитку художньої прози.
Зауважимо, що власне феноменологічне значення спричинених епохальним переходом багатоскладових трансформаційних процесів внутрішньої жанрової перебудови
роману у сучасній германістиці ще багато в чому невивчене. Зокрема має бути детально простежений механізм формального зламу й напрям реформування жанрової моделі.
Один з найбільш очевидних ідейно-естетичних виявів даних іманентних перетворень
полягає в тому, що прагматична версія художнього простору «нового» роману усе більше
прагне до зовнішнього уподібнення формам, близьким повісті в сучасному її розумінні,
просторовий вимір твору нестримно тяжіє до естетичного ототожнення з індивідуальним особистісним простором приватної життєвої історії персонажа. Автор-оповідач немов конструює формальну конфігурацію тотожності, сутність якої становить ілюзорне
злиття предмета наративу з «особистим» досвідом персонажа. Запроваджується ідентифікація з ретельно модельованою семантикою внутрішнього світу героя, що не призводить, однак, ані до звуження естетичної багатомірності художнього тексту, ані до вичерпання його змісту конструюванням індивідуального досвіду «я».
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Зауважимо, що разом із архітектонічними перебудовами стверджується власне нова
етична філософія, що ми і намагаємося зробити предметом висвітлення у статті. Дані
романні різновиди уперше в історії новочасної романістики зосереджуються на навчанні людини бути щасливою і не бояться висувати прагматичний ідеал особистого успіху
як гідний наслідування. Наука повсякденної дипломатії (Politik), розвинена постбароковими письменниками-новаторами, повинна сприйматися як ґрунтована на наріжному
понятті polit – увічливість, чемність, світська вправність, шляхетність та гідність самопочуття. Вона має на меті формування етики особистісної активності і спрямовується на
досягнення благополуччя кожним окремим індивідом: «Людина живе у світі для того,
щоб бути щасливою» [1: 1].
Відразу ж помітимо, що актуальність проблемної постанови статті безсуперечна,
оскільки саме у цьому пункті «галантний» роман наштовхується на дослідну зневагу
і нерозуміння з боку науковців. У зв’язку з цим досить повчально і сумно спостерігати історію наукових оман навколо недооцінки програмового спрямування «галантних»
кредо, адже несприйняття новаторської суті істинно персонального звернення авторів
до читача, їхнього щирого стремління скасувати ієрархічну дистанцію до реципієнта, як
і модальність досі небаченої відвертості, бажання цілком довірливого, неупередженого
спілкування з гіпотетичним реципієнтом твору, своєрідним чином розімкнутий убік дискурсу прагматичний наратив неодноразово викликали закиди у легковажній грайливості,
слугували об’єктом критичних нищівних оцінок, приміром через призму епігональності.
Ми маємо на увазі передовсім творчість А. Бозе (Таландера), щодо якої ми не поділяємо
ані зневажливого ставлення, ані дослідних упереджень стосовно манери автора, нібито
відзначеної «схильністю до сатиричної скандальності», «плоско-дотепної графоманії»
[2: 119], «театралізованого зображення амурних ігор і інтриг» [3: 43], спрощення сюжетної дії роману [4: 128-129]. Через образливу репутацію поверхово розважального або
навіть непристойного [5: 259; 6: 119] Бозе виключений із числа значних письменників,
що заслуговують пильної уваги й ретельного вивчення (див.: [7; 8]).
Проте важко було б заперечувати, що під пером авторів «політичних» і ще більш
послідовно – «галантних» – романів народжується примітна, відкрито прагматично орієнтована оповідна конструкція, яка виявляє прямий – не офіційний і не фамільярний, а
більшою мірою інтимно-особистий, довірчий контакт оповідача з реципієнтом, спирається на новий, повсякденний образ реалізованого як «пізнавано-знайомий» часу, який
іноді містить безпосередньо-прямі виходи в сучасність. Романний текст насичується
прагматикою приватного повчання, інтонацією заклопотання оповідача про задоволення
насущних потреб і повсякденних нужденностей світські орієнтованої людини-адресата, причому семантика живого невимушеного контакту з ним відіграє все більшу роль
і найчастіше виходить на перший план. Учення про політику і дипломатію являє собою неоціненну програму поведінки особистості, яку сучасні читачеві романісти намагаються вселити йому з метою навчити сприймати й переслідувати власне благо у світі
– поведінкова етика не метафізичного плану, як це чітко усвідомлював роман бароко, а
цілком поцейбічного секуляризованого характеру. Утіленням цього учення перш за все
постають розроблена «політичними» романістами філософія особистої користі й благополуччя людини, як і пронизана ідеями блага читача теорія «веселої історії» Х. Вейзе,
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а також світський ідеал «політичної» дипломатії Х. Вейзе – Й. Римера, програма «галантного» способу життя А. Бозе, Е. Хаппеля, що в сукупності виражають новаторську
художню етику й пронизані виразним прагненням реформувати внутрішній світ тих, до
кого звернені їхні цілком світські, вільні від релігійної догматики і екзегетичної риторики твори-наставляння.
Закономірно в процесі конституювання роману такого типу морфологія жанру відбиває й всотує, спираючись на досвід попередників, багаторівневі процеси формування
новаторського романного ядра, серед яких перебудова метафізично умоглядного сюжету
старого роману з покладеною в його основу концепцією небесного активізму становить
тільки один з напрямків трансформації жанрової поетики. Істотні й заслуговують на
пильну увагу, крім того, також проблемно-тематична інтеграція художнього матеріалу,
переробка барочних традицій ученого полігісторства, переосмислення жанрової поетики «корисно-розважального» слова, становлення нової діалектики повчального й розважального, розвиток ідей сполучення розуму й досвіду, кристалізація й розкладання
романічних кліше старого типу, почасти перетворюваних у штамп, почасти ж трансформованих в руслі «галантно-політичних» вчень про пристойне, дипломатичне, гідне, граціозне, приємне, таке що тішить, чарівне.
Отже, на нашу думку, нова, рецептивно орієнтована художньо-філософська етика, що
відверто розкріпачує інтелектуальний читацький загал, створений прагматичний образ
часу в смислі неметафізичної сучасності, у якій людиною має володіти не витяг власної
користі, а у гуманістично-повчальному значенні знаходження особистого блага в поцейбічному світі, а також зосередженість письменників на освоєнні простору «особистого»
персонажного типу багато в чому визначають ядро жанру роману післябарокової епохи.
Мабуть, найбільш послідовно навчає переслідувати свої інтереси і розуміти власне покликання у світі ключовий для галантної епохи роман Бозе «Люб’язна європейка
Костянтина» (1698). Письменник створює центральний сюжет-ситуацію, в основі якого
лежить серія зустрічей героїні, удови Костянтини з кавалерами – покорителями сердець,
потенційними кандидатами в чоловіки. За зовнішнім плином дії можна розпізнати глибокий та інтенсивний аспект динаміки подій, що видає сюжет пригод серця. Любовні захоплення, побачення, розлуки, перипетії нюансованих почуттів від страждання до надії
створюють емоційно піднесену атмосферу закоханості та невтомних пошуків персонажами істинних прихильностей та «вічних» прив’язаностей, що складає ідейно-естетичну особливість жанру «галантного» роману і одночасно характеризує його як джерело
формування напряму Empfindsamkeit.
Щиросердечна непослідовність і внутрішні коливання Костянтини проявляються в
тому, що вона або в запальності заявляє, що «не вийшла б навіть за принца» [9: 412], або
відступає від своїх намірів і вважає своє упередження «шкідливою впертістю» [9: 291].
В обох взаємовиключних випадках Костянтина проявляє щирість під впливом хвилини.
Передбачаючи сентименталізм, Бозе протиставляє не тільки розум і почуття, але усвідомлене й несвідомо-інтуїтивне, їх складну боротьбу в серці героїні, що створює роздвоєність жіночої душі. Оповідач змушений визнати, що міркування героїні про шлюб
(«Шлюб змушує підкорятися, навіть коли партія вдала. Я високо ціную волю, якої повністю розпоряджаються тільки в незамужньому стані…» [9: 302]) є такі, що «не цілком
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ідуть від серця» [9: 302], – раціональне й почуттєве в душі героїні, по-жіночому слабкої,
розходяться й драматично розведені.
Це щиросердечне протиріччя знаходить свій вияв у центральній любовно-сюжетній
ланці – лінії Вандайма. Настільки ж уперто упереджений проти шлюбу, як і Костянтина
(«Цей тяжкий тягар подружніх уз» [9: 155]), «парний» чоловічий персонаж, що цілком
співвідноситься з образом героїні, прагне зберегти незалежність, у тому числі – що важливо з погляду соціально-критичної позиції Бозе – й від придворної служби, і віддає
перевагу солодкій самітності: «Я не продам своєї волі ні за які гроші» [9: 155]. Тут позначається його вік, що спонукає до розважливості, коли «усі незручності шлюбу порівняно
із задоволеннями занадто ретельно зважують на вагах» [9: 369], а також відіграє роль
драматична особиста доля, – передчасна смерть гаряче улюбленої нареченої, – у Вандайма своя серцева передісторія, що визначає психологію й долю персонажа.
Трактуючи любовний сюжет, письменник опирається на характерну просвітницьку оцінку любові як почуття, природнього для людини: «Die Natur weiset uns dazu an...
[9: 347]. Бозе відступає як від ідеального платонізму, так і від ідеї гріховності жіночої
природи, і розрізняє три види любові: порочну, подружню, галантну (honnête [9: 258]),
а також проводить розмежувальну лінію між любов’ю й шлюбом, тому що любити й
вступити в шлюб – це «принципово різні речі» [9: 412], укласти шлюб можуть і повинні
рівні (gleiche), тоді як нерівним (ungleichen) слід удовольнитися «любов’ю без подальших намірів» [9: 412], – таким шляхом наповнений увагою до реальних обставин життя
особистості в суспільстві сюжет «галантного» роману насичується узагальненням, за допомогою якого автор виходить на осмислення інституту шлюбу.
Хоча вустами Костянтини письменник обігрує книжкове «високе» романічне, як би
підкреслюючи переважний адресат романів – жіночу аудиторію, більш чуйну до романічних вигадок («Перечитайте всі романи, де так правдоподібно представлено, як закохані досягають найвищої досконалості. Хіба немає людей, які в дійсності просунулися б
так далеко або ще далі, чим оповідають про цих вигаданих персонажів?» [9: 251]), але ця
жагуча платонічна апологія лише відтіняє дистанцію між «придворно-історичними» романами й творами Бозе, який безпристрасно й аналітично трактує протиріччя любовного
почуття й відносин центральної «галантної пари» [9: 188], стосовно до якої беззастережне й у будь-яких обставинах незмінне служіння безоглядно закоханого своїй володарці
видасться простим і психологічно нерозчленованим рішенням.
Любов героїв Бозе – це в умовах галантного кодексу політики не що інше, ніж хитромудра дипломатія (Politik), у якій персонажі переслідують кожний свої цілі, відстоюють
різними способами власний інтерес «unter einem politischen Vorwande» [9: 183], і де одне
із провідних місць займає мотив спокуси почуттів. Удавання, розіграш, гру в почуття
зміняють підозрілість і взаємна недовіра, ніжність і компліменти поступаються місцем
розчаруванню й обоюдним докорам, бажання вразити – сплескам ревнощів. За щирою
прихильністю до партнера випливає охолодження, потім слідує розставання й нова зустріч. Ця суперечлива мозаїка любовних почуттів, представлена в епічно концентрованому романі, виникає багато в чому навколо прагнення чоловічого персонажа зберегти
незалежність і автономію, «любити Костянтину, але не вступати з нею в шлюб» [9: 183].
В основі даного рішення лежить індивідуальна психологічна мотивація: обережному
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героєві рисуються «тисячі небезпек» в одруженні з особою – втіленням «європейської
галантності», – надмірні гідності люб’язної й витонченої героїні становлять якийсь
нав’язливий лейтмотив-каталог властивостей хоча й чудових, але явно надмірних, розроблений з буквальними повторами й метафоричним обіграванням поняття galant.
Роман перебудовується, зберігаючи трансформоване романічне як історію «галантних» закоханих, у якій чоловічий персонаж займає «сильну» позицію, перебуваючи в
ролі, що спокушається, серце якого дама прагне завоювати. Але, дозволяючи Вандайму
упадати за собою, Костянтина уступає, проявляє слабість. Визнаючись у почуттях, вона
втрачає владу над ним, обіцяючи йому побачення, поцілунок, вона поступається позиціями: «Тому що згодом вона поступилася, то багато з його жагучих бажань ослабшали»
[9: 370], вона не може більш його зачарувати, поки, упевнившись у його охолодженні, не
пориває перша їхніх відносин, за чим слідує каяття Вандайма й новий вибух почуттів у
його душі. Парадокси проявів почуттів «галантної пари», упередженої проти шлюбу й
все-таки націленої саме на нього, коментує в просторічному стильовому регістрі слуга,
що перекладає непояснені вигадливі пориви закоханих на мову природної розсудливості,
властивої простолюдинові: «Що це за милі справи, коли люди прагнуть бути поруч, але
при цьому біжать у різні сторони?... І якщо вже в їхніх голови вселилося навіженство,
то розсьорбувати все доводиться бідному гінцеві-слузі» [9: 554], формула «галантної»
колізії зазнає раціонального опрощення, іронізується.
Однак фінальне з’єднання героїв обумовлене не тільки каяттям і запізнілим прозрінням чоловічого персонажа, але й прозаїчною матеріальною практикою, раптово знайденим багатством Костянтини й пов’язаним з ним тверезим розрахунком Вандайма:
«Він сподівався поклонитися своєму сьогоденню як золотому сонцю…, тепер Вандайм
серйозно захотів одержати таку теплу підкладку під свою шубку» [9: 581]. Поєднуючи в
єдиному мовному ряді стильові поетизми із прозаїзмами оповідач, що іронізує, пропонує
грайливий компроміс для вирішення центральної колізії, тому що внутрішня проблемність знімається багато в чому за рахунок уведення зовнішніх, не пов’язаних із психологією любові, додаткових обставин.
М’який еротичний натяк оповідача у фіналі на відсутнє ще молодим «насолодження
міцними обіймами в подружній постелі» [9: 595] ще раз підкреслює новаторство концепції любові «галантних» письменників. Метафорична мова кохання вже тільки умовність,
тому що подібне лабіринту почуття (Irr-Garten) не відповідає природі (Naturell) людини
[9: 257]. При цьому Бозе руйнує конвенціональний код романічного: «У якому романі ви
знайшли такі формулки?» [9: 340], – вигукує героїня у відповідь на адресований їй вигадливий комплімент. Зменшуючи екзальтований пафос славослів’я коханців («…і справді,
у цих похвалах не все було вигадано» [9: 332], – формула антифразиса), голос оповідача
звучить тверезою противагою пафосу одушевлення героїв, травестуючи, наприклад, також і кліше закоханості за портретом: у подарованому портреті була тільки та подібність
із оригіналом, що «обоє мали очі, рот і ніс» [9: 106].
Відступаючи від метафоризованої мови-канону «високого» роману бароко, Бозе виробляє «витончений» (zierlich) стиль, за допомогою якого створюється образний світ
«галантного»: тонкі хитросплетення колізій і почуттів, спосіб життя героїв (їх етикетна
поведінка, спілкування – Conversation, цікаве дозвілля – відвідування опери, читання
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романів, благопристойне застілля, обмін візитами, гра в кості), образ граціозної героїні
(«справжнє чудо світу» [9: 72], «галантна у всій досконалості дама» [9: 164]), сам ідеал
honnêtete. Епітет «галантний» застосовується до наступного понятійного ряду: Leute [9:
53], Auffputz [9: 65], Mine [9: 98], Gespräche [9: 155], Leben [9: 165], Paar [9: 188], Conduite
[9: 224], Liebe [9: 259], Schreib-Art [9: 404], Losament [9: 532], Schmuck und Kleidung [9:
592], – очевидно, що це ключове поняття максимальне широко захоплює етику поведінки
й культурну філософію стилю й способу життя людину в програмі «галантних» авторів.
Твір написаний «для задоволення читача», прагне відповідати вимогам Curiosität.
Фабулу роману автор позначає Liebesgeschichte, розробляючи її в дусі вимог грації й
«галантності»: «Anmuth, honnête und intricate Galanterie». У передмові багаторазово підкреслюється, що любовний вимисел тут опирається на «правдиву історію нашого часу».
Протиставляючи традиційні вигадані романи (erdichtet Romainen) власним, що осмислюють практику повсякденності (wie es... in einer warhafftigen Praxis möglich gewesen /
und täglich also practicieret wird), письменник усвідомлює глибокий розрив між епічним
витвором романічного типу й сучасною йому конфігурацією роману, він розуміє їхню
жанрову відмінність так: «Я легко міг би зробити мій твір більш величним, якби поряд
із правдою зобразив би пишні виїзди при знаменитих дворах, хоробрі діяння великих
героїв, чим в надлишку наповнені звичні романи, і ввів би дивні пригоди, які не відбувалися ніде, крім як в уяві їхніх авторів. Але тут я взяв до уваги тільки повинність чесного
історіографа («das Ampt eines getreuen Historienschreibers»), який не повинен робити додавань до історії, а покликаний зберегти її в її чистоті» [9: Vorrede], – границі вимислу
чітко позначені й наперед указані.
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ЛІРИЧНА СПАДЩИНА А. ФОН ДРОСТЕ-ГЮЛЬСХОФ ЯК
ОБ’ЕКТ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТРАКТУВАНЬ
Стаття висвітлює ліричний здобуток німецької поетеси та письменниці А. фон
Дросте-Гюльсхоф з погляду її наукової репутації у літературознавчих розвідках сучасності.
Ключові слова: поетика, лірика природи, дослідна оцінка, інтерпретація.
Статья освещает лирическое достижение немецкой поэтессы и писательницы А.
фон Дросте-Гюльсхоф с точки зрения ее научной репутации в литературоведческих исследованиях современности.
Ключевые слова: поэтика, лирика природы, исследовательская оценка, интерпретация.
The article deals with lyric heritage of German poetess and writer A. von Droste-Huelshof
from the point of her scientific name in modern literary research.
Keywords: poetics, nature lyrics, research assessment, interpretation.
А. фон Дросте-Гюльсхоф – це поетеса, творчий доробок якої ще не здобув однозначної усталеності у поглядах навіть професійних знавців, а репутація не позбавлена від
розбіжностей та викликає чимало суперечностей у поглядах дослідників. Одні вважають
її естетичні погляди і власний художній доробок старомодними, інші – сучасними. Певні
дослідники, відстоюючи суто регіональний підхід до творчості й ліричної майстерності
Дросте, позбавляють її здобуток європейської значущості, позиціонують її як поетесу
Вестфалії, а деякі проте пропонують вбачати у спадщині письменниці світовий рівень
післяромантичного літературного розвитку, розцінюють її місце у німецькому і європейському процесі культурного розвитку як дуже значне, визнають в особі Дросте класика
європейського реалізму.
На сьогодні творчість А. фон Дросте-Гюльсхоф недостатньо проаналізована вітчизняними вченими, хоча у зарубіжній науці надбання письменниці вивчається уже протягом довгих років [1:74]. Серед німецьких літературознавців творчість А. фон ДростеГюльсхоф досліджують помітні германісти В. Веслер, Ф. Шварцбауер, В. Шмітц, серед
російських вчених – А.С. Бакалов, Є.Р. Іванова та С.К. Майєр. Також у вітчизняній науці помітно зростання зацікавленості даною постаттю, серед українських науковців, які
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предметно й системно звертаються до вивчення творчого доробку поетеси, ми можемо
назвати Б.Т. Завідняк.
Більшість дослідників творчості А. фон Дросте-Гюльсхоф вважають її у першу чергу ліриком. Дійсно, без усяких перебільшень можна стверджувати, що її ліричні твори
належать до кращого, що створено у літературі німецькою мовою. Вона була наділена
масштабним і видатним талантом у цьому роді художньої творчості; тут вона була найпродуктивнішою і почувала себе, поза сумнівом, у своїй органічній стихії (див.: [2]).
В процесі вивчення літератури з означеного питання ми помітили, що у колі знавців
особливо останнім часом все більше усталюється думка щодо зв’язків творчості Дросте
з принципами поетики напряму бідермейера. Так, з погляду Клаудіо Менде вірші А. фон
Дросте-Гюльсхоф відображають типові ознаки літератури епохи бідермейер: вчений відзначає чуттєво-раціональний зв’язок поетеси з батьківщиною (Вестфалія) та звертає увагу на осмислений Дросте і супровідний для її почуттів потужний міфологічний момент,
що на її переконання загрожує безпеці людини на лоні природи рідного краю. Ці ознаки
відображаються, наприклад, у «Степових картинах», а особливо й перш за все в баладі
«Хлопчик на болоті».
Лірика епохи бідермейер відрізняється як за формою, так і за змістом, насамперед,
підкресленою невимушеністю, простотою й народністю. Важливі сталі теми цієї епохи
– кохання, релігія, непостійність почуттів, самовідданість та домашнє щастя і затишок
домашньої оселі [3].
На особливу увагу заслуговує ряд досліджень, автори яких намагаються тісно
зв’язати особистий світ поетеси з її творами, вбачають в поезії Дросте вияв щирих особистісних вражень, переживань, почуттів. Досліджуючи творчість письменниці, Георг
Филипп Пфайффер приміром, відзначив такий, на його думку, неоціненний факт, що
А. фон Дросте-Гюльсхоф – поетеса, яка половину власного життя провела на самоті зі
своєю «кращою подругою», якій присвячена велика частина поезії, – природою. Подібні
спостереження персонально-біографічного плану поряд із власне дослідними концепціями напряму і методу авторки мають бути розвиненими у дростезнавстві, але у тих межах,
оскільки вони не повинні «виводити» зміст і поетикальні риси творчої спадщини поетеси тільки з її особистості і не обмежувати наукові розвідки вузько-біографічним планом.
Приміром, не можна перебільшувати ані «самотність», ані відлюдність поетеси на лоні
природи, адже А. фон Дросте-Гюльсхоф була далека від настроїв непродуктивної споглядальності, сприймала своє ландшафтне оточення надзвичайно конструктивно. Серйозно заглиблюючись у закони існування природи, Дросте зокрема проводила ботанічні,
зоологічні і геологічні дослідження. Знаючи цей факт, можна стверджувати про велику
й невгамовну тягу авторки до життя, її стремління пізнавати суще, всебічно розширяти
границі пізнання, ставитися до природного оточення не пасивно, а з позиції активного
життєлюбства. Про свої розвідки вона із захопленням писала як у віршах, так і в листах,
де зазвичай рідко можна зустріти докладний опис природи.
Одного разу Дросте писала Юнкманну про своє перебування в Апенбурзі: «Тут, у
світі Бога, я нічого не чую крім дзвону дзвіночків овець і дзижчання комах, та нічого не
бачу, крім зеленого листя, променя сонця крізь гілки та мух на моєму столі. Особливо
мені подобаються сутінки, коли все стає жвавим, і листя починає дискутувати між со292

бою» (див.: [4]). Отже, навіть з цієї стислої фрази можна відчути безпосередність світовідчування поетеси, яка оживлює й одухотворяє навколишнє середовище, сприймаючи
його мов частину себе, зливаючи у великий синтез флоронімний та фаунонімний аспекти, персоніфікуючи й іронізуючи листя, що немовби дискутує у час надвечір’я.
Ми простежуємо з листування культ моменту як провідну модальність світосприйняття. Відповідно також і у її творіннях непомітно, що вірші написані не в результаті
миттєвого настрою, а в напружених роздумах і виважених спостереженнях [4:78]. Тим не
менше ми вважаємо, що поезія Дросте – при всій її зовнішній легкості й невимушеності – розумова, дуже продумана і навіть суворо вибудувана, хоча цей внутрішній примус
практично не читається з віршів, що зваблюють своєю легкістю й магічною красою.
Згідно з А. С. Бакаловим вестфальська поетеса ігнорувала суспільно-політичну тематику, обмежуючись у своїй поезії сферою природи і морально-етичними проблемами.
Природа у її творчості зовсім не ідилічна і нерідко містить у собі неназвану загрозу. Ми
приймаємо до уваги дане твердження і будемо враховувати його під час наших подальших спостережень та дослідів.
Більшість дослідників, що присвятили свої праці аналізу й інтерпретації спадщини
поетеси, відзначають, що А. фон Дросте-Гюльсхоф ввела в німецьку літературу поезію
боліт та вересових пусток. У її поетичних циклах «Степові картини» і «Скеля, ліс та
озеро» вплетені два особливі дростевські містифіковані світи: поряд з дружнім героєві
світом людей існує далеко не завжди привітний, моторошнуватий, а то і просто трагічний світ природи. Окрім звичайних тварин, рептилій, птахів, комах природа населена у
поетеси явищами неназваними, присмерковими, езотеричними, загрозливими або тими,
що вселяють страх.
Крім новизни тем, Дросте збагатила німецьку лірику можливостями незвичайної для її часу точки зору на природу [5]. Дійсно, лірика поетеси носить надзвичайно
суб’єктний характер, вона ніби сфокусована навколо суб’єктивного, відверто індивідуального й неповторно унікального центру «я», що ми констатуємо як своєрідність
авторського висловлювання Дросте з його маніфестацією особистих достойностей
сприйняття світу.
Аналізуючи творчість А. фон Дросте-Гюльсхоф, Вальтер Шмітц відзначив, що власному погляду на світ і ставленню до віри поетеса була зобов’язана католицькому вихованню, яке залишило свій глибокий слід не тільки на її духовній поезії, але й на ліриці природи і картині світу. У час секуляризації вона прагне читати природу як частину
божественного створення (див.: [6]). Дані спостереження цілком слушні, звернення до
лірики Дросте переконує, як багато для неї значить конфесійне переконання, вона поєднує власне основи релігійного виховання із загальноодухотворюючим настроєм ліричної
піднесеності у ставленні до навколишнього середовища як благого і налаштованого на
благо існування. Приміром, вірш «У третю неділю після Великодня» з циклу «Духовний
рік» виводить ліричну героїню, яка сприймає своє довкілля як багатосмислове, що марно
шукає бога в природі; ліричне «я» сприймає традиційні символи, не пізнаючи їхні живі
послання.
Осмислюючи подібні психологічні та світоглядно-філософські колізії, дослідники
доходять висновку щодо дуже складних ідейних парадигм творчості і світовідчування
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поетеси. Вони відзначають, що на противагу знання і віри виникає сумнівна і майже відчайдушна потужна напруженість між емпіричною картиною природи і християнською
алегоричною мовою жестів у «Духовному року», напруженість, яка також пронизує відомі природні і степові картини А. фон Дросте-Гюльсхоф (див.: [6]).
Але водночас науковці відзначають, що попри всю уявну реалістичну модальність
зображення перед нами виникають не безпосередні спостереження ліричної героїні,
а значною мірою відсторонені від реальної конкретики, узагальнені картини-видіння,
мрії, просочені настроєм споглядального заглиблення у внутрішній світ «я». Тому літературознавці роблять справедливе спостереження, що картини у природному живопису Дросте розширюються за відомими авторці алегоричними традиціями, що диктують
власний модус сприйняття світу та узагальнення спостережень за навколишнім середовищем, ландшафтними картинами зокрема.
Проблему вивчення складових ліричного пейзажу поетеси ми вважаємо одною з головних у спеціальних розробках, присвячених творчості авторки. На думку В. Шміца,
до якого варто дослухатися, А. фон Дросте-Гюльсхоф комбінує родинні символи так,
що виникає майже реалістична детальна природна картина [6]. Звернімо увагу на те, що
Шміц не довіряє мнимій конкретиці й достовірності враження від пейзажу Дросте і не
вважає його реалістичним, про що свідчить омовлення «майже». І далі вчений продовжує свої роздуми: «Окремі символи можуть виділятися до тих пір, поки її алегоричний
сенс буде таємничим» [6]. Дійсно, детальне знайомство з ліричним почерком поетеси
переконує, що її природний живопис наскрізь синкретичний, в ньому сусідять зірко підмічені деталі рідного простору Вестфалії з неймовірно субтильними, абстрагованими
символічними і алегоричними образами і смислами. Ще раз підкреслимо, дана проблема
окреслює понадскладне коло питань, пов’язаних з творчістю Дросте, які ще потребують
свого уважного вивчення.
Георг Филипп Пфайффер помітив, що особливість А. фон Дросте-Гюльсхоф – виписувати деталі, за допомогою яких вона викликає враження, що нібито для її лірики
характерна поетика реалізму. Щоб спростувати дану ідею, Г. Ф. Пфайффер посилається на тих літературознавців, які пов’язують лад поетичного мислення авторки з
орієнталізмом, з ідеями східного мислення зокрема. Так, у ґрунтовній літературознавчій праці Георга Филиппа Пфайффера «Die Lyrik der Annette von Droste-Hülshoff»
знаходимо діалог з германістом Буссе, що схильний вбачати й інтерпретувати в поетичному доробку майстрині слова «індійські смисли» [4:78]. Виважуючи орієнтальну тезу стосовно до спадщини Дросте, дослідник робить висновок: «Насправді вона
відкрила цей найменший, найособливіший і найінтимніший характер природи для
нашої поезії» [4:78].
Якщо ж знову повернутися до потужного, принаймні у німецькій германістиці,
вузько-біографічного тлумачення розгляданої проблематики, то стане очевидним: вже
за життя поетеси спостережливі щодо її таланту сучасники намагалися розгадати тайну творчості шляхом наближення до особистісного життя та приватних, індивідуальних
особливостей сприйняття нею світу. Так, притаманну поетичному обдаруванню Дросте
техніку стилізації достовірності з мініатюрних деталей і поетизацію незначущих, а насправді невід’ємних від істини і краси життя безпосередньо пояснювали її природною
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фізичною особливістю: вона була дуже короткозора. Л. Шюкінг, знакова для долі поетеси
постать, повідомляє: «Її око було настільки незвичайне, що вона не могла на відстані 5
або 6 кроків впізнати фізіономії присутніх; але, навпаки, у склянці води, яку проносили
повз її очей, вона могла впізнати інфузорію». Інші інтерпретатори, серед них Шлютер,
також звертають увагу на цю особливість у своїх «Записках», зауважуючи, що поетеса
нечітко бачила далечінь, сприймаючи предметні обриси розпливчасто, як крізь туман,
тоді як близь, навпаки, ідентифікувала чітко, ясно і чітко [4:78].
На погляд літературознавців, для створення «детальної» картини природи А. фон
Дросте-Гюльсхоф прагне описувати улюблені рівнини і болота з «коротшої» дистанції: з
точки зору людини, що сіла навпочіпки в центрі природного ландшафту або віддихаючи
простягнулася на лугу [7]. Зрозуміло, що ми уважно дослухаємося до будь-яких, у тому
числі й вузько-біографічних, трактувань творчості Дросте, тим не менше положення про
короткозорість як (вимушений) принцип світосприйняття поетеси викликає сумнів і не
видається нам переконливим.
Наприкінці відзначимо, що творчість Дросте притягує все більшу увагу вчених-германістів поза географічними рамками німецького регіону. Російська дослідниця Н. Борисова у спеціальній статті відзначила, що мова віршів поетеси, іноді сувора і терпка,
своєрідний ритм рядків, часто абсолютно нові для того часу поєднання слів дають їй
можливість передати різноманіття природних явищ, нюансів, відтінків фарб, звуків, рухів в усій їх повноті і неповторності. Героєм її віршів була «Природа» з її багатоголоссям
і багатоликістю. Світ справжній, зримий, чутний, відчутний входить в її вірші органічно і просто. Безумовність точної деталі, визначеність безпосереднього почуття визначає віршовану творчість поетеси [8]. У даній концептуалізації чітко помітно намагання
якомога тісніше зв’язати поетику ліричних творів авторки з принципами бідермейера,
що є цілком співзвучним з останніми теоретичними підходами до вивчення спадщини
поетеси, але на наш погляд – не є безумовно однозначним чи вичерпним, а тільки одним
з можливих підходів до розуміння принципів її художньої майстерності і значимої величі
ліричного доробку.
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Дьомова Н.В.
(Львів, Україна)

THE ROLE OF PROSODY IN THE ANGLOPHONE
AND UKRAINIAN POETRY
Проаналізовано відмінності у застосуванні елементів просодії в різних часових та
просторових рамках, досліджено роль просодії у верлібрах, а також визначено основні
функції просодії, які необхідно брати до уваги при англо-українському віршовому перекладі.
Ключові слова: просодія, функції просодії, структура вірша, поетична традиція,
англо-український віршовий переклад.
Проанализированы отличия в использовании элементов просодии в разных
временных и пространственных рамках, изучается роль просодии в верлибрах, а также
сформулированы основные функции просодии, которые необходимо учитывать при англо-украинском стихотворном переводе.
Ключевые слова: просодия, функции просодии, структура стиха, поэтическая традиция, англо-украинский стихотворный перевод.
The differences in the prosody employment within a certain temporal or spatial framework
is analysed, and the role of prosody in vers libre is highlighted. The main functions of prosody
that have to be taken into account in the process of English-Ukrainian verse translation are
defined.
Key words: prosody, prosody functions, verse structure, poetic tradition, English-Ukrainian verse translation.
It is generally accepted that poetry as a form of creativity and art is older than prose. As
Volodymyr Krekoten` points out, “at the early stages of verbal creativity there was a need for
© Дьомова Н.В., 2013
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establishing a certain distance between the artistic speech and the everyday one. That was
the reason for rhythmical organisation of the artistic speech, for the so-called enforcement.”
[1] – translation is mine. – N. D. This peculiar way of organisation ensures many important
functions that poetry has been performing since its origin, including magical, mnemonic, suggestive, etc. Such distinct poetic forms as lullabies and nursery-rhymes may serve as another
sample of poetry usage for the sake of its mnemonic and suggestive functions. It is also a proof
that a human mind, especially so at the early stages of its development, is extremely susceptible
to the speech organised in a certain rhythmical way.
The way of organisation of poetic speech is known in Literary Studies as prosody. As Katie
Wales in her Dictionary of Stylistics notes, prosody has since the fifteenth century traditionally been defined as the study or rules of versification, now more commonly known as metrics
[2: 323]. Indeed, the New English Dictionary on Historical Principles defines prosody as “the
science of versification: that part of study of language which deals with the forms of metrical
composition” [3: 1492]. A similar definition can be found in the Ukrainian Literature Studies
Dictionary: “prosody is a branch of Verse Studies, which deals with classification of significant
metre-related constituents of poetic diction” [4: 577] – translation is mine. – N. D. However,
limiting prosody as the study of versification to the metrical or rhythmical aspect only seems
unjustified. As it is rightly observed in A Dictionary of Linguistics and Phonetics, prosody as
an art of organization of poetic diction covers characteristics and analyses of the whole verse
structure [5: 393], thus encompassing stanzas organization, rhythm, metre, and phonetic means.
It should be also clarified that there is more than one form of prosody. As Amy Lowell,
a well-known American poet and critic, indicated, “all nations have laws of prosody, which
undergo changes from time to time. The laws of English metrical prosody are well known to
every one concerned with the subject. But that is only one form of prosody. Other nations have
had different ones: Anglo-Saxon poetry was founded upon alliteration, Greek and Roman was
built upon quantity, the Oriental was formed out of repetition, and the Japanese Hokku got
its effect by an exact and never-to-be-added-to series of single syllables. So it is evident that
poetry can be written in many modes” [6: 16]. Thus, it allows for a conclusion that prosody is
important for all types of poems, no matter the temporal or spatial aspect. The difference in the
prosody employment in any particular poetic tradition has to do with the conventional usage
of a certain prosodic element (or a combination of elements) as a characteristic and a defining
formal feature of poetry.
Let us compare and contrast, for example, two samples of Polish poetry belonging to different temporal periods. The first verse by Kazimierz Przerwa-Tetmajer was first published in
1894, while the second one written by the Nobel Prize laureate Wisława Szymborska – in 1962.
Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Wisława Szymborska

Preludium XXXV (Mów do mnie jeszcze)

Reszta

1 ...Mów do mnie jeszcze... Za taką
rozmową
2 Teskniłem lata... Każde twoje słowo

1 Ofelia odśpiewała szalone piosenki
2 i wybiegła ze sceny zaniepokojona,
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3 Słodkie w mem sercu wywołuje dreszcze – 3 czy suknia nie pomięła się, czy na ramiona
4 Mów do mnie jeszcze...

4 spływały włosy tak, jak trzeba.

5 Mów do mnie jeszcze... Ludzie nas nie
słyszą,
6 Słowa twe dziwnie poją i kołyszą,
7 Jak kwiatem, każdem słowem twem się
pieszczę –
8 Mów do mnie jeszcze... [7]

5 Na domiar prawdziwego, brwi z czarnej
rozpaczy
6 zmywa i — jak rodzona Poloniusza córka
—
7 liście wyjęte z włosów liczy dla pewności.
8 Ofelio, mnie i tobie niech Dania przebaczy:
9 zginę w skrzydłach, przeżyję w praktycznych pazurkach.
10 Non omnis moriar z miłości [8]

As Yu. Bulakhovs`ka observed, poetry of the Polish authors from the second half of twentieth century is distinctively different from the creativity of their predecessors, especially so
in terms of lack of rhyme and lack of musical rhythm and melodiousness, which ensure that a
poetic piece can be readily transformed into a musical one [9]. Indeed, the first verse possesses
the mentioned prosodic features and was actually performed as a song by Czeslaw Niemen as
well as by Justyna Steczkowska in her more recent album under the same title released in 2001.
“Mów do mnie jeszcze” is a leading motif and a primary message of the whole piece. Apart
from being emphasized with the end rhyme in a repetitive pattern aabbccbb, it is additionally
stressed with the inner rhymes in the first line of both stanzas. Thus, rhyme is a key prosodic
element in this piece. The fixed stress on the last but one syllable of any more than one-syllable
word predictably results in all rhymes being feminine. It is also a cause for rather stable dactylic
tetrameter (the last foot of each line is incomplete), interrupted with the iambic pentameter plus
one unstressed syllable in the second and the seventh lines.
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Rhyme is also present in the verse by Wisława Szymborska, but the pattern is far less regular and predictable (abbcdefdef), and traces of metre are only occasionally found. However, a
structural regularity can be still observed: each line consists of the same number of syllables –
13; but for the fourth and tenth, which are the last lines in the first and second stanza respectively, and contain 9 lines each. And – due to the fixed stress – every line ends with a trochaic foot.
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Evidently, a verse cannot dispense with a special way of its structure organization, whether
it is a rhymed piece, visual poetry or a vers libre. Concerning that latter one, Amy Lowell
was of the opinion that it is mostly based upon cadence instead of metre in terms of prosody,
and strives for a perfect balance of flow and rhythm [6: 16]. Thomas Stearns Eliot, while expressing a similar thought about “contrast between fixity and flux, this unperceived evasion of
monotony, which is the very life of verse” in his 1917 essay “Reflections on Vers Libre” [10:
107–111], proceeded even further and claimed that vers libre does not exist: “…as for vers libre, we conclude that it is not defined by absence of pattern or absence of rhyme, for other verse
is without these; that it is not defined by non-existence of metre, since even the worst verse can
be scanned; and we conclude that the division between Conservative Verse and vers libre does
not exist, for there is only good verse, bad verse, and chaos” [10: 111].
Let us now consider a few samples out of the Ukrainian and Anglophone poetry in terms
of their key prosodic peculiarities.
Невже ще існують люди (Оксана Забужко)
1 — Невже ще існують люди,
2 котрі читають вірші? —

u l

u u
3 спитав поет. —
u l
4 Бо ж вірші — то тільки паперові
серветки,
u l
5 Що слугують мені до промокання
сліз.
u u
6 Люди, котрі підбирають
l u
7 мокрі паперові серветки, —
l u
8 це ті самі, що лишаються з
потерпілим,
u u
9 доки не приїде карета «швидкої»,
l u
10 ті, що можуть подарувати квіти
l u

u u l u l u
u l u l

u

u l
u u l u u u l u u l
l

u u l

u

u u u l u l
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u
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11 незнайомій самотній жінці —

u u
12 і піти собі, так і не назвавшись,
u u
13 ті, хто завжди має час для заблуканих перехожих
l u
14 і для старих людей.
u u
15 Невже ще є такі люди? —
u l
16 спитав поет. —
u l
17 Бо я до них не належу... [11: 82]
u l

l

u u l

u l

l

u u l

u u u l u

u

u l u u l u u l u u u u l u
u l u l
u l u u l u
u l
u l u u l u

As we can see, even though there is no fixed metrical scheme in this vers libre, the rhythm
of the piece abounds in regular occurrences of iambic and dactylic feet. Moreover, the nature of
these repetitions is by no means accidental as they usually occur in a row of two or more identical feet at the beginning of almost every line – with the occasional but regular breaks in the
scheme, which make the flow freer and less readily predictable. There is also another variant
of a regular dactylic pattern with a break between two or more identical feet found within the
single line – it is used either in the shorter lines (line 7, for example: luu-u-luu) or in a longer
line, provided that the number of identical feet in a row is more extended (for example, line 9,
where the last unstressed syllable is missing: luu-u-luu-luu-lu).
The importance of structure here is also emphasized with the regular lexical repetitions:
невже ще – люди – спитав поет – паперові серветки – люди – паперові серветки – ті –
ті – ті – невже ще – люди – спитав поет. In prose, such an extended repetition with a regular pattern to it within about five sentences would be a bit abundant, but in a poetic piece it plays
the role of a certain skeleton as well as a frame, linking the seventeen lines into a single poetic
work, creating a special emphasis with an obvious rhythmic and lexical repetitions and reiterating the main idea of the text. Thus, even though this verse does not have rhyme and pronounced
phonetic effects we customarily expect of poetry, the importance of prosody in shaping and
delivering the author’s main idea as well as the aesthetic value of the piece cannot be denied.
The structure is even more elaborated in the verse Full Moon and Little Frieda by the
famous British poet Ted Hughes:
Full Moon and Little Frieda
1 A cool small evening shrunk to a dog bark and the clank of a bucket –
2 And you listening.
3 A spider’s web, tense for the dew’s touch.
4 A pail lifted, still and brimming – mirror
5 To tempt a first star to a tremor.
6 Cows are going home in the lane there, looping the hedges with their warm
wreaths of breath –
7 A dark river of blood, many boulders,
8 Balancing unspilled milk.
300

9 ‘Moon!’ you cry suddenly, ‘Moon! Moon!’
10 The moon has stepped back like an artist gazing amazed at a work
11 That points at him amazed [12].
The regularity of the pattern of interchanging longer and shorter lines is obvious at a first
glance. Let us have a closer look at the rhythmical scheme of the verse:
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Each line of the first stanza begins with a iambic foot, then changes to the trochaic feet
at the beginning of every line in the second stanza (but for the one, middle line with a iambic
foot at the beginning, which makes a masterful short break and serves as a link to the previous
and the next stanza simultaneously), and comes back to the initial iambus in the third stanza
composed out of two lines only. Apart from the occasional appearance of trochaic feet in the
middle of the line used mostly for contrast with the initial iambus, we can also frequently witness the same regular dactylic pattern (with a break between two or more identical feet found
within the single line) as in the Ukrainian verse analysed above. For example, line 11: luu-luluu-luu. The final line is the only line in the verse that has a fixed iambic metrical scheme, thus
effectively drawing a line at the end of it. The lexical repetition of the word “Moon” occurs in
the two lines only, closer to the end, however the verse is very rich in sound repetition: shrunk
– bark – clank – bucket – web – tense – dew – brimming – mirror – tempt – star- tremor – with –
warm – wreaths – breath – blood – boulders – balancing – unspilled – milk – gazing – amazed
– amazed. As a result, we can observe the effect of onomatopoeia (clank, bucket, brimming),
a bit of inner rhyming (wreaths – breath), alliteration (for example, breath – blood – boulders
– balancing), assonance (e.g., gazing – amazed), consonance (shrunk – clank, etc.). The two
pairs of words – web/dew and brimming/mirror – are very interesting in terms of sound effect
as they represent (fully or partly) the inversed repetition of their constituent letters. It is highly
unlikely that the author used so many prosody means and chose all these specific words unintentionally, so we may conclude that the prosody use in this verse is very important.
Let us now analyse a sample of the rhymed poetry by a renowned American poet Robert Frost.
Fire and Ice
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1 Some say the world will end in fire,
2 Some say in ice.
3 From what I’ve tasted of desire
4 I hold with those who favor fire.
5 But if it had to perish twice,
6 I think I know enough of hate
7 To know that for destruction ice
8 Is also great
9 And would suffice [13].
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A quick exercise in scansion will show us that the poem is written in iambus with the length
of the lines varying from dimeter to tetrameter, and three out of nine lines are one unstressed
syllable longer (which does nor make for a separate foot, though). However, as Thomas Stearns
Eliot aptly observed, scansion tells us very little [9, p. 108]. The rhythm in this piece is much
more elaborated and complex than the strict and predictable scheme of iambus would allow
for. The regular occurrence of spondee at the beginning of lines makes for a strong and slightly
slow, deliberated tone. It is softened at regular intervals by the appearance of pyrrhic or a usual
iambic foot, and disappears closer to the end – for the sake of short, rhythmic and laconic
resolution. The repetition is also present, even though not distinct or highly pronounced, at the
phonological level and at the lexical levels. At the phonological level it is necessary to mention alliteration in “some say” and “favour fire”, while at the lexical level it is felt mostly in
the two central words – “fire” and “ice”, which are additionally contrasted as the synonymous
to them in this verse “desire” and “hate”. This contrast is a central theme for the poetic piece,
and is strongly emphasised by the rhyming scheme that Robert Frost chose for this poem:
abaabcbcb. As we can see, for the total of 9 lines only three different rhymes are employed.
The main theme of the verse is additionally presented as the a-rhyme and b-rhyme contrast,
which is slightly softened by the appearance of the cbcb rhyming pattern as the laconic closing
conclusion. Moreover, it is interesting to notice that the lines speaking about fire/desire all have
the same rhyming, which is never used when a line even mentions contrasting ice/hate motive.
Obviously, this combination of prosody as a form and inner sense of the verse is very important here and by no means accidental. The “sound of sense” – as Robert Frost himself called
a perfect combination of form and sense in a poetic work – was for the author an important
indication of an artistic masterpiece. As Robert Frost wrote to John T. Barlett in a letter from
the fourth of July, 1913: “I alone of English writers have consciously set myself to make music
out of what I may call the sound of sense. Now it is possible to have sense without the sound
of sense (as in much prose that is supposed to pass muster but makes very dull reading) and
the sound of sense without sense (as in Alice in Wonderland which makes anything but dull
reading)…. The reader must be at no loss to give his voice the posture proper to the sentence.
The simple declarative sentence used in making a plain statement is one sound. But Lord love
ye it mustn’t be worked to death. It is against the law of nature that whole poems should be
written in it. If they are written they won’t be read. The sound of sense, then. You get that. It is
the abstract vitality of our speech. It is pure sound – pure form. One who concerns with it more
than the subject is an artist” [14: 9–10].
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Now, that we have established the importance of prosody in a poetic work, it is possible to
define at least some of its major functions based on the conducted analysis and general observations: 1) aesthetic – as a special way of verse organization prosody ensures its aesthetic value;
2) mnemonic – rhythm and phonetic means make the poetic text easy to memorize; 3) rhythmical – through the use of metrical scheme or regularly repeated patterns a certain rhythm is
created; 4) suggestive – a combination of rhythm and sound effects may have an effect, which
is slightly similar to hypnotising, when a certain image (by using onomatopoeia, for example) is deliberately called to mind and either positive or negative associations are invoked; 5)
stanza-creational – is linked to the way sentences are divided into separate lines and then – into
stanzas, in order to ensure better understanding of the structure of the poem and to facilitate its
perception; 6) text partitioning – is similar to the stanza-creational function, and ensures that
the line or a number of lines within one stanza are additionally divided into the smaller sense
units by spondee, caesura, inner rhyme, etc.; 7) genre-defining – different poetic genres such
as sonnet or Hokku are mostly defined by the way of their organization (the number of lines,
a special scheme of rhyming, the number of syllables in a line, etc.), as the choice of the topic
imposes much less restrictions and could be misleading in terms of genre-defining; 8) entertaining – the use of rhyme and other phonetic means as well as the length and rhythm of a line may
have a significant impact upon play of words, witty phrases and aphorisms, etc. 9) magical – is
an ancient function of poetry, when the certain combination of words arranged in a peculiar
manner are believed to have a direct influence upon people, their actions, or even objects and
natural phenomena; 10) signal – the presence or absence of certain prosodic means in a line
may be critical for the understanding of a text, and creates an additional dimension for its depth
and “reading between the lines”; 11) establishing additional associations/sense – by the use of
rhyme, assonance, consonance, alliteration or positioning certain words in the corresponding
or contrasting slots in a line it is possible to establish a certain link (comparison, similarity or
contrast) between the words unconnected in all the other contexts; 12) creating laconic conclusions/aphorisms – the closing or initial lines may have a distinct metrical scheme, which (combined with a proper length of the lines and linked by the means of rhyme, for example) will
result in a memorable and aphoristic laconic conclusion; 13) adding emotional overtones – is
similar in a way to the suggestive function; prosody may intensify the effect that the verse is
supposed to have upon the readers` emotions by using slower or faster rhythm, implementing
certain phonetic means or emphasizing the chosen words; 14) protagonist’s or author’s characterisation – the way that prosodic means are used (similarly to the way that the word-choice
does) may be peculiar to a certain character of a verse or even the authors themselves, thus
providing an additional field for analysis.
In the conclusion, we have to admit that it is impossible to reproduce everything in the
translation process and some sacrifices are to be made. Traditionally, prosody is more often
than not chosen for the role of sacrifice. However, not all of the variety of its functions can be
sacrificed without a significant negative impact upon the resulting Target Text. When prosodic
peculiarities are that closely linked to the very sense of the verse and shape its additional,
deeper layers, it is advisable that translators try to preserve the most distinctive prosody features and functions – or, being aware of them, at least try to compensate for them in whichever
means possible.
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ТОТАЛІТАРНЕ МИСТЕЦТВО ТРЕТЬОГО РЕЙХУ
ЯК ПРЕДМЕТ СУЧАСНОГО НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ
Стаття присвячена вивченню проблеми дослідженості літературного процесу
1933-1945рр. в Німеччині. Розглядаються вітчизняні та зарубіжні концепції вивчення
тоталітарного мистецтва Німеччини даного періоду.
Ключові слова: тоталітаризм, ідеологія, мистецтво, літературний процес.
Статья посвящена рассмотрению проблемы изученности литературного процесса
1933-1945гг в Германии. Рассматриваются отечественные и зарубежные концепции
изучения тоталитарного искусства Германии данного периода.
Ключевые слова: тоталитаризм, идеология, искусство, литературный процесс.
The article deals with the problem of stage of knowledge of the literature process of 19331945 in Germany. National and foreign concepts of researches of totalitarian art are considered.
Key words: totalitarianism, ideology, art, literature process.
Інтерес до культурної сфери тоталітарного суспільства нацистської Німеччини
пов´язаний з питанням функціонування культури в рамках держави. Культура може
справляти стабілізуючий вплив на суспільне життя, хоча культурна та політична сфери
базуються на різних інтересах та ідеалах, які можуть бути навіть повністю різнонаправленими.
Дослідження соціокультурного феномену німецького фашизму до недавнього часу
було пов´язане з певними труднощами, що можна було пояснити високим ступенем політизованості теми і, як наслідок цього, її певної «закритістю» з післявоєнних часів і
до 80х років ХХ століття. В той час, коли на Заході процес дослідження фашизму та
нацизму розвивався досить інтенсивно, вітчизняними дослідниками було видано лише
декілька наукових розробок, які до того ж мали загальний характер. Слід зазначити, що
той факт, що германський фашизм виявився недостатньо вивченим у нас, особливо такі
важливі його компоненти, як ідеологія, культурна політика та роль мистецтва та літератури у механізмах впливу на маси. Як виправдання недостатньої дослідженості теми
можна назвати можна назвати досить об´єктивні причини: часто це недоступність джерел інформації, загальна орієнтоватість вітчизняних досліджень минулого століття на
вивчення соціально-політичних та економічних аспектів фашизму, антифашистського
руху в Німеччині та інших країнах.
В реальності культурне життя фашистської Німеччини, безпосередньо пов´язане з
політикою тоталітарної держави, виявляється явищем більш складним, багатоплановим
та неоднозначним. Фашизм частіше всього досліджувався в одному плані – увага дослідників зосереджувалася на деструктивних, руйнівних проявах, а саме на вигнанні та
знищенні культурних феноменів та чужих нацистській ідеології художніх форм, при© Міхєєва Ю.О., 2013
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зупиненні та «згортанні» культурного життя в Німеччині, що сприяло порушенню стабільності та динаміки культурної сфери та дискредитації фашистської системи в очах
суспільної думки.
Духовна та матеріальна культура ХХ ст. є продовженням соціокультурних явищ ХІХ
ст., адже відомо, що на зламі віків відбулися зміни, які стосувалися нового сприйняття людини, її відношення до світу зокрема. На рубежі ХІХ-ХХ ст. Стверджуються нові
парадигми духовного життя: культура стає інтернаціональною та більш різноманітною,
що відбилося на мистецтві, літературі, філософії, які намагалися відобразити занепад
традиційної культури та деградацію техногенної цивілізації, робили переконливі спроби
висвітлити нову роль людини у світі. Суспільство виявилося неспроможним раціонально пояснити зміни, що відбувалися, і як наслідок, складається суперечливе ставлення
до питання про закономірності природної та соціальної дійсності. Зміна століть завжди
була поштовхом до підбиття висновків та висування прогнозів. Віра в те, що розвиток
природничих наук, нові відкриття можуть змінити життя людини або її внутрішній світ
на краще, руйнується визнанням, що на шляху вдосконалення технологій втрачається
гуманістична наповненність існування людини, у багатьох філософів та письменників
з´являється відчутя хибно обраного шляху. Ф. Ніцше із сумним скепсисом писав про те,
що цивілізація – лише тонкий шар позолоти на тваринній сутності людини; О. Шпенглер
в своїй роботі «Причинність та доля. Закат Європи» (1923) провіщав фатальну та неминучу загибель європейської культури.
Перша світова війна зруйнувала усталені соціальні та державні відносини ХІХ ст., і
людина того часу, втрачаючи ілюзії, тепер стояла перед необхідністю перегляду дотеперішніх цінностей, пошуків власного місця в реальності, усвідомленням того, що навколишній світ є недосконалим та агресивним.
В літературному процесі ХХ ст. відбулися зміни, обумовлені соціально-економічними та політичними причинами. Серед основних особливостей літератури того часу
сучасні дослідники відзначають:
1) політизацію та посилення зв´язку літературних напрямків та авторів з різними
політичними течіями;
2) посилення взаємного впливу та взаємопроникнення національних культур, а отже
інтернаціоналізацію;
3) відмову від літературних традицій, інтелектуалізацію, вплив філософських ідей на
образотворчість, прагнення до наукового та філософського аналізу, змішування жанрів,
форм та стилів.
Світова економічна криза, яка розпочалася з подій 1929 року, мала важкі наслідки
глобального характеру, які не могли не зачепити культурний світ. В культурному житті Німеччини простежується чітка тенденція відступу від реальної дійсності, потяг до
освоєння культурної спадщини минулого, підвищений інтерес до форми, стилю, мовної
самореалізації «я». З приходом до влади фашистів у державі виникла та почала розвиватися нова політична та соціокультурна ситуація, що призвело до «змін в самому типі
художньої свідомості» [1: 123]. Зрозуміло, після офіційного приходу Гітлера до влади
в 1933 році в Німеччині не почалася нова ера літератури, проте очевидно, що будь-яка
визначна історична подія прямо або опосередковано впливає на літературну ситуацію.
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Приймаючи до уваги політичні методи диктатури, вплив диктатури на свідомість творчрї
інтелігенції був досить різким, про що свідчить факт еміграції з країни великої кількості
представників культурного та літературного світу Німеччини. Приход до влади нацистів
призвів до зміни всієї літературної парадигми. Для літератури Веймарської республіки
характерними були соціально-критичні та моралізаторські аспекти, які з приходом до
влади націонал-соціалістів були «викреслені» і заміщені псевдонародною ідеологією,
основними характерними напрямками якої в літературі були метафізика та ірраціональність.
Як пише Хорст Ланге у листі до Ернста Кройдера, більшість книг у фашистській
Німеччині «представляє собою ремінісценцію з часів до 1890. Все, що стосується наступних років, було вигнано та відкинуто», що було викликано посиленням політичної
значущості авторів пронародної національної орієнтації, які в часи Веймарської республики знаходилися на периферії літературного процесу [2: 118]. Тобто, ми спостерігаємо
елементи ідеологічного керуванням творчим процесом, що притаманно тоталітарним
режимам.
Перша світова війна та революція 1918 р. виявилися віхами не лише в історії країни,
а й у суспільній свідомості. В сферах політики та промисловості Веймарска республіка
дала потужний поштовх модернізації та реформам. Німецькій історик Петер В. Шульце
підкреслює, що незважаючи на політичну слабкість німецької буржуазії, суспільство в
Німеччині з кінця ХІХ ст. розвивалося на основі агресивної сучасної економіки. Культура та мистецтво Веймарської республіки досягли під впливом нових демократичних
свобод нових вершин, що увійшло в історію Німеччини під назвою «класичний модерн».
Петер В. Шульце вважає, що не можна ігнорувати роль цього періоду в модернізації
виробництва та прискоренні технологічного оновлення, а також у процесі ліквідації феодально-арістократичного мислення за допомогою націоналістичної та расистської ідеології [3: 84-87].
Культура має велике значення для життя будь-якої держави, не є виключенням культурне життя Третього рейху (нім. Drittes Reich – третя імперія). Поняття «ідеологія» та
«культура» перебувають у тісному та складному взаємозв´язку. Через ідеологію в культуру входять соціальни інтереси, на ідеологію та культуру влада покладає схожі функції,
а саме створення та розповсюдження певної системи цінностей. Культура отримує підтримку від влади та суспільства через культурну політику держави. І дуже часто культура і мистецтво розглядаються державою як фактор впливу на формування особистості.
Зрозуміло, деструктивний характер тоталітарної держави справляв негативний вплив на
німецьку культуру. Разом з тим не можна не приймати до уваги той факт, що нацистська
ідеологія віддавала культурі визначну роль у справі виховання народних мас у дусі нових
ідеалів. А отже, нацистський режим повинен був активно розвивати культурний процес
у державі, тримаючи його під постійним контролем.
Тоталітарна держава намагається підпорядковувати своїй ідеології всі сфери життя
суспільства, у тому числі й сферу культури, невід´ємною частиною якої є література.
Однак функція тоталітарної держави не вичерпується заходами контролю та репресій.
Політичне керівництво держави має на меті стимулювати культурний процес, виходячи з визнання високої соціальної значущості культури та її високого ступеня впливу на
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маси. За допомогою культури влада Третього рейху демонструвала свої «успіхи та досягнення», формувала певний тип особистості та впроваджувала свою систему моральних
цінностей. З іншого боку, слід відмітити, що загальна атмосфера соціально-психологічного прессінгу потребувала активізації культурного життя, і для населення Німеччини
мистецтво, література були не лише засобом задоволення духовних потреб, а й способом
віддалення від страшної реальності, певною ілюзією стабільності та порядку.
Проте політика націонал-соціалізму в сфері культури не обмежується лише вигнанням та руйнуванням культурних феноменів, вона передбачала створення власних культурних цінностей, які б відповідали фашистській ідеології, запровадження специфічних
художніх ідеалів, а отже стимулювання та активізацію культури Третього рейху. Слід
додати, що основним напрямком досліджень д сих пір було вивчення таких сфер культурного життя як живопис, художнє мистецтво, кіновиробництво, архітектура. Як приклад можно назвати монографію І. Голомштока «Тоталітарне мистецтво» [4], яка була
надрукована у 1994р. Автор одним з перших піднімає питання дослідження культури в
тоталітарному суспільстві. У своїй книзі він робить важливий на наш погляд висновок:
тоталітарне мистецтво не є деструктивним елементом у розвитку світової культури, до
якого можна ставитися зі зневагою, а є її повноправним елементом нарівні з модернізмом. Проте й ця помітна праця виявляє, на думку д.і.н. В.В. Єсипова, певну обмеженість
– намагаючись довести всесторонню схожість мистецтва в усіх тоталітарних країнах, І.
Голомшток обгрунтовує ідентичність політики в сфері культури в Третьому рейху, СРСР,
фашистській Італії, а отже і повну ідентичність культурного життя в цих країнах. Тобто автор «Тоталітарного мистецтва» відмовляє культурі в можливості самостійного розвитку в
жорстких рамках тоталітарного режиму. Факт політичної обумовленості культури визначає
й негативну оцінку всього, що було створене митцями в умовах тоталітарного режиму. Таким чином, точка зору І. Голомштока є досить одновекторною, проте цю роботу не можна
недооцінювати, її перевагою є велика кількість введених наукових матеріалів.
Починаючи з 30х рр. ХХ ст. вітчизняними вченими проводилися дослідження феномену фашизма, його соціально-політичної сторони, здійснювався збір інформації про
цілі, методи, форми боротьби проти прогресивної культури в фашистській Німеччині.
Характерною рисою вітчизняних досліджень було відображення діяльності представників німецької культури (художнього мистецтва, літератури), які не підкорилися фашизму,
– треба підкреслити здебільшого пропагандистський характер робіт радянських авторів.
Зокрема, в якості прикладу ми можемо згадати брошуру І. І. Зільберфарба «Фашизм –
ворог культури», в якій він буквально таврує ганьбою фашистську владу, яка викорінює
культуру не тільки власної країни, а й Польщі, Чехії, Румунії, Бельгії: «Вся література заповнена фашистськими писаками», «Германський фашизм свідомо проводить політику
викорінення друкованого слова... для фашистських ошуканців народу вважається за кращу пропаганда оглушними істеричними криками, яка до того ж проводиться в умовах,
що не припускають можливості критичного відношення слухача» [5: 7]. Цілком природним було те, що радянські вчені вбачали в культурній політиці націонал-соціалістів передусім деструктивний елемент та підкреслювали саме його та регресивну направленість
культури фашистської держави в цілому, але притому реальні складнощі літератури, що
виживає в умовах пропаганди, практично не висвітлювалися.
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З 60х років зростає нова хвиля інтересу до вивчення проблеми взаємовідношення
фашизму і культури, знову ж таки з боку західних дослідників. Це не могло не справити
вплив і на регіональну науку – інтенсивне вивчення вищезазначеної проблематики стимулювало інтерес радянських вчених. Як відзначає у своєму дисертаційному дослідженні І. А. Ковригіна [6], наприкінці 70х – на початку 80х рр. з´являються декілька дисертацій, серед яких вона окремо називає кандидатську дисертацію І. Ф. Карасюк «Боротьба
німецьких письменників-емігрантів у країнах Західної Європи проти фашизму 19331939рр.». Робота І.Ф. Карасюк присвячена в більшій мірі проблемам еміграції представників культури, притому автор докладно зупиняється на культурних феноменах Третього
рейху та доходить висновку, що нацистська культура виросла із власне німецької культури, з якоїсь її частини. Тут ми вважаємо доцільним торкнутися питання періодизації
німецької літератури ХХ століття. В рішенні цього питання на даний момент немає ясності. Так пише зокрема Є. О. Зачевський у своїй статті «До питання про періодизацію
німецької літератури ХХ століття», слушно стверджуючи, що необхідно провести дослідження всього корпусу літератури даного періоду: «Не можна судити всю літературу за
окремими зразками...». Автор досліджує декілька концепцій періодизації літератури, які
припускають тривалість літературної епохи від 1930 до 1960рр. або від 1920 до 1950рр.,
або від 1925 до 1955рр., або ж навіть від 1890 до 1945рр., не роблячи акценту на 1933
році, оскільки література не змінилася блискавично з приходом до влади нацистів. Є. О.
Зачевський відзначає, що «всі ці суперечності обумовлені тим, що кожного разу основа
нової концепції визначалася пріоритетом того чи іншого літературного явища: протиставленням модерну та антимодерну, феномена окремих стильових та мовних проявів в
літературі, втягненням в контекст міркувань проблем еміграції та ін.» [7].
Вільгельм Хефс у передмові до книги «Література у Третьому рейху (1933-1945)»
відзначає, що 1933 рік можна характеризувати «як певну дату, починаючи з якої відносна
автономність літературного поля піддається більш значній небезпеці, ніж у минулі роки»
та що «з кінця 20х років відбувається злам в соціальній системі літератури, який з 1933
р. усталився в організованих формах» [8 : 13].
Г.Д. Шефер у своїй книзі «Розколота свідомість. Німецька культура та життєва дійсність 1933-1945рр.» відстоює таке твердження: «Багато що говорить про те, що націонал-соціалізм посилив традиціоналістські тенденції в німецькій літературі, перервав
подальший розвиток демократично ангажованих традицій та уповільнив підйом класики
модерну, проте радикальних змін культурної епохи він не викликав, оскільки сам є продуктом кризи» [9 : 62].
Немає сумніву, що поразка 1918р., революція, падіння монархії, встановлення республіки й утворення в Берліні одного з найважливіших осередків європейської культури
чітко окреслюють проблеми розвитку німецької літератури в період після 1918 р. Однак
німецька література має власну межу епохи – 1933 рік, коли до влади прийшли нацисти.
Після цієї зміни в політичному житті держави змінилися умови літературного життя:
декого з майстрів слова вбито або заслано в концтабір, дехто емігрував або став письменником «внутрішньої еміграції». Період, започаткований 1933 роком, закінчується після
12 років існування «Тисячолітнього Рейху», тобто 1945 року. В 1970-х рр. у Німецькій
Демократичній Республіці було видано одинадцятитомну історію німецької літератури.
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Передостанній том присвячений саме питанню внутрішної структуризації міжвоєнних
років в історії літератури Німеччини, але назване дослідження написане з марксистського
погляду на історію літератури, тому у десятому томі початковою межею періоду визнано
Велику Жовтневу соціалістичну революцію, яка начебто мала вирішальний вплив на хід
історико-літературного процесу в Німеччині [10]. Однак, попри це, можна прийняти, що
з кінцем воєнних подій для німецьких письменників починається нова дійсність. Автори
називають цю частину міжвоєнного періоду «Від Великої Жовтневої соціалістичної революції до кінця революційної кризи післявоєнних років (1917–1923)». Наступний фрагмент автори доводять до часів нацизму: «Від початків відносної стабільності капіталізму
до кінця Веймарської республіки (1924–1933)». Заключним моментом стає відрізок «Від
віддання влади фашизму до визволення Німеччини (1933–1945)». Видана кількома роками пізніше «Коротка історія німецької літератури» (теж у НДР) виділяє як окрему ланку
історико-літературного процесу міжвоєнний період і окреслює його «Між реакцією та
поступом», уживаючи назви «золоті двадцяті роки» і «чорні тридцяті роки», тобто внутрішня структуризація періоду проводиться за цезурою 1933 року [11].
Серед сучасних найновіших досліджень ідеології, культури та мистецтва Німеччини
періоду нацизма нам би хотілося виділити працю російського науковця О. Ю. Пленкова
«Третій Рейх. Арійська культура». У своїй книзі (доречі, третій з серії, присвяченій ідеологічним міфам та соціальній утопії Третього рейху) він підкреслює, що «сфера культури складає особливо делікатну частину історії Третього Рейху, оскільки тенденції та
феномени в цій сфері були пов´язані з усталеною та тривалою традицією розвитку німецької культури (однією з найбільш інтегральних та потужних в сучасній цивілізації);
вони мали довгочасну природу та лише частково урвалися (або видозмінилися) в період
нацизма. У цьому зв´язку особливо важливо пам´ятати, що «тисячолітній» рейх проіснував лише 12 років: культура суспільства просто не могла істотно змінитися» [12 : 4].
Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що дослідження літературного процесу 1933-1945рр., становлення літератури та її розвитку у Третьому рейху у вітчизняних розробках висвітлено слабо, а отже детальне вивчення цієї теми представляє значний інтерес.
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Новаковска-Оздоба И.
(Кельце, Польша)

ТРАНСФОРМАЦИИ ГОТИЧЕСКОГО МОТИВА ЗАМКА
В РУССКОЙ ПРОЗЕ ПЕРИОДА РОМАНТИЗМА
Статтю присвячено аналiзу мотиву палацу в росiйськiй романтичнiй прозi та
його зв’язкам iз готичною традицiєю. Особливу увагу придiлено рiзноманiтним трансформацiям цього мотиву в росiйських повiстях двадцятих та тридцятих рокiв XIX
столiття.
Ключовi слова: готика, мотив палацу, трансформацiя мотиву, росiйська романтична проза.
Статья посвящена анализу мотива замка в русской романтической прозе и его связи
с готической традицией. Особенное внимание уделено разного рода трансформациям
этого мотива в русских повестях и романах двадцатых и тридцатых годов XIX века.
Ключевые слова: готика, мотив замка, трансформация мотива, руссская романтическая проза.
This paper provides an analysis of the motif of castle in Russian romantic prose and its
connection to the Gothic tradition. Attention is drawn to various transformations of this motif
in Russian novels and stories in the 20s and 30s of the XIX century.
Key words: Gothic, motif of castle, transformation of motif, Russian romantic prose.
В готической литературе значительную роль в сюжетной структуре произведений
играли своеобразные пространственные элементы. Для готического пространства характерны были: средневековые замки, старинные аббатства, монастыри, уединенные,
мрачные дома, подземелья, гробницы, кладбища, развалины, пещеры разбойников, безлюдные пустоши. Такие места вызывали страх, представляли угрозу, создавали таинственное, тревожное настроение. Среди этих «знаковых атрибутов» готического романа
особенная роль принадлежит замку.
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Старинный замок является важнейшим топосом готики – это «проклятое место», в
котором происходит встреча реального со сверхъестественным. Замок чаще всего заброшенный, полуразрушенный, иногда носит на себе отпечаток приближающейся гибели.
Он скрывает в себе мрачные тайны, ужасные родовые секреты. Атмосферу страха усиливают элементы замкового интерьера: темные коридоры, узкие переходы, секретные
помещения, железные двери, решетки, запах тления.
Замковое пространство характеризует замкнутость, развертывание в глубину, вовнутрь. Оно напоминает лабиринт. Герой, попадая внутрь готической архитектурной
ловушки, оказывается пленником замка. Перемещаясь в пространстве замкового лабиринта, он постоянно сталкиваеся со всевозможными опасностями.
Между замкнутым пространством замка и открытым пространством внешнего мира
находится некая пограничная полоса – замок обычно спрятан в высоких горах или в
густом, дремучем лесу. Переход из привычного для героев внешнего мира в замковое
пространство осуществляется постепенно, а по мере приближения к замку усиливается
чувство страха. Первое появление замка в готическом романе всегда овеяно какой-то
таинственной, беспокойной атмосферой.
В готических произведениях замок играет роль хронотопа. Он концентрирует в себе
историческое время, осуществляет связь между разными поколениями его владельцев.
Старинные портреты напоминают потомкам о предках, призраки бывших жителей замка, (обычно преступника или жертвы), приходят к живым. Следы минувших, часто трагических событий переплетаются с их сегодняшними последствиями.
За готическим замком закреплены устойчивые метафорические смыслы. Очень важны также некоторые культурологические реминисценции, которые вводит его образ. Как
замечает Вадим Вацуро, готический замок это «материализованный символ преступлений и грехов его прежних владельцев, совершавшихся здесь трагедий, «готических»,
средневековых суеверий и нравов» [1: 86].
Мотив замка неоднократно появляется в русской прозе эпохи романтизма. Итак образы замков часто встречаем в повестях Александра Бестужева-Марлинского. В цикле
его ливонских повестей («Замок Венден», «Замок Эйзен», «Замок Нейгаузен») описания
замков являются, как и в готической композиционной модели, началом драматического сюжета. Бестужев обращает внимание на типичные для средневековой архитектуры
мощные стены, укрепления, оборонительные башни. Архитектурный ландшафт в «Замке Нейгаузен» приближает к готике и столь характерное для нее вечернее освещение.
В тексте читаем: «Летний день западал, и прощальные лучи солнца бросали уже волнистые тени на круглые стены замка Нейгаузена. Туман подернул поверхность речки,
обтекающей кругом холма, на котором воздымаются твердыни. […] Неровной величины
окна, с чудными изображениями, были разбросаны в стенах без всякого порядка, и контрафорсы, упираясь широкою пятою в землю, поддерживали громаду здания. […] мох
лепился уже по стенам, из неровного плитняка сложенным, и местами зеленил мрачную
их наружность» [2: 98].
Как и в готических романах, замок в повестях Бестужева является местом деятельности злодея-героя, находящегося во власти необузданных страстей, своевольного, пренебрегающего всеми основами общественной морали. Мрачные замковые
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стены скрывают тиранию их владельцев, являются свидетелями жестокости, насилия
и злодеяний.
Однако, как замечает Вадим Вацуро, «само по себе описание замка не является маркированным готическим мотивом. Чтобы быть таковым, замок должен быть метафорой
и нести в себе суггестивное начало» [1: 360]. Бестужев не придает замкам из ливонского
цикла метафорической функции, следствием чего является отсутствие потенциальных
сюжетных мотивов, специфичных для готического романа. Прежде всего здесь нет важнейшей для готики проблемы: объясненного сверхъестественного. Писатель прямо подходит к ней только в повести «Замок Эйзен», однако она непосредственно не связана с
мотивом замка.
Мотив замка появляется также в опубликованной в 1830 году повести БестужеваМарлинского «Вечер на Кавказских водах в 1824 году». Связь этой повести с готической
традицией заметили уже исследователи. [1: 385-390; 3: 55]. Герой «Вечера», кирасирский
офицер, выполняя курьерское поручение, застигнут в Польше восстанием Костюшко
1794 года. Вместе со своим денщиком, вахмистром Зарубаевым, спасаясь от погони, он
попадает в заброшенный в лесной чащи старинный, давно опустелый замок: «[…] просека, ведущая ко въезду, заросла уже мелким березняком. Ограда во многих местах была
осыпана, гнилые ворота лежали у верей в крапиве, весь двор заглох дикими растениями,
и самый палац разрушен по оконечности; одним словом, все доказывало давнее запустение и необитаемость» [4: 268]. Зарубаев замечает, что «в этих брошенных палатах
могут стоять на постое только злые духи» [4: 268]. Мотив запустения развивает интерьер
замка: «огромная зала, расписанная плесенью al fresco, грозила падением, потолок был
выпучен волнами, карнизы, украшенные паутиной, начинали обваливаться» [4: 270]. О
минувшем великолепии свидетельствуют только висящие на стенах родовые портреты
– мотив семейных портретов был характерным элементом описаний готических замков.
Описание замка является интродукцией к вставному рассказу о преступлении прежнего его владельца, графа Фелициана Глембы. Рассказ об убийстве графом любовницы
подготавливает в свою очередь типичный для готического романа эпизод с призраком
– дух убитой женщины появляется в зале, в котором ужинают отдыхающие в замке охотники. Это сверхъестественное явление получает однако вполне реальное объяснение, так
как привидением оказалась жена стрельца, живущая втайне в замке. Такое объяснение
напоминает сцены из романов Анны Радклиф. Мистификация удваивается, ибо гостеприимные охотники оказываются врагами, намеревающимися погубить героя и погубившими его верного денщика.
Типичной ситуацией готического романа является второе появление призрака. Герой
проводит ночь в комнате, в которой совершилось убийство. В полночь приходит к нему
белое привидение: «Могильная бледность заменяла на щеках ее румянец жизни, кровь
не двигалась в жилах, дыхание не вздымало груди, и страшны были синеющие глаза ее
без зрачков» [4: 277]. Сцена имеет эротический характер: женщина-призрак ложится к
герою в постель и целует его. Вацуро находит аналог этой сцене в «Монахе» Льюиса.
Раймонда посещает ночью окровавленная монахиня, которую он принимает за свою
возлюбленную Агнесу [1: 389]. Марлинский не дает этой сцене реального объяснения –
вполне возможной остается сверхъестественная интерпретация. Писатель ослабляет од313

нако эмоции вызванные появлением призрака, прибегая к сказовому, юмористическому
стилю. У привидения брякают косточки «вероятно собранные на проволоке», ее белое
платье сквозит «будто надетое на вешалку». А потом, говорит рассказчик, «женщинаскелет подошла к окну, закрыла себе лицо рукою, будто стыдясь чего-то, потом потерла
себя по лбу, словно рассуждая, из чего мой дядя заключил, что у жителей могил точно
такие же телодвижения, как и по сию сторону гроба» [4: 296-297].
Сказовая форма, юмор и мистификация приближают повесть Марлинского к рассказам Ирвинга. Как замечает Вадим Вацуро: «Вечер на Кавказских водах... был прекрасным образцом травестии готики по ирвинговской модели» [1: 390]. Представленный
в таком стиле замок Марлинского таит в себе однако реальную, смертельную угрозу. В
отличие от старинных строений из ливонских повестей мотив этот не лишен здесь готической специфики – опустевший замок это «проклятое место», в котором происходит
встреча двух миров.
К мотиву замка Марлинский еще раз возвращается в повести «Латник» (1831). В
отличие от рассмотренных произведений писателя этот мотив не подвергается здесь изменениям по сравнению с готическим образцом. В «Латнике» представлены два замка:
Треполь и Шуран. В обоих владельцем является тиран, преследующий женщину и в конце концов доводящий ее до безвременной гибели. Оба замка после совершенного в них
преступления становятся «замками с привидениями». В обоих потенциально присутствует сверхъестественное начало, и в обоих это начало получает объяснение. Как справедливо замечает Вадим Вацуро, в «Латнике» готические мотивы меняют свою фунцию.
Представленный согласно готическому канону образ замка служит раскрытию характера
центрального героя [1: 461-462].
Готической традиции следует и Фаддей Булгарин, рисуя образы гетманских замков в романе «Мазепа». Первый из них это жилище гетмана в Батуринне. Мрачные
подземелья батуринского замка скрывают в себе ужасные застенки, являются тюрьмой для невинных жертв. Замок в Бахмаче, расположенный на берегу глубокого яра,
окруженный земляным валом, частоколом и рвом, напоминает крепость. Его окружает
таинственная атмосфера: ночью виден загадочный свет в окнах, а в замковом саду ктото прокрадывается. Эти явления объясняются, как в романах Анны Радклиф, вполне
реально – влюбленный в дочь гетмана молодой человек предпринимает попытку похитить ее. Для девушки замок стал смертельной ловушкой. Отец после неудавшегося
бегства запер ее в башне, где, забытая всеми, погибла от голода. Несмотря на явно
готические черты пространства обоих замков, оно не наделено метафорическим смыслом и не звключает в себе сверхъестественного начала. Замок у Булгарина является
только фоном для романных событий.
Готические черты в описании замков видны также в романе «Князь Курбский» Бориса Федорова (первые его главы были опубликованы в двадцатые годы; полный текст романа только в 1843 году). В описании замка рыцаря Тонненберга появляются элементы,
создающие готический хронотоп замка-крепости: почернелые башни, обросшие мхом
массивные стены, ворота с железной решеткой, мрачный двор. Возвышающийся на высоком, обрывистом берегу Балтийского моря замок спрятан в непроходимом лесу. Все
это создает атмосферу таинственного, зловещего места.
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Владелец замка – это жестокий тиран, разбойник-рыцарь, поведением которого
управляют необузданные страсти. Он держит в замке княгиню Курбскую, которая стала
предметом его домогательств, насильственно похищенную молодую девушку Минну и
влюбленного в нее Вирланда. Введение мотива заключения и преследования делает замковое пространство «чужим», враждебным, смертельно опасным. В романе Федорова
появляется также мотив разрушения – во время наводнения замок значительно пострадал, а его владетель погиб. Апокалиптический пейзаж приводит мысль о неизбежном
конце и возмездии за зло.
В произведении Федорова наряду с замком Тоненберга появляется замок князя Курбского. Это сооружение вызывает совсем иные ассоциации. Впервые замок представлен,
как и в готических романах, в вечернем освещении, однако эта картина не производит
на наблюдателя тревожного впечатления: «Был тихий вечер, солнце садилось за холмы,
розовое сияние разливалось по струям реки […] когда молодому путнику открылись при
повороте за холмом белеющие башни Ковельского замка, они гордо поднимали верхи
свои над рощею, и флаг с гербом владетеля замка, с изображением льва среди венка из
цветов, высоко развевался в воздухе» [5: 233].
Подробно представленный интерьер замка кажется хорошо знакомым, домашним
пространством. Готическая атмосфера чувствуется только в описании портретной галереи, ведущей к удаленной башне: «темнота и молчание царствовали в длинной галерее,
и только отзывались шаги Курбского, идущего в глубокой думе по переходу» [5: 265].
Для князя Курбского Ковельский замок становится безопасным пристанищем, в котором
может спокойно провести последние годы своей жизни. С княжеским замком связан и
мотив разрушения, но он получает совсем другое, чем в готическом романе, значение.
Постепенный приход замка в упадок символически подчеркивает снижение значения
старого князя на политической арене.
Итак, Федоров проводит резкую поляризацию замкового пространства, противопоставляя мрачному замку-крепости, который является тюрьмой, местом враждебным,
«чужим», замок-резиденцию, выполняющий функции дома, надежного убежища.
Интересную трансформацию готического мотива замка найдем в романе «Ледяной
дом» Ивана Лажечникова. Писатель представляет сооружение, свидетельствующее о деспотизме царской власти – построенный по желанию императрицы Анны Иоанновны
ледяной дворец. Лажечников замечает, что дворец такой был действительно построен
в Петербурге в 1740 году [6: 173-175]. В романе ледяному дворцу приданы некоторые
черты готического замка. Прежде всего он становится тюрьмой-ловушкой, в которую
попадают заключенные в него люди. Придворный шут и его жена по прихоти императрицы вынуждены провести брачную ночь в одной из ледяных комнат. Ночлег в ужасном
дворце подвергает их смертельной опасности.
Ледяное строение скрывает также мрачную тайну смерти малороссиянина, замороженного заживо по приказу царского временщика Бирона. Тело несчастной жертвы
скрыто в сделанном наподобие стоячего гроба углублении в одной из стен дворца. Сцена, в которой Бирон, обходя залы только что открытого ледяного дворца, обнаруживает
замороженную фигуру, похожа на сцены с ложным призраком в готических романах. У
Лажечникова она полностью материализована – Бирону с самого начала ясно, что уви315

денный призрак это не сверхъестественное явление, и он боится не потусторонних сил,
а реальных противников, которые узнали о его злодействе.
Готические ассоциации вызывает также образ разрушающегося ледяного дворца:
«Чудное это здание, уж заброшенное, кое-где распадалось; стража не охраняла его; двери сломанные лежали грудою. Ветер, проникая в разбитые окна, нашептывал какую-то
волшебную таинственность. Будто духи овладели этим ледяным дворцом. Два ряда елей
с ветвями, густо опушенными инеем, казались рыцарями в панцирях матового серебра, с
пышным страусовым панашом на головах» [6: 279]. Однако мотив разрушения деформируется – в распадающемся ледяном доме происходит любовная встреча героев, полный
страстей «тайный брак».
«Замок» Лажечникова имеет метафорический смысл. Под поверхностью внешней
блистательности скрывается опасность и холод (лед это аллегория безжизненности и
смерти). Ледяной дом ассоциируется с Россией Бироновского времени, где под великолепной внешней маской скрывались жестокость и тирания. Эфемерность ледяного
строения, которое завалилось вместе с первой весенней оттепелью, предвещает падение
временщика.
Мотив замка трансформирует также Михаил Загоскин в романе «Юрий Милославский, или русские в 1612 году» (1829). Аналогами готического замка являются здесь
усадьба и лесной хутор Кручины-Шалонского. Они выступают в типовой готической
функции: мрачного жилища подлого злодея, приюта насилия и преступления.
Усадьба жестокого бояра возносится над окрестностью подобно замку феодального деспота: «по другой стороне реки, на отлогом холме, возвышались тесовая кровля
и красивый терем боярского дома, обнесенного высоким тыном, похожим на крепостной палисад» [7: 66]. Готические ассоциации вызывают также большие, мрачные сени с
висящим на стенах оружием. Дом Шалонского производит ужасающее впечатление на
подданных бояра. «Мы к боярскому двору близко и не подходим» [7: 63] – говорит один
из его крестьян. Пространство усадьбы Шалонского, подобно пространству замка в готическом романе, является враждебным, даже жестоким.
Типичные для готицизма метафорические значения относятся и к лесному хутору. В
готических произведениях замок был материальным символом преступлений его владельцев и происходящих в нем трагедий, соединял следы минувших событий и их современные
последствия. В романе Загоскина затерянный в лесной глуши хутор построил отец Шалонского, чтобы служил пристанищем во время охоты и грабительских походов. Сегодня
хутор является убежищем разбойников. Окруженный со всех сторон болотами и дремучим
лесом напоминает хорошо охраняемое укрепленное сооружение. В нем везде видны уже
следы разрушения – в описании хутора мотив замка связывается с мотивом развалин. Приведем фрагмент из текста романа: «По всем углам четырехсторонней ограды построены
были круглые башни, из которых две, казалось, готовы были ежеминутно разрушиться; но
остальные, несмотря на все признаки ветхости, могли еще быть обитаемы. Над главными
воротами, на которых заметны были остатки живописи, изображавшей, вероятно, святых
угодников, возвышалась до половины разрушенная сторожевая башня» [7: 190].
Развалины окружают весь лесной хутор, который построен на месте разрушенного
татарами старого монастыря. После него остались только каменные стены, остатки церк316

ви и глубокие подземелья, в которых когда-то находился монастырский склеп. Железная
плита, закрывающая вход в подземелье, ведущая вниз крутая лестница, узкие переходы,
каменные плиты с надписями создают мрачное, вызывающее страх пространство. Загоскин трансформировал связанный с мотивом замка мотив заключения. Узником готических замков была чаще всего молодая, насильно удерживаемая злодеем девушка. В
романе Загоскина жертвой, заключенной в подземелье, является противник Шалонского,
Юрий Милославский.
Создавая образ хутора писатель использовал еще один готический мотив – мотив
суеверных слухов. Окрестные жители боятся приблизиться к нему, ибо среди них носятся ужасные слухи о слышных здесь под землей стонах, похоронных колоколах и поднимающихся из могил призраках убитых монахов, которые служат панихиду. Один из
крестьян рассказывал, что видел такое ночное шествие: «целый ряд монахов, в черных
рясах, со свечами в руках, тянулся вдоль ограды и, обойдя кругом всей пустыни, пропал
над самым тем местом, где и до сих пор видны могилы […] все они были изувечены: у
одного перерезано горло, у другого разрублена голова, а третий шел вовсе без головы...»
[7: 181]. Такие рассказы создают вокруг хутора Шалонского атмосферу ужаса и таинственности, столь характерную для мрачных готических строений.
Интересную трансформацию рассматриваемого мотива найдем в романе «Монастырка» Антона Погорельского (1830-1833). Аналогами готического замка являются
здесь помещичьий дом и уединенный хутор. Дом богатой семьи Дюндиков, находящийся
в самом центре деревни, вызывает беспокойство среди ее жителей. Он еще не достроен,
на верхнем этаже находятся пустые, нежилые комнаты, в которые никто не входит. В
одной из них всегда темно, так как в ней нет окон. В этот дом привозят (якобы в гости) и насильственно в нем задерживают протагонистку романа, Анюту. Для героини
Погорельского дом Дюндиков становится тюрьмой, как мрачный замок для готической
героини. В романе можно найти некоторые ассоциации с «Удольфскими тайнами» Анны
Радклиф. Спальня Анюты примыкает к нежилой части дома и в ней находится дверь в
темную комнату. В замке Удольфо из комнаты Эмили можно выйти на лестницу, ведущую в необитаемую часть замка. Сцена, в которой Анюте кажется, что ей явился покойный отец, напоминает сцену в «Удольфо», когда Эмили уверена, что видит призрак
своего умершего родителя.
Готический замок вызывал страх, потому что замковое пространство было лишь в
небольшой части местом «своим», обжитым и освоенным. В нем скрывалась какая-то
ужасная тайна, трагическое прошлое. Дом Дюндиков – это тоже своего рода хронотоп,
но в его прошлом нет трагических событий, а иногда оно имеет даже комический характер (примером может послужить странная планировка здания, являющаяся результатом жадности хозяина и некомпетентности архитектора). Дом Дюндиков сохраняет
некоторые готические черты, но представляет их в сниженном, полупародийном виде.
Средством для такой травестии является перевод готических атрибутов в сферу реалий
провинциального помещичьего быта.
Другого рода ассоциации с готическим замком вызывает образ хутора Шендра, куда
Дюндики привозят Анюту. Заброшенный в лесной глуши хутор построен на месте, которое считается проклятым. Здесь разбойник Гаркуша убил когда-то женщину с грудным
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ребенком. С тех пор ночью видны в лесу странные огоньки и слышны пронзительные
стоны. Мотив проклятого места, уходящий своими корнями в народную демонологию,
использован здесь как вариант мотива суеверных слухов.
Соответствует готической традиции первое появление хутора в романе – он представлен в окружении зловещего вечернего пейзажа: «Густая тьма окружила их, когда
въехали они в частный сосновый бор, кула не могли проникнуть слабеющие лучи вечернего солнца. Бессчетное множество ворон и галок, собираясь на ночлег, тесными стаями
тянулись над ними и с пронзительным гарканьем опускались на высокие вершины дерев.
Усталые кони едва подвигались вперед по глубокому песку, и крик кучеров, их понуждающих, раздавался по лесу диким гулом» [8: 310].
Лесной «замок» становится для героини очередной тюрьмой. Его окружает страшная,
таинственная атмосфера, созданная рассказами о призраках и разбойниках. Суеверный страх
жителей хутора увеличивают происходящие на нем загадочные события. Все казалось бы
на первый взгляд сверхъестественные явления, в конце концов рационально объяснены, что
напоминает романы Анны Радклиф. Кажется, что хутор Шендра является более близким,
чем дом Дюндика, аналогом готического замка, готическим locus terribilis. Однако в обоих
образах мотив замка подвергся у Погорельского значительной деформации.
Подытоживая надо сказать, что мотив замка довольно часто появлялся в русской прозе периода романтизма, прежде всего в произведениях с исторической тематикой. Под
пером русских писателей этот мотив значительно трансформирован. В образах старинных средневековых сооружений, представляемых в их произведениях, заметны многие
черты готического хронотопа. Однако замок перестал в них быть сюжетным мотивом,
выступая как фон для происходящих событий и превращаясь в чисто формальный элемент композиции. Неоднократно место средневекового замка занимает старая усадьба,
помещичьий дом или уединенное сооружение. Эти строения выполняют многие типичные для готического замка функции. Наличие трансформированного мотива замка (наряду с другими готическими мотивами) в произведениях представителей русского романтизма свидетельствует об их живом интересе к готической традиции и сильном влиянии
этой традиции на русскую романтическую прозу.
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КРИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС К. ЛЕОНТЬЕВА
(к постановке проблемы)

У статті розглядається критична рефлексія К. Леонтьєва. Акцентується на зверненні критика до творчості російських письменників у контексті його філософськоестетичної системи. Підкреслюється неоднозначність і парадоксальність суджень
К. Леонтьєва, що визначаються його естетизмом і трагічністю світосприймання.
Ключові слова: модель, людина, світ, парадоксальність.
В статье рассматривается критическая рефлексия К. Леонтьева. Делается акцент
на обращении критика к творчеству русских писателей в контексте его философскоэстетической системы. Подчеркивается неоднозначность и парадоксальность суждений К. Леонтьева, определяемые его эстетизмом и трагичностью мировосприятия.
Ключевые слова: модель, человек, мир, парадоксальность.
In the article the critical reflection of K. Leontyev is considered. The accent on the reference
of the critic to creativity of Russian writers in its context of philosophy aesthetic system is
done. Ambiguity and paradox of judgements of K. Leontyev is defined of its aesthetics and is
emphasized by tragedy of attitude.
Keywords: Model, the person, the world, the paradoxical.
Неизвестный, неразгаданный, сложный – эти суждения часто встречаются в работах о Константине Леонтьеве в литературной критике к. ХIX — н. ХХ в. Безусловно,
К. Леонтьев был неоднозначной, парадоксальной и драматической фигурой в русской
духовной культуре XIX века. В поэзии, религии, философии, истории он черпал оригинальные идеи, на основе которых создал оригинальную модель мировидения. Заметим, что его имя практически было неизвестно его современникам. В историю он вошел как «реакционер», славивший кнут и монархию[1]. Причина этого, возможно, в том,
что К. Леонтьеву была присуща парадоксальность и резкость суждений, использование
«страшных слов». Однако, уже в к. ХIX - н. ХХ в. интерес к К. Леонтьеву возрос, о чем
свидетельствовоали статьи Вл. Соловьёва, В. Розанова, Д. Мережковского, С. Булгакова
и др. «Пророчества», по определению А. А. Королькова [1], К. Леонтьева способствовали возникшему к нему вниманию в ХХ веке М. Бахтина, Б. Эйхенбаума, В. Шкловского и
т. д. Значительный интерес культурологов и философов был связан с теорией культурноисторических типов К. Леонтьева, где он во многом предвосхитил идеи О. Ф. Шпенглера и Л. Гумилёва. Признанным фактом является влияние слаянофилов, почвенников, в
частности, К. Аксакова, Ап. Григорьева, Ф. Достоевского. Но вместе с тем о Леонтьевекритике написано крайне мало. В этом плане можно назвать статьи П. Гайденко, С. Бочарова, В. Ерофеева, И. Славина.
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Заметим, что в жизни К. Н. Леонтьева непостижимым образом сочетались власть
традиций, быта с властью своего «я», своего особого предназначения, искания Бога и
страхом перед ним, европейская образованность с открытым вызовом новой Европе и
утверждением русской национальной идеи. Его проповедничество, исторические и философские пророчества стали предметом размышлений А. Королькова («Пророчества
К. Леонтьева» [1]), В. Косик («К. Леонтьев. Размышления на славянскую тему» [2]),
С. Сергеева («Творческий традиционализм К. Леонтьева» [3]). Значимым оказалось издание двух сборников «К. Леонтьев: pro et contra», в котором собраны, но еще не систематизированы биографические материалы, мемуары, эссе [4].
В девятитомном собрании сочинений К .Леонтьева наряду с художественной прозой и трактатами, посвященными культурно-историческим и политическим темам, его
литературная критика занимает меньшую часть (один том). Мысли критика о литературе
рассеяны по немногим, случайно появившимся статьям. «Едва ли, - замечал Б. Грифцов,
- Леонтьев сам сознавал всю важность для русской культуры того, что он бы мог об искусстве сказать» [5: 312].
Основные идеи миросозерцания Леонтьева были во многом заложены в его душу и
сознание матерью — глубоко верующим человеком, аристократкой (по происхождению
и по духу). В своих воспоминаниях К. Леонтьев писал: «Сила, вырабатываемая сословным строем, разнообразие характеров, борьба, битвы, слава, живописность — присущи
мне с молоком матери. В этом эстетическом инстинкте моей юности было гораздо более государственного такта, чем думают обыкновенно; ибо только там много бытовой и
всякой поэзии, где много государственной и общественной силы. Государственная сила
есть скрытый железный остов, на котором великий художник - история лепит изящные
и могучие формы культурной человеческой жизни… Я, сам того не подозревая, рос в
преданиях монархической любви и настоящего русского патриотизма… И этими-то добрыми началами, которые сказались вовсе не поздно, а при первой же встрече с крайней
«демократией нашей» 60-х годов, быть может, я более всего обязан матери моей, которая
сеяла с самого детства во мне хорошие семена» [6: 491].
Эстетизм пронизывал всю жизнь и творчество К. Леонтьева. Уже в раннем романе
«В своём краю» он определил прекрасное как «главный аршин», а позднее дал обоснование эстетического критерия — как «универсального, по его приложимости» ко всем без
исключения явлениям как человеческой жизни, так и природы, «начиная от минерала и
до самого всесвятейшего человека». Эстетическое чутье К. Леонтьев считал столь же
объективным, как и естественнонаучную истину. Но возникал парадокс: фанатическая
вера в эстетическое начало жизни соединялась с устремлённостью К. Леонтьева к монашеству и монархической власти одновременно. За такое «любование красотой силы»,
избранности, К. Леонтьева сравнивали с Ницше [7: 237]. Бердяев был также крайне резким, определяя эстетизм К. Леонтьева как не русскую черту, резко дисгармонирующую
с традиционно русским состраданием униженным и оскорблённым [8: 165]. Укажем так
же и на то, что эстетизм Леонтьева не был чужд традиции русской культуры, но в то же
время впитал в себя идеи западного романтизма. Вместе с тем, был прав С. Франк, указывающий, что эстетизм Леонтьева отличался от романтизма «мрачным пессимизмом»,
доходящим даже «до любви к жестокости и насилию» [7: 237].
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Как критик Леонтьев также занимал эстетическую позицию, близкую к эстетической критике. Через всё его творчество проходит мотив неприятия реализма прозы второй половины XIX века, который он определял как «общерусский» стиль. Как указывал
Н. Бердяев: «Именно в гоголевском пути он усматривал причину падения литературы с
высоты изящных образов к натурализму и культивированию безобразного, движение к
мещанству и буржуазности, к умалению культурных ценностей, к постепенному превращению великого в малое, мировой трагедии в драму, комедию и далее, логически, - в
пошлый фарс» [8: 228].
Эти идеи непосредственно были связаны с его неприятием эгалитарного буржуазного общества, его нравственности: «Полька тремб-лант, сюртук, цилиндр и панталоны,
так мало вдохновительны для художников, так чего же должно ожидать от искусства тогда, когда… не будут существовать ни цари, ни священники, ни полководцы, ни великие
государственные люди… Тогда, конечно, не будет и художников. О чём им петь тогда? И
с чего писать картины?» [9 (6: 136)], - замечал критик.
Пушкинская поэзия вплоть до 50-х г. XIX века была с точки зрения К. Н. Леонтьева
лучшей в эстетическом отношении - «блаженное для жизненной поэзии время». Затем
«патриархальная поэзия русского быта» угасала, а вместе с ней умирала и эстетика.
Стремясь поддержать эстетику жизни и литературы, К. Леонтьев вновь высказывает
парадоксальное суждение. С. Бочаров верно указывал на одно из главных противоречий
эстетики Леонтьева, которое он видел в разграничении «реальной» эстетики жизни и «отражённой» красоты искусства [10]. Действительно их соотношение оценено у Леонтьева
двойственно. С одной стороны он пишет: «Искусство же есть цвет жизни и самое высшее,
идеальное её выражение». С другой стороны стремится отделить искусство от жизни.
Возможно, этот парадокс возник в связи со стремлением К. Леонтьева к самостоятельности, независимости своей концепции от Н. Чернышевского с одной стороны,
и А. Дружинина с другой. Заметим, что литературная жизнь того времени находилась
под влиянием двух основных философско-критических направлений. К. Леонтьеву
было сложно соединить утилитаризм с эстетизмом. Но совершенно очевидно, что ещё в
ранних статьях он не принимал тенденциозности в литературе. В качестве примера, он
приводил творчество И. Тургенева. «Тургенев позволял себе быть самим собой только
в маленьких повестях, жертвуя талантом, «насилуя собственный вкус» в угоду времени,
считая обязательным для романов общественные события, деятельные характеры, вошедшие в его романы чуждым и неубедительным элементом» - замечал К. Леонтьев.
Идеи К. Леонтьева основывались прежде всего на эстетических ощущениях, предчувствиях. Чувство и вкус он связывал с философией интуитивизма и психологией души.
Более того, эстетизм Леонтьева воплощался в интересе к стилистике текста, поэтики
и структуре художественного произведения.
Таким образом он преодолевал критическую односторонность как «реальной критики», так и эстетической. «Все даже исторически значимое отпадет и останется одна
красота, - писал он, анализируя роман И. Тургенева «Накануне» [11: 97].
Любопытно, что образ Инсарова критик предлагал сделать менее безукоризненным,
более грубым, но тем самым более убедительным в плане художественном. Подобное
суждение совершенно не характерно для концепции эстетической школы.
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Для К. Леонтьева, как и для Ап. Григорьева, Ф. Достоевского искусство существует
не для искусства, а для осуществления той полноты жизни, которая необходимо включает в себя и особой элемент искусства – красоту, но включает не как что-нибудь отдельное
и самодовлеющее, а в существенной и внутренней связи со всем остальным смыслом
бытия. Таким образом, он обосновывал автономность искусства, выступая как против
утилитаризма, так и морализма, за что и был назван аморалистом.
Интересен тот факт, что Леонтьев при анализе произведений непосредственно обращался к рассмотрению вопросов поэтики. В ХХ веке подобный угол зрения дал повод
исследователям назвать К. Леонтьева предтечей формальной школы. «Неизбалованное,
простое, свежее чувство дикаря, ребенка, простолюдина, бедняка оригинально освещает устарелые предметы, и вдохновение многих писателей (может быть бессознательно)
пользовалось этим эстетическим средством», - писал Б. Эйхенбаум о К. Леонтьеве [12:
63-64]. Так уже в 60-е годы XIX века Леонтьев рассматривал проблему «точки зрения»,
с которой ведется повествование, открывая этим начало ее специальному литературоведческому изучению [13]. Когда повествование ведется не от лица автора, а от лица
персонажа, создается определенный эстетический эффект, замечал критик. Подобное
освещение сообщает предметам особую поэтичность. Ведь Леонтьев писал по сути дела
о приеме, который Б. Шкловский спустя десятилетия назвал «остранением» - выведение
вещи из автоматизма восприятия.
Таким образом остротой суждений Леонтьев опережал свое время. Например, он дал
определение символике текста, ее знаковости, что сразу же отметили критики Серебряного века (Д. Мережковский, В. Розанов).
Безусловно, основные положения «органической» критики Ап. Григорьева оказали
влияние на литературную эстетику Леонтьева. Ведь леонтьевский термин «веяние» из
статьи о романах Л. Толстого взят у Ап. Григорьева. К. Леонтьев прошел через сферу
влияния Ап. Григорьева и в философии истории. Можно заметить связь между леонтьевской историко-культурной концепцией, изложенной в «Византизме и славянстве», и идеей «организмов», развитой Григорьевым в поздних статьях, где он противопоставляет ее
как основную форму культурной жизни человечества идее рационального прогресса. Но
в критике подход Леонтьева к произведениям существенно отличался от григорьевского.
В отличие от Леонтьева эстетический критерий не был для Григорьева исключительным, у него всегда присутствовала нравственная оценка. Так называемый «эстетический
аморализм» («Красота есть цель жизни». «Не порок в наше время страшен, страшна
пошлость, безличность») отталкивал от Леонтьева поздних славянофилов, которые, по
выражению В. Розанова, от приведенных выше слов пришли бы в состояние «отравления организма».
Все сказанное приводит к выводу о парадоксах К. Леонтьева и о парадоксальности
суждений о нем его современниками.
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(Брянск, Россия)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
(на материале романа Е. И. Замятина «Мы»)

У статті розкриваються деякі прийоми маніпуляції людською свідомістю, характерні для слабо вивченої мовної системи романа Є.І. Замятіна «Ми».
Ключовi слова: нескінченність, нічого, розум, кристалізація, чистота, метафора.
В статье раскрываются некоторые приемы манипуляции человеческим сознанием,
характерные для слабо изученной языковой системы романа Е.И. Замятина «Мы».
Ключевые слова: бесконечность, ничего, разум, рассудок, кристаллизация, чистота, метафора.
The article describes some tricks of manipulation by human consciousness, which are
characteristic of the poorly-studied language system of E.I. Zamyatin’s novel “We”.
Key words: infinity, nothing, mind, reason, crystallization, purity, metaphor.
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Е. И. Замятин в антиутопическом романе «Мы» последовательно раскрывает один
из возможных нежелательных вариантов развития социалистических утопических идей
- писатель конструирует негативную гипотетическую модель государства тоталитарного
режима правления (его социально-экономическое и политическое состояние, с одной
стороны, и лингвокультурологическое - с другой), успешно достигшего всеобъемлющей
регламентации сознания безжизненной и зачастую примитивной идеологией. На языковом материале своего произведения, используя безграничный смыслообразовательный
потенциал метафоризации, Замятин показывает, как тонкими трансформациями значений слов возможно влиять на восприятие и понимание объективной действительности,
человеческое мышление в целом. Читатель, не порабощенной государственной идеологией Единого Государства, чувствует, осознанно или произвольно, семантические парадоксы его языковой системы, отраженной в записях его праведного жителя Д-503, ее
логические ошибки, когнитивные изломы путей передачи и восприятия информации посредством общеупотребительных и «безобидных» на первый взгляд языковых единиц,
являющиеся главным и даже единственным инструментом идеологического программирования мы.
Одним из пунктов этого программирования является мировоззренческая ориентация
Единого Государства на «ограничение бесконечности». Контекст Я не боюсь этого слова - «ограниченность»: работа высшего, что есть в человеке - рассудка — сводится
именно к непрерывному ограничению бесконечности, к раздроблению бесконечности на
удобные, легко перевариваемые порции — дифференциалы. В этом божественная красота
моей стихии - математики [1: 68] объясняет единогосударственную ценность ограничения и позволяет понять, что мышление мы направлено не на анализ, синтез, глубину, а
на элементарно-логическое раздробление, разложение, близкое к разрушению. Причиной
тому является неразличение представителями мы понятия рассудок и разум, существующие для них как дуплетивные синонимы. Они называют «высшим, что есть в человеке»,
- рассудок, а то, что может сделать «даже эту, пугавшую древних, бесконечность … удобоваримой» [1: 64], тот алгоритм движения, что присущ механизмам, машинам – разумом.
(Каждая искра динамо – искра чистейшего разума; каждый ход поршня – непорочный
силлогизм <…> Философия у кранов, прессов и насосов – закончена и ясна, как циркульный круг [1: 139]). Однако, «если рассудок как низшая форма мышления познает относительное, земное и конечное, то разум направляет на постижение абсолютного, божественного и бесконечного <...> В отличие от «конечного» рассудка, ограниченного в своих
познавательных возможностях чувственно данным материалом, на который накладываются априорные формы рассудка, мышлению на его высшей стадии разума свойственно
стремление к выходу за пределы заданного возможностями чувственного созерцания «конечного» опыта, к поиску безусловных оснований познания, к постижению абсолютного»
[2: 403]. В сознании мы произошла замена одного понятия другим, причем менее глубоким, что не только приводит к нежелательной когнитивной путанице и дезинформации,
но и заочно настраивает мышление мы на узость обзора бытия, принципиально не предполагающую интеллектуальных стремлений к достижению степени разума как бесконечности мыслительного объема, а напротив, отрицает его безальтернативностью, безапел© Асташина Е.И., 2013
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ляционностью. Масштаб обзора определяется идеологической программой Благодетеля.
Успешное осуществление ограничения бесконечности доказывают следующие понятия, осознав которые, читатель проникает в тайные механизмы функционирования и
развития языковой картины мира жителей Единого Государства.
Слово отдистиллированный (я спустился вниз начисто отдистиллированный, прозрачный [1: 59]) – образно-оценочная метафора, порожденная детерминологизацией термина дистилляция «разделение жидких смесей на фракции различных составов… путем
их частичного испарения с последующей конденсацией образовавшихся паров» [3: 88] и
как несколько медицинское понятие характеризующая состояние стерильной очищенности, абсолютной свободы сознания, отделенного от лишнего, греховного, ложного
– полное отделение одной жидкости смеси от другой ассоциативно-метафорически создает образ мысли, совершенно очищенной от ненужного. Однако, особенность существования слова стерильный в языковой системе Единого Государства раскрывают иные
смыслы слова отдистиллированный.
Направленностью на ограниченность и заменой понятия разум понятием рассудок
объясняется восхищение Д-503 именно стерильностью небесного полотна: Я люблю –
уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим только такое вот, стерильное, безукоризненное небо [1: 30]. Он гордится стерильностью как совершенной, «безукоризненной» чистотой, т.е. разумной ограниченностью от лишнего. Но даже не имеющие ничего общего
со стерильностью семы слова чистый «незагрязненный, незапачканный, «со свободной,
открытой, ничем не занятой поверхностью», «без примеси чего-л. постороннего или с
незначительной примесью [4 (4: 930)] подходили бы для единогосударственной эстетики
ограниченного. Но Д-503 говорит именно о стерильности, о «таком, в котором или на
котором нет микроорганизмов», о «непроизводящем, бесплодном (биол.)» [4 (4: 362)],
т.е. о состоянии лишенности всего живого и жизнеспособного, о существовании одиноком, полом, в себе и для себя. (Например, очевидно отождествление понятий ничего
и ничего ненужного, лишнего, т.е. стерильного и чистого в следующем контексте: круглые синие глаза мне широко раскрыты -- синие окна внутрь, -- и я проникаю внутрь,
ни за что не зацепляясь: ничего -- внутри, т. е. ничего постороннего, ненужного [1:
51]). Стерильный – очищенный до пустоты (пустота – «пустое, ничем не заполненное
пространство», «полое место внутри сплошного материала» [4 (3: 754)]). Вспоминаются
описанные Д-503 ничем не заполненные, какие-то душные, сплошные, плотные образы
единой, лучистой, улыбающейся материи [1: 31], голубовато-хрустального, равномерного солнца [1: 39], напоминающего кварцевую бактерицидную лампу. Д-503 как представитель мы восхищается синими, не испорченными ни одним облачком [1: 34] глазами
О-90, не омраченными безумием мыслей [1: 31] лицами жителей Единого Государства.
Отрицательное местоимение ничего, отрицательные частицы не и ни сгущают представление не просто чего-то ненужного, но и отсутствие чего-либо разумного вообше.
Итак, обнаружена понятийная замена: чистота – пустота, где чистота – сущее без
примеси лишнего, инородного, ненужного. Пустота – вакуумность сущего. Отсюда можно определить следующее семное наполнение слова отдистиллированный: вместо «совершенно чистый», «девственный», «закономерный», в итоге – «совершенный», следует
видеть «пустой», «безмысленный»; к тому же в ряду однородных членов с прилагатель325

ным прозрачный («очень чистый, создающий четкую видимость», «ясный, дающий возможность далеко видеть», «легко воспринимаемый, простой, ясный» [4 (3: 659)]) в
рассматриваемом термине утверждаются и укрепляются идеи о чистоте, но в то же время
появляются мысли о простой фиксации в результате отражения реалий действительности без дальнейшего самостоятельного осмысливания. Можно предположить, что сознание мы настраивается словесным программированием на его послушное восприятие без
критического оценивания.
Интересно метафорическое словосочетание квадратная гармония серо-голубых
шеренг [1: 31]. Метафора Е.И. Замятина – рождение его научно-философского мышления. Данная математическая метафора приобретает особое значение при столкновении
терминологического содержания прилагательного квадратная со значениями лексем из
других понятийных полей. Метафора, содержащая в себе образ геометрической фигуры,
является художественным описанием-характеризацией строгой стройности выстроенных в форме квадрата рядов марширующих жителей Единого Государства. Однако, в
данном образном выражении обнаруживается также, что жители Единого государства
путают гармонию («1. Благозвучие, стройность и приятность звучания. 2. Стройное сочетание, взаимное соответствие (предметов, явлений, частей целого, качеств и т. п.)»
[4 (1: 400)]) и симметрию («соразмерное, пропорциональное расположение частей в
исследуемом, рассматриваемом объекте», «соразмерность, одинаковость в расположении частей чего-н. по противоположным сторонам от точки, прямой или плоскости»
[4 (4:132)]). Гармония – качественное внутреннее единение противоречий, симметрия
– внешнее единообразие, элементарное тождество двух и более элементов бытия, пропорционально расставленных друг от друга на одинаковые пространственные величины.
Гармония не может быть квадратной. Ценность художественного произведения, например, - потенциал отражения внутренней мировой гармонии, что есть гениально исполненное сочетание несочетаемого, вселенское единство ассиметричного многообразия,
достигнутое с помощью использования уникальных, нестандартных, правдивых в парадоксальности, ярких образов. Сила воздействия гармонии в том и заключается, что она
способно объять необъятное, примирить непримиримое. А симметрия - сущностный признак квадрата, параллелепипеда и т.д., фигур с равными, одинаковыми элементами (сторонами, углами). Как раз симметрия может назваться квадратной, прямоугольной, параллелограмной. Для жителей же Единого государства именно гармония - «неомраченность»
пространства существования объекта действительности «неевклидовыми» элементами,
неожиданными, ассиметричными вставками, для них гармония - примитивная симметрия,
а гармония – нечто равномерно организованное, периодичное в темпоритме жизненной
пульсации (жизненной ли?). Это объясняет эстетику и живописи, и музыки, и танца Единого Государства (имеется в виду балет станков, «механический марш Машинного Завода», линии улиц и принявших их формы шеренг). Также в архитектуре ЕГ видим равнобедренность, прямоугольность, прямолинеенность объемов, строительную реализацию
симметрии, «квадратной гармонии».
Особенности ментальности жителей Единого Государства, проявляющиеся в эстетике их культуры, в частности в выражении квадратная гармония, полностью объясняется
требованием «ограничения бесконечности» установкой на уравнительность их особого
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идеологического математического учения. Для нас же данное выражение - аномальный
метафорический синтез сем качественного порядка «сочетание», «взаимное соответствие»
и сем количественного порядка «соразмерность», «одинаковость», приближающий данное
метафорическое словосочетание к оксюморону.
В контексте расшифровки понимания жителями Единого Государства слов гармония-симметрия интересен ометафоризованный химический термин кристаллизация (…
даже у нас процесс отвердения, кристаллизации жизни еще не закончился, до идеала
– еще несколько ступеней. Идеал (это ясно) – там, где уже ничего не случается, а у
нас… [1: 43]): если кристаллизация – «процесс образования кристаллов», где кристалл
- «твердое тело,… имеющее естественную форму правильного многогранника» [3: 141],
то тогда идеал сознания мы, кристаллизация, – абсолютно симметричная, равновесная
статика жизни как результаты математически точной ее стабилизации. Общая синтаксическая позиция однородных членов слова кристаллизация с прилагательным твердый
«устойчивый, не шаткий», «прочно установившийся, без нарушений, отклонений» [4 (4:
469-470)] усугубляет идею об устойчивости и равновесии. Единогосударственная мировоззренческая ценность стабильности жизни подтверждается словами Д-503: Вся человеческая история сколько мы ее знаем, это история перехода от кочевых форм к все более
оседлым. Разве не следует отсюда, что наиболее оседлая форма жизни (наша) – есть
вместе с тем и наиболее совершенная (наша) [1: 34-35], - а также объяснениями I-330:
… Две силы в мире — энтропия и энергия. Одна — к блаженному покою, счастливому
равновесию, другая — к разрушению равновесия, к мучительно-бесконечному движению.
Энтропии — наши, или вернее, — ваши предки, христиане, поклонялись, как Богу. А мы,
анти-христиане... [1: 131]. Выбор жителями Единого Государства именно энтропии объясняется его историей. Озлобленное и измотанное Двухсотлетней войной человечество,
потерявшее вектор исторического пути, увидело в проекте «математически безошибочного счастья» Благодетеля желанный покой и безопасность и безоговорочно его приняли, что привело, однако, как логичное следствие трусости и слабости, к застою развития
общества Единого Государства.
Слово кристаллизация входит в семантическое поле слова симметрия, но выступает из
него в семантическое поле концепта твердый смыслами о равновесии, статике, энтропии.
Итак, найдены некоторые основания для характеристики сознания мы как опутанного ложными названиями и смыслами «логического маховика». Известна нерасторжимая
связь языка и мышления, сознания. Язык, «общая метафора действительности» [5: 172],
«диалектически связан с гносеологическим образом» [5: 205]. Язык как система со знаковыми свойствами – код понятий, сущностей бытия и в то же время источник смысла,
языковая единица не просто номинация, но уже суть. «Материальные комплексы звуков
речи … со временем становятся материально-идеальными комплексами благодаря активной деятельности сознания» [5: 205]. Обозначая какой-либо несоответствующий
себе объект бытия, языковая единица способна скрыть, исказить собственными идеями
истинное бытийное значение этого объекта. Искусственные глубинные игры и преобразования языковой системы чреваты кардинальными метаморфозами мышления, сознания, что может изменять саму природу человека. Так, жители Единого Государства
лишились индивидуальности и превратились в идентичные послушные детали Государ327

ственной Машины, хорошо управляемые, исполнительные разумные детали Единого
Государства, заводного детища Благодетеля.
Мы представили лишь отдельные аспекты той языковой системы, которая насаждалась в Едином Государстве. Сталкивая человеческое и античеловеческое, утопическое и
антиутопическое, Е.И. Замятин, используя своеобразный синтез естественно-математической терминологии с привычным для нормального человека языком, добивается диалектического единства формы и содержания.
Данная тема имеет дальнейшие перспективы развития. В представленном направлении можно исследовать весь текст романа. Мы ограничились некоторыми принципиально важными языковыми единицами.
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«МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ».
ИСТОРИЧЕСКИЙ И ДЕТЕКТИВНЫЙ НАРРАТИВЫ
Стаття присвячена розгляду характерних особливостей історичного та детективного наративів та аналізу їх взаємодії у романі О. Забужко «Музей покинутих секретів».
Ключові слова: історичний детектив, наратив, конвенційність, нацфемінізм.
Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей исторического и
детективного нарративов и анализу их взаимодействия в романе О. Забужко «Музей
покинутих секретів».
Ключевые слова: исторический детектив, нарратив, конвенциональность, нацфеминизм.
The article deals with some characteristic features of the historical and detective narratives
and analysis of their interaction in the O. Zabuzhko’s novel «Музей покинутих секретів».
Key words: historical mystery novel, narrative, conventionality, nazi-feminizm.
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Роман Оксаны Забужко «Музей покинутых секретов» (2009) – редкий для украинской литературы пример совмещения в одном тексте исторического романа и детектива,
вероятно, поэтому его жанрово-тематическое своеобразие пока что проанализировано
недостаточно. Цель нашей статьи – исследовать специфику воплощения детективного
жанра и воссоздания исторических событий в романе «Музей покинутих секретів».
Поскольку этот текст включает в себя более восьмисот страниц и несколько сложно
переплетённых сюжетных линий, его анализ требует, на наш взгляд, хотя бы краткого
изложения фабулы и основных перипетий сюжета, которые мы и будем рассматривать в
нашей статье. Протагонист романа – журналистка Дарина Гощинская – расследует судьбы людей, живших в разные эпохи и, на первый взгляд, ничем не связанные. Первым
толчком к началу своеобразной интуитивно-психологической дедукции для неё послужила необходимость понять и принять судьбу отца, «залеченного» до смерти в советском
дурдоме. В связи с этой историей героиня делает, как мы потом убедимся, ключевое
для понимания идеи романа признание, которое, по-видимому, могло бы прозвучать из
уст современной украинской нации по отношению к своей истории: «… підростаючи,
я стала його [отца] соромитись… Подібні речі травляться трудно — діти не прощають
батькам пережитих з їхньої вини принижень» [1: 44]. Повзрослев, Дарина случайно находит старую газету, на полях которой напротив фразы «гамлетівська нездатність до
рішучих дій при виді торжествуючого зла» [1: 33] стоит оставленная отцовской рукой
ремарка «Оце!!!». Эта запись помогает осознать героизм покалеченной судьбы советского архитектора, погибшего и едва не погубившего свою семью из-за того, что он не только наотрез отказался назвать белое чёрным, но и упрямо пытался заставить «систему»
признать свою правоту. Здесь вырисовывается тот метод, которым Дарина Гощинская
будет пользоваться, разгадывая загадки прошлого: от частного к общему, как это бывает
в классических детективах, вот только вместо пятен на пиджаках и окурков её улики –
это «марні й безужиткові, призначені вже тільки на смітник (non-recyclable!) порізнені
друзки чийогось життя, — колись для когось дорогі й сповнені смислу, поки те життя
тривало, поки його виповнювала, підсвічуючи зсередини кожну таку дрібничку, жива
волога чиєїсь любови…» [1: 31]. Таким образом заново открыв для себя отца и разгадав
истинную причину его смерти, героиня начинает ощущать себя «наче детектив Коломбо
над яким-небудь неправильно надгризеним мундштуком, піднятим поблизу трупа» [4:
36], ей интересно «… добувати з людей заховану інформацію, — ага, як Коломбо!» [1:
363], ей кажется, будто она живёт «всередині якогось детективного серіалу» [1: 456]. Так
у журналистки возникает идея сделать цикл передач «Диогенів ліхтар» о неизвестных
или малоизвестных героях. Одна такая героиня, подруга Гощинской художница Влада
Матусевич, погибает в автокатастрофе, при этом из машины загадочно исчезают её картины из цикла «Секрети». Название этому циклу, как и роману, дала детская игра, в которую, по словам автора, играли украинские девочки в 60-х –70-х: прятали под стеклом, в
земле, дорогие для себя вещи. Дарину мучает неизвестность обстоятельств трагедии, её
разгадка – ещё одна детективная линия сюжета. Третья, главная, связана с фотографией
47-го года, случайно попавшей к Гощинской и мистически привлекшей её внимание.
На фото запечатлено несколько бойцов УПА, один из которых – Олена Довган. Дарина
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решает сделать о ней документальный фильм и, опять же – случайно, знакомится с её потомком, антикваром Адрияном Ортынским, который становится любовником, а затем – и
мужем журналистки. Сведения, полученные от него и его семьи, дополняют их общие
сны, в которых они видят обстоятельства смерти подпольщицы, и, таким образом, исторический сюжет становится ясен.
Конечно, «Музей покинутих секретів» далёк от классического детектива. Дарине
Гощинской редко приходится аналитически обрабатывать информацию. Кроме интуиции, внимания к артефактам прошлого, способности извлечь из них квинтэссенцию чужой жизни, в расследовании Дарине помогают, например, потусторонние силы. Однако
чтобы получить эту помощь, она должна постоянно совершать правильный моральноэтический выбор, расплачиваясь при этом материальными благами, тем самым актуализируя лежащий в основе детективного жанра конфликт добра со злом. Герои этого
романа вообще довольно однозначны, как это и должно быть в формульном жанре: все
коммунисты – подлецы, тупицы, садисты и алкоголики (тот же вывод, к сожалению, напрашивается из текста и о русских вообще), украинские националисты – мужественные
воины, храбрецы, всегда готовые к самопожертвованию. Другая особенность, позволяющая трактовать роман как детектив, – имеющаяся у читателя возможность разгадать
загадку раньше расследующих её персонажей. Правда, эта загадка скорее из жанра мелодрамы, что, по-видимому, является результатом наложения «женского» письма на детективную интригу. Так, по разным деталям, присутствующим в тексте, читатель ещё
до того, как об этом будет сказано прямо, может понять, что сотрудник архива СБУ, с
которым сталкивается Гощинская, – сын боевика Адрияна, случайно усыновлённый кэгэбистом, который руководил ликвидацией группы Адрияна, и т. п. Мелодраматическая
составляющая влияет и на изображение писательницей исторических событий. Она не
реконструирует ни бытовых, ни, по существу, политических подробностей ни сороковых, ни семидесятых, в которых происходит действие, а лишь передаёт психологическую
атмосферу, присущую, на её взгляд, этим эпохам, а главное в них, опять же – по мнению
автора, – как и во всех других: любовь и смерть, в то время как исторический этап, над
которым рефлексирует писательница, сложен и противоречив. По её собственным словам, «Українська література довго до цього йшла, і от власне тепер нарешті “дозріла
до теми”… І доросла вже до масової книжки, яка відповідає суспільству на питання,
цілком для нього насущні , – питання, “хто ми” і “звідки ми”» [2]. Учитывая, как часто
в тексте упоминается фрейдизм, можно предположить, что автор стремится в духе этой
концепции вывести «минуле, про яке ми не знаємо, яке підшкірно впливає на наше сьогодення» [3], из национального бессознательного и, тем самым, избавиться от комплексов,
открыть возможность совершенствования. Похоже, О. Забужко считает однозначность,
с которой в тексте решается эта проблема, необходимым этапом для начала массового
критического осмысления сравнительно недавней истории украинской нации. Однако
нам кажется, что «нацфеминизм» (как характеризует свою позицию писательница в эссе
«Плерома-2000») является очередным вкладом в то, что Ю. Андрухович характеризует
как «дику національну зарозумілість, базовану на вкрай сумнівній системі казок і міфів,
які офіційно вважаються національною історією» [4]. Таким образом, автор даёт вовсе не
новаторские ответы, а те, которых от неё, очевидно, как раз и ждёт большинство. О том,
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что О. Забужко верно просчитала читательские ожидания и ответила на них не слишком
оригинально, свидетельствует и выход в том же 2009 году романа В. Шкляра «Чорний
ворон», о котором вполне оправдано говорят в контексте проблематики популяризации в
Украине праворадикальных идей [5].
Как бы то ни было, несмотря на то, что в тексте представлены и детективный, и
исторический нарративы, его нельзя отнести к жанру ретродетектива. Прежде всего
– потому, что обязательным признаком этого жанра является изображение расследования, происходящего в атмосфере стилизованных под ушедшую историческую эпоху
художественных деталей. Героиня видит исторические события словно бы сквозь стекло, которым закрыт «секрет», зарытый в землю. Улики, помогающие её расследованию, предстают читателю уже «состаренными», в то время как в классическом ретродетективе, наоборот, привычные современному читателю вещи, пользуясь термином
В. Шкловского, «остраняются», как например, очки в «Имени розы» У. Эко, которые
у итальянского писателя фигурируют под названием «стёкол для чтения». Таким образом, исторический и детективный нарративы в «Музеї…» не совпадают, что не даёт
нам права отнести этот текст к жанру ретродетектива. «Следователь» в «винтажной»
атмосфере, которая интересует нас прежде всего, превращается у Забужко в «свидетеля». Естественно, в цели писательницы и не входило создание текста этого жанра. Ведь
это, прежде всего, «игровой» жанр, где читатель ждёт разнообразных «остранений»,
стилизаций, отсылок к другим текстам, а писатель с готовностью следует этой конвенции. Если бы О. Забужко придерживалась такой стратегии, у неё получилось бы игровое, «несерьёзное», постмодернистское произведение, а это, очевидно, не входило в её
планы. Как верно замечает читатель сайта ВВС Ольга Вох, «“Музей” хоче бути не просто (пост)модерністською психологічною сповіддю, а суспільно-культурним полотном
“не без моралі”» [6]. В то время как ретродетектив развивается как постмодернистский
феномен (не случайно в «Имени розы», эталоне этого жанра, критикуется именно излишняя серьёзность), поклонники (поклонницы) писательницы привыкли к тому, что
на страницах её книг «всерьёз» решаются «серьёзные» вопросы – половые, гендерные,
национальные и т. п. Поэтому, затрагивая болезненные вопросы украинской истории в
«Музеї покинутих секретів», О. Забужко, чтобы быть принятой большинством, делает
это традиционно консервативно.
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Проблемы классификации и осмысления эпитетов
в поздней художественной прозе Л. Толстого
Стаття присвячена виділенню особливостей класифікації толстовських епітетів.
Пропонується власна типологія епітетів Л. Толстого: виділяється два основних типи
епітетів (семантичні й структурні), які активно функціонують в сюжетно-композиційній системі пізньої художньої прози Л. Толстого.
Ключові слова: епітет, класифікація, контрастні епітети, парні епітети, семантичні типи епітетів, структурні типи епітетів, типологія, трійчатки епітетів, епітетні ланцюжки, Л. Толстой.
Статья посвящена выделению особенностей классификации толстовскоих эпитетов. Предлагается собственная типология эпитетов Л. Толстого: выделяется два
основных типа эпитетов (семантические и структурные), которые активно функционируют в сюжетно-композиционной системе поздней художественной прозы Л. Толстого.
Ключевые слова: эпитет, классификация, контрастные эпитеты, парные эпитеты, семантические типы эпитетов, структурные типы эпитетов, типология, тройчатки эпитетов, эпитетные цепочки, Л. Толстой.
In the article the peculiarities of the classification of L. Tolstoy`s epithets are researched.
The own typology of L. Tolstoy`s epithets is proposed: two main types of epithets (semantic and
structural) are in active function in the system of the plot and composition of the later fiction
of L. Tolstoy.
Key words: epithets, classification, pairs of epithets, semantic types of epithets, structural
types of epithets, typology, epithet triads, epithet structures, chains of epithets, L. Tolstoy.
В филологических исследованиях по изучению эпитетов классификация эпитетов
является актуальной проблемой в анализе поэтики литературно-художественных произведений писателей. В практике эпитетологических изучений существуют разные под© Волощук М.Б., 2013
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ходы к классификации эпитетов. Например, классификация А. Веселовского, в которой
исследователь, исходя из контекста функционирования эпитетов, разрабатывает собственную типологию эпитетов в историко-культурном восприятии предметов, явлений
и пр. (песне, былине, стихотворном тексте, саге, легенде и др.) [1].
Л. Турсунова в неразрывной связи с лингвистической традицией классификации
эпитетов М. Снегирева, И. Гальперина предлагает три принципа, по которым можно
наиболее полно охарактеризовать сущность функционирования эпитетов: 1) «по степени устойчивости связи между определением и определяемыми в группе эпитета»; 2) по
дистрибуции эпитета: парные эпитеты, цепочки эпитетов, эпитеты, усиленные наречием; 3) по семантическому признаку – метафорические эпитеты, сравнительные эпитеты,
олицетворяющие или персонифицирующие эпитеты, синестетические и др. [2: 70–79].
Если А. Веселовский рассматривает эпитет в разрезе историко-культурной литературной традиции изображения, Л. Турсунова анализирует эпитет в языковой перспективе, определяет эпитет как «один из древнейших и эффективнейших стилистических
приемов» [2: 67].
В изучении поэтики литературно-художественных произведений в поле зрения исследователей, так или иначе, попадает эпитет, предпринимаются попытки к классификации эпитетов писателей [3; 4; 5; 6] и др.
В толстоведческих изысканиях типология эпитетов Л. Толстого осуществляется на
основании качественно разных параметров функционирования эпитетов. Можно выделить основные критерии осмысления и типологии толстовских эпитетов.
По критерию воплощения субъективной оценки/отношения повествователя (саркастический, оценочный). Например, А. Чичерин выделяет контекст функционирования
саркастического эпитета Л. Толстого: эпитеты, в которых воплощается субъективное
отношение повествователя, тесно связаны с фольклорной традицией: «Саркастический
эпитет “улыбающийся приказчик” приобретает характер постоянного эпитета народного
песенного эпоса с вариациями, сохраняющими значение эпитета, – “улыбаясь”, “этой
улыбкой что-то обещая”, “не переставая улыбаться” и пр.» [7: 245]. Так, А. Чичерин выделяет контекстуальные особенности функционирования эпитета «улыбающийся», выявляя постоянство эпитетов Л. Толстого, подчеркивая специфику переосмысления семантики эпитетов в романе «Воскресение». М. Альтман выделяет оценочные эпитеты
у Л. Толстого: «Еще больше субъективного элемента мы имеем в эпитете “синие” (очки
общежития): за этими “очками” мы видим уже глаза самого Толстого, неприемлющего
подобных очков, примиряющихся, приспособляющихся к окружающим обстоятельствам
и людям … Эпитеты этого рода я бы назвал оценочными» [8: 90–91]. М. Альтман комментирует проявление субъективности повествователя, которое воплощается в определении и определяющем.
По привязанности эпитетов к обрисовке психологических и интеллектуальных особенностей персонажей выделяется динамический эпитет:
«зримость образов … создается не описанием, а вторжением в действие динамических деталей, обычно даваемых в грамматических формах деепричастных и причастных
оборотов, придаточных предложений или в динамическом эпитете … Деталь у Толстого
обозначает душевное состояние, свойство, мгновенное внутреннее движение человека»
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[7: 257–258]. По критерию привязанности эпитетов к обрисовке персонажей в изучении
толстовских определений выделяются эстетические категории «красивый», «прекрасный», «умный», «детский», которые интенсивно функционируют в обрисовке внешнего
и духовного облика персонажей [9; 10; 11; 12].
По социальному критерию: исследователи выделяют постоянный эпитет, теневую/
индивидуальную характеристику в обрисовке персонажей. В текстологических объяснениях Л. Опульской уделяется внимание эпитетам писателя: «в характеристику Серпуховского вносится постоянный эпитет “обрюзгший”, наряду с другими деталями сатирически рисующими этот образ» [13: 264]. Можно предположить, что эпитет «обрюзгший»
следует отнести к разряду постоянных эпитетов контекстуально.
Е. Маймин в романе «Война и мир» выделяет функционирование «теневой» и «предметной» характеристики персонажей. Е. Маймин развивает теорию противопоставления
индивидуального («предметного») изображения и сословного («теневого»). К разряду
«предметного» изображения исследователь относит эпитеты в характеристике Масловой
«колечки вьющихся волос», «глянцевито-блестящие глаза», «стройная фигура» и др.
[14: 176]. По мысли Е. Маймина, эпитеты «гладкий», «толстый», «упитанный», являются «теневыми» характеристиками [14: 175–177].
По тематическому критерию можно выделить слуховые/звуковые, цветовые эпитеты. В толстоведческих исследованиях многократно выделяется функционирование
тематических групп эпитетов писателя. В толстоведческих исследованиях заметно изучение цветовой группы эпитетов. Например, В. Порудоминский определяет специфику
цветовых характеристик, свойственных художественному творчеству Л. Толстого [15].
В. Порудоминский выделяет функционирование принципа распределения цвета, возникновение его в художественной прозе Л. Толстого связывается с «неотвратимой творческой потребностью» [15: 28]. А. Кожин рассматривает слуховые особенности описания
Л. Толстого. Исследователь в качестве примеров слуховых характеристик привлекает эпитеты «выстрелы отрывчатые, раскатистые» [16: 123]. В результате изучения
А. Кожина можно выделить тематическую группу «слуховых» или «звуковых» эпитетов,
которые создают звуковые образы в повествовании Л. Толстого.
По структурному критерию выделяются сложные эпитеты, парные, двойные, трехчленные, цепочки эпитетов. Чрезвычайно ценные исследования толстовского эпитета
В. Краснянского, который в системе литературно-художественных произведений писателя выявляет специфику функционирования сложных психологических эпитетов «для
выражения текучих, изменчивых состояний чувств или для передачи оттенков психического состояния» [17: 17].
В процессе рассмотрения художественного образа в толстовском художественном
творчестве Н. Руднева объясняет специфику функционирования «двойных» и «трехчленных» эпитетов-определений в романе «Анна Каренина» [16: 160]. Н. Руднева разграничивает функционирование структурных типов эпитетов: «двойные определения» дополняют и раскрывают признак, «трехчленные сочетания» эпитетов-определений являются
показателями семантической и ритмической целостности. Н. Коссек к разряду цепочек
однотипных определений относит два или несколько определений в характеристике для
создания «более точных словесных образов» [18: 33–34].
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По морфологическому критерию выделяются субстантивированные в форме среднего рода прилагательные. Субстантивированные прилагательные, по мысли Ю. Листровой, функционируют в художественном творчестве писателя для воплощения неопределенности, «когда ему нужно назвать сам признак, а его носителя он или затрудняется
конкретно назвать, или предпочитает не называть» [16: 37].
Типология эпитетов в толстоведческих исследованиях качественно отличается от
тех, которые существуют в теории литературы. Это можно объяснить тем, что в ходе исследования толстовских эпитетов предметом для изучения является контекст функционирования эпитета: эпитеты Л. Толстого анализируются в обрисовке персонажей, образно-поэтической и философско-эстетической системе художественной прозы Л. Толстого.
Следует выделить две основные группы эпитетов писателя: семантическую и структурную. К группе семантических типов эпитетов следует отнести синестетические (визуальные, цветовые, звуковые эпитеты) и контрастные. Структура эпитетов Л. Толстого
развертывается в составные эпитеты, парные эпитеты, эпитетные тройчатки, цепочки
эпитетов, эпитетные каскады.
В народных рассказах (1880–1885) функционируют иносказательные эпитеты, которые способствуют воплощению фольклорного тона в повествовании: «живут хорошо и
по любви» [19: 59], «хозяева были и все порядки знали и не ленились, по силе работали»; «такие высокие люди на такую низкую ступень пали» [19: 32]. Эпитетные структуры «добрый хозяин» / «добрый господин» ― «самые злые господа» в рассказе «Вражье
лепко, а божье крепко» являются контрастными эпитетными структурами. Контактное
функционирование определений «старинные времена» и «добрый хозяин» в экспозиции
придает характеристике «добрый хозяин» / «добрый господин» фольклорного тона изображения.
Фольклоризм в речи Ильяса фиксирует народное восприятие женщины: «она баба
– что на сердце, то и на языке; она тебе всю правду об этом деле скажет» [19: 33].
Контактное функционирование иносказательных эпитетов формирует эпитетную тройчатку («что на сердце, то и на языке … всю правду об этом деле скажет»). Структура
эпитетов в народных рассказах развертывается в составные эпитеты, которые объединяются в парные эпитеты «всего у него много, ему и умирать не нужно» [19: 31].
Мировосприятие персонажей, заключенное в примитивных оценках «добрый» –
«злой»; «хороший» – «плохой», является предметом постоянного переосмысления эпитетов в народных рассказах писателя.
В рассказах «После бала» (1903), «Отец Василий» (1906) наблюдается развертывание структуры эпитетов в составные парные эпитеты и эпитетные каскады. Например: «домашней всенощной, которую он служил у богатого помещика Молчанова»,
«какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая,
всегда веселая улыбка и рта, и прелестных, блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа» [19: 87; 117].
В рассказе «После бала» визуальные / цветовые эпитеты функционируют в воплощении мотива неопределенности, амбивалентности восприятия персонажа: «что-то
страшное, приближающееся» [19: 123], «что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека» [19: 123].
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В обрисовке образа Алеши в рассказе «Алеша Горшок» функционируют иносказательные эпитеты, в которых присутствует фольклорная традиция, структура эпитетов
развертывается преимущественно в парные эпитеты, эпитетные тройчатки: «малый худощавый, лопоухий» [19: 64], «всегда отрывисто и коротко» [19: 65–66].
В повестях Л. Толстого 1880–1910 гг. и в романе «Воскресение» присутствуют синестетические (визуальные, звуковые) и контрастные эпитеты. В повести «Смерть Ивана
Ильича» функционируют эмоциональные эпитеты, синестетические эпитеты («ядовито смешно» [19: 94]). Постепенно вводятся парные эпитеты в описании предметов искуственной среды чиновников. Например, в описании бытовой детали газеты парные
эпитеты («свежий, пахучий еще номер» [19: 61]) чрезвычайно значимые в характеристике отлаженности работы в создании благоприятной атмосферы службы чиновников.
В повести «Холстомер» привлекаются антропоморфные эпитеты («столпившихся и
повздоривших за что-то лошадей», «какое-то лошадиное удовольствие», «лошадиное сожаление» [19: 5; 14]), которые выявляют функционирование толстовского приема
остранения в повести, звуковые и визуальные эпитеты способствуют углублению изображения эффекта остраненного восприятия. Амбивалентность описания персонажей
воплощается в функционировании контрастных эпитетов «гадкая и величественная
вместе» [19: 7]. В повести «Крейцерова соната» суггестивность восприятия персонажа
усиливается благодаря функционированию звуковых характеристик в описании Позднышева: «звук как бы прерванного смеха или рыдания» [19: 12], «звуки, которые теперь
уже совсем похожи были на сдержанные рыдания» [19: 45].
В романе «Воскресение» контрастные эпитеты и эмоциональные тематические
группы эпитетов позволяют выявить позиции персонажа и повествователя. Например,
полярные характеристики «приятный» / «неприятный» в описании Нехлюдова способствуют обрисовке эмоционального восприятия персонажа. Противопоставление
«приятный» / «неприятный» воплощается в пределах парных эпитетов («ему было и
приятно и гадко», «особенно учтиво и приятно» [19: 25; 319]), эпитетных цепочек
(«резкий, едкий и не неприятный запах навоза» [19: 319]). В повестях 1880—1910 гг. и в
романе «Воскресение» Л. Толстого активно функционируют парные эпитеты, эпитетные
тройчатки, каскады эпитетов.
Л. Толстой смело экспериментирует в области структурного и семантического осмысления эпитетов, в которых выявляется его творческий метод изображения. Систематизация эпитетов позволяет выявить специфику изображения писателя в разные периоды его художественного творчества, зафиксированные в произведениях разных жанров,
из которых слагается своеобразие мировосприятия и индивидуальные приемы изображения Л. Толстого.
Исследование поэтических особенностей художественной прозы писателя является
перманентной задачей толстоведов на разных этапах культурно-исторического развития
филологической науки. Значимость изучения эпитетов в художественном творчестве
Л. Толстого неоднократно подчеркивается толстоведами в многочисленных трудах. При
этом остро чувствуется нехватка комплексного анализа поэтики толстовского эпитета.
Выделение не более одного аспекта изучения эпитета в научных трудах толстоведов подтверждает тезис о том, что эпитет является сложным и многогранным предметом изуче336

ния. Обращение к классификации эпитетов является традиционным в изучении эпитетов
писателей. Выявление и типология разновидностей эпитетов в художественном творчестве писателя позволяет расставить акценты в исследовании поэтических особенностей Л. Толстого, выделить наименее или наиболее характерные черты повествования и
изображения.
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ТЕМА «ХОЛОСТЯЦЬКОЇ СПІЛЬНОТИ»
В РОМАНІ ЛУЇСА ЧУ «СКУШТУЙ ЧАШКУ ЧАЮ»
Луїс Чу – сіно-американський письменник, творчість якого визнається більшістю
літературознавців дійсним початком азіато-американської літератури. Своїм романом
Луїс Чу створив нове літературне підґрунтя для творчості азіато-американських письменників кінця ХХ – початку ХХІ століття, написавши роман, в якому обмеженість,
закостенілість і суворий ієрархічний порядок «холостяцької спільноти» нью-йоркського
Чайнатауну зображені у яскраво сатиричному ключі .
Ключові слова: азіато-американська література, сатиричний роман, холостяцька
спільнота, нативізм, асиміляція.
Луис Чу – сино-американский писатель, творчество которого признается литературоведами истинным началом азиато-американской литературы. Своим романом
Луис Чу создал новую литературную основу для творчества азиато-американских писателей конца ХХ – начала ХХІ столетия, написав роман, в котором ограниченность, закостенелость и суровый иерархичный порядок «холостяцкого общества» нью-йоркского
китайского квартала изображены в ярко сатирическом ключе.
Ключевые слова: азиато-американская литература, сатирический роман, холостяцкое общество, нативизм, ассимиляция.
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Louis Chu is a Chinese-American author, whose pioneering writing is considered to be the
true beginning of Asian-American literature. By his novel Louis Chu created a new literary
basis for Asian-American fiction at the turn of the 21st century, having written the novel in
which parochialism, rigidity and a severe hierarchical order of the “bachelor society” of New
York Chinatown is represented in a brilliantly satirical way.
Keywords: Asian-American literature, satirical novel, bachelor society, nativism,
assimilation.
Луїс Чу (Louis Chu) – сучасний сіно-американський письменник, творчість якого, як
представники азіато-американського літературознавства, так і власне азійсько-американські письменники, визнають відправною точкою сіно-американської літератури. Відомо,
що до 1961 року – року виходу роману «Скуштуй чашку чаю» (“Eat a Bowl of Tea”) – англомовна література, написана етнічними китайцями, уже нараховувала більше десяти
книг, серед яких і найбільш відома збірка оповідань «Місіс Весняний Аромат» (“Mrs.
Spring Fragrance”, 1912) Суї Сін Фар (псевдонім Едіт Ітон, дочки англійця та китаянки), у
якій вперше зруйновані, наскільки це було можливо, стереотипи зображення китайців у
літературі. Серед них і практично забута книга «Коли я був хлопчиною в Китаї» (“When I
Was a Boy in China”, 1887) Лі Ян Пхоу (Lee Yan Phou), і неймовірно популярна серед американців, тричі перевидана «Моя країна і мій народ» (“My Country and My People”, 1935)
Лінь Юйтаня, і роман Джейд Сноу Вонг «П’ята китайська дочка» (“The Fifth Chinese
Daughter”, 1945), який набув статусу програмного в американських навчальних закладах.
І все-таки саме роман «Скуштуй чашку чаю», опублікований у другій половині ХХ століття, багато в чому визначив абрис сучасної азіато-американської літератури.
Образ азіата, китайця зокрема, в американській культурі кінця ХІХ – початку ХХ
століття пройшов довгий шлях трансформації: від наївного й довірливого, зневаженого
й обманутого іммігранта в оповіданнях М. Твена «Джон китаєць у Нью-Йорку» (“John
Chinaman in New York” 1870), «Листи китайця» (“Goldsmith’s Friend Abroad Again”,
1871) чи здатного лише на безмовно-впертий спротив раба у Дж. Лондона в оповіданні «Китайчук» (“The Chinago”, 1909) до злодія, негідника й розбійника в другосортних
голлівудських фільмах. Безсумнівно, твори Падре Лоу та Джейд Сноу Вонг дещо «випрямили» цей перегин, однак не змогли змінити головного – того, що азіат для американця
завжди залишався чимось чужорідним, інакшим, людиною іншого світу. Элейн Кім, професор Каліфорнійського університету й автор численних праць з азіато-американської
літератури, зазначає, що в англо-американській літературі існує два основні види стереотипів щодо азіатів: «поганий» азіат і «хороший» азіат [7, 4].
Саме тому побудова історико-літературної традиції, яка б створила «повнокровний»
образ азіато-американця та змогла розкрити роль азіато-американської літератури як однієї з магістралей американської (разом з негритянською, якій це вдалося зробити дещо
раніше завдяки Гарлемському Ренесансу), без перебільшення можна назвати ключовим
завданням азіато-американського дискурсу другої половини ХХ століття. У післямові до
роману японсько-американського письменника Дж. Окади «Юнак ні-ні» Ф. Чін – відомий письменник, критик і публіцист – написав: «А що, якби не було білих в історії аме© Мащенко О.А., 2013
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риканської літератури? Не існує ні Мелвілла, ні Марка Твена, ні Кей Бойл, ні Гертруди
Стайн, ні Тома Роббінса, ні навіть Рода Маккуїна (Rod McKuen). Білий американський
письменник напевно б обурився, якби всі книги, будь-коли написані в Америці, були
створені чорними, коричневими, червоними, жовтими авторами, а все, що будь-коли видавали білі, – це кулінарні книги з різноманітними рецептами яблучного пирога та смаженого курчати. Це – те, з чим ріс я» [3, 253-254].
Головна жанрова домінанта роману Луїса Чу – сатиричне зображення «убогості» американського Чайнатауна з його територіальною та моральною обмеженістю
(увесь величезний Нью-Йорк як символ зовнішніх кордонів світу виявляється замкненим у межах центральної вулиці Чайнатауна Мот стріт), патріархальними традиціями, що віджили своє (Ва Гей повністю контролює життя свого сина, не маючи
на це морального права), і найсуворішою ієрархією, яка заміщує норми закону та
права («суд» над А Соном як своєрідний відгомін судової процедури у Л. Керролла
та «вирок», можливо, й цілком заслужений, однак суперечливий правовим принципам держави) –забезпечила визнання й справедливу високу оцінку критиків через
майже 20 років. Це сталося у першу чергу завдяки так званій «групі Айййїїїїї» (“the
Aiiieeeee group”), очолюваній Ф. Чіном. Глави з цього роману було включено до антології «Айййїїїїї! Антологія азіато-американських письменників» («Аііііееееe! An
Anthology of Asian-American Writers», 1974).
Лайза Лоу – відомий фахівець у галузі порівняльного літературознавства, професор
університету Сан Дієго і на сьогодні одна з найавторитетніших дослідниць у цій галузі, а
також у сфері азіато-американських студій та культурної політики колоніалізму й міграції – вважає, однак, що стрижневою проблематикою роману є конфлікт поколінь, представлений виключно особистими стосунками чоловіків – батька та сина. «У цій моделі
матері відсутні або маловагомі, і жіночі фігури існують лише як периферійні об’єкти
щодо центральної драми чоловічого конфлікту» – пише Л. Лоу у третьому розділі своєї книги «Закони іммігрантів» (“Immigrant Acts”, 1996) [6, 77]. Але при цьому Л. Лоу
трактує проблематику роману значно ширше, а саме в рамках конфлікту між так званим
«нативізмом» (“nativism”) та асиміляцією, який, за визначенням дослідниці, зображений
у тексті крізь призму сексуального безсилля Бена Лоя.
Позиція дослідниці видається досить обґрунтованою у тому сенсі, що молодий чоловік зображений у романі як «поле конфлікту». Очевидно, що мирне співіснування двох
іпостасей Бена Лоя – «хорошого китайського хлопчика» (характеристика, неодноразово
дана йому в романі) і американського громадянина (про це свідчить той факт, що він був
солдатом армії Сполучених Штатів під час війни) – порушує поява суто «китайського
фактора», дівчини Мей Ої. Не емансипована молода американка, а слухняна вісімнадцятирічна дружина-китаянка провокує розрив головного героя з нью-йоркським Чайнатауном і батьком і замикає проблему національно-культурного самовизначення на ньому
самому. Китайська суть Бена Лоя в її крайньому виявленні (повне підкорення батькові,
навіть коли йдеться про особисте життя) жорстко протиставлена його американській суті
з її повною сексуальною свободою у стосунках з жінками. Саме цей глибинний конфлікт
і провокує сексуальний розлад (буквально – втрату ним свого чоловічого «я»), який за
своєю суттю не просто психологічний, ментальний, але й, як визначає його Лайза Лоу,
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культурологічний: «Роман Чу алегорично трактує культурологічний вибір Бена Лоя в
«едиповій» історії сексуальності сина» [6, 77].
Безумовним новаторством Луїса Чу став створений ним в романі образ ньюйоркського Чайнатауна. Праці, присвячені роману «Скуштуй чашку чаю», зосереджені
в першу чергу навколо конфлікту батька й сина [5; 6; 7]. І це можна пояснити. В першу
чергу можна пояснити тим, що азіато-американська література кінця ХХ століття, дотикаючись до тонких граней гібридної ідентичності азіато-американця, тією чи іншою
мірою незмінно розробляла тему конфлікту поколінь. Слід зауважити навіть, що тема
конфлікту поколінь взагалі стане знаковою для всієї азіато-американської літератури
кінця ХХ – початку ХХI століття, а власне конфлікт, так само, як в романі Луїса Чу, набуде рис зовнішнього прояву глибоко прихованої проблеми культурної та національної
самоідентифікації. У зв’язку з цим досить згадати романи американських письменниць
Максін Хонг Кінгстон «Жінка-воїн» (The Woman Warrior, 1976), Емі Тан «Клуб радості
й удачі» (“The Joy Luck Club”, 1989) чи канадської Джой Когава «Обасан» (“Obasan”,
1981). Роман Луїса Чу, безсумнівно, перший у цьому ряду.
Водночас проблематика його роману значно ширша й торкається проблеми протистояння й ізольованості Чайнатауна від решти світу – причому не лише західного, а й
східного. У зв’язку з цим епізод з весіллям ми вважаємо ключовим. Шлюбна церемонія
Бена Лоя та Мей Ої, яка відбулася в Китаї та була «продубльована» в США, якнайкраще
демонструє відірваність «холостяцької спільноти» (“bachelor society”) Чайнатауна від
своєї історичної батьківщини. На перший погляд весілля молодих людей відбувається
хоча і на різних континентах, проте за спільною традицією: і на батьківщині наречених
в селі Сан Лан Лей, і у гамірному Нью-Йорку наявні незмінне червоне весільне вбрання
нареченої, безліч незнайомих гостей і, звичайно ж, дотримання традицій. Проте обидві
церемонії схожі лише на перший погляд. Звертає на себе увагу, що «консервативна, непорушна громада» [4, 48] далекого китайського села насправді більш гнучка та відкрита
до діалогу з західною культурою, аніж китайці Мангетена – самого центру Нью-Йорка.
Весілля в китайському селі вражає мішаниною традицій. Зображення церемонії двохаспектне: на першому плані підкреслена «старомодність»: коротке знайомство наречених
у чайній [4, 50] під наглядом родичів, відвідування ворожки для консультації щодо щасливого сімейного майбутнього [4, 53] й участь різноманітних свах [4, 55]. На другому
плані – європейське завершення церемонії, яке передбачає вінчання у церкві, обручку з
діамантом і короткий двогодинний бенкет. У цьому обряді – вочевидь прагнення догодити вигідному заморському жениху – “gimshunhock” («мешканцю Золотої Гори», тобто
Америки), спроба перетворити сільське сімейне свято за участі численних друзів і родичів на урочисту церемонію. Атмосферу на весіллі визначає вже те, що опис святкового
весільного ранку в романі починається не з будинку нареченої чи нареченого, а з ринкової площі у базарний день. Спочатку детально, в стилі натуралізму Еміля Золя («Черево
Парижу»), описаний звичайний ринковий натовп покупців, які теплого осіннього дня
не поспішають повертатися додому: «Натовп покупців не пошанував увагою майбутній
шлюб Бена Лоя и Мей Ої. Здавалося, що всі зайняті власними справами. Хтось із цікавості міг зупинитися на хвильку, щоб поглянути на весілля, та й прискорено прямував
собі далі» [4, 56-57].
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Комізму зображеній ситуації додає й опис зовнішнього вигляду гостей, одягнених у
все нове й святкове, що й відрізняє їх від ринкового натовпу: «Жорсткі, блискучі тканини
і, на додачу, загини на одязі свідчили про те, що більшість з них одягнули свої костюми
вперше. Від сьогодні цей одяг буде святковим, і одягнуть його лише на наступне торжество. Крім ошатно одягнених гостей церква не могла більше похизуватися жодним
іншим художнім оформленням. Вона була схожа на будь-яку з крамниць у ряду споруд
уздовж тієї вулиці, за винятком того, що над входом були слова «Недільна Аудиторія» [4,
57]. Водночас саме сільське весілля показує, що китайці, які мешкають на батьківщині,
намагаються змінюватися, примірюючи на себе інакший – «американський» – спосіб
життя. Головне, що об’єднує ці дві різноспрямовані лінії зображення – це атмосфера
глибокої людяності: кумедно-безглузді претензії учасників церемонії, щире зніяковіння
нареченої, хвилювання закоханого нареченого, збентеженість дядька Мей Ої, який навмисно приїхав з Філіппін («його щоки променіли майже так само, як і щоки нареченої»
[4, 59]), бо на нього покладена місія супроводжувати молоду до церкви замість батька.
Так підкреслюється думка про те, що змінюється світ, і китайці, які проживають на батьківщині, теж змінюються, адаптуючись до нового.
Нью-йоркське весілля, навпаки, зображене як «закритий клуб», претензійний захід,
що нагадує урочисте зібрання клану (“Wang Association”) з патетичними промовами відповідно до старшинства, де наречені виконують роль красивих декорацій, фону, на якому снобізм, обмеженість і апломб перших осіб китайського кварталу виглядає ще більш
виразно. Для Ва Гея, батька Бена Лоя, весілля сина – це, в першу чергу «сприятлива
подія» (“auspicious occasion”) [4, 68], привід для демонстрації власного авторитету. Так,
розмірковуючи про майбутнє святкування, Ва Гей думає не про сина з невісткою, а про
конверти з грошима, які подарують йому двісті п’ятдесят запрошених. Привертає увагу
те, як він називає себе – на ім’я та в третій особі, неначе йдеться про сторонню людину,
і гостей – не за ім’ям чи спорідненістю, – а «власники конвертів» (“envelope bearer” [4,
69]), и надалі: «власник кожного конверту» (“the bearer of each envelope” [4, 69]) замість
«кожен власник конверту». Цікаво, наскільки детально розписана церемонія дарування
грошей: «Суцільний потік запрошених прийде його привітати, і кожен матиме конверт
із грошима. Власнику кожного конверта Ва Гей скаже: «Ну, навіщо, друже, це зовсім не
обов’язково». Він вручить кожному листівку зі словами подяки, надрукованими червоними літерами, і сигару. Він тримає листівки подяки напохваті, якраз поряд з маджонгом. Коли він отримає п’ятнадцять чи двадцять грошових конвертів, він зв’яже їх гумовим джгутом, щоб вони лежали в потрібному порядку. Ва Гей не буде їх відкривати. Він
передасть їх своєму сину й невістці після бенкету» [4, 68-69].
Кожен крок свята розписаний і відрепетируваний: «Обід о шостій, з’являться о сьомій – це панівний китайський звичай. Хоча на запрошувальних листівках вказана шоста
година, навряд чи обід почнеться раніше сьомої. Бен Лой з нареченою приїдуть відразу
після шостої» [4, 70]. Замість щирих побажань і дружніх вітань – нудні урочисті промови («Гості поворушилися на своїх місцях і ввічливо поплескали у долоні. … Багато
хто залишився байдужим» [4, 71]). Замість зворушених та урочисто вбраних гостей на
батьківщині – керівництво асоціації Ван («містер Кузен Пін Ва, скарбничий асоціації,
містер Кузен Вон Дак, китайськомовний секретар, містер Кузен Куен Джей, англомовний
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секретар, містер Ван Ду От, другий віце-президент асоціації Ван» [4, 72]) та їх «догідлива аудиторія» («obliging audience» [4, 72]) і голова асоціації у повсякденному одягу: він
«… виглядав зовсім по-домашньому в жилеті і при годиннику з золотим ланцюгом, який
звисав через його дещо опуклий живіт» [4, 71].
Складається враження, що нью-йоркське весілля – це спроба зберегти, «законсервувати» навіть дріб’язковий китайський звичай, можливо забутий уже і на батьківщині,
а головна особа на цьому весіллі – Ван Чак Тін. Адже це йому – всесильному голові
асоціації Ван – надається перше слово, але він, згідно з китайською традицією скромно
іменує себе «маленьким братом», а запрошених «дядями», «тітками» та «вельмишановними гостями» [4, 71]. Проте зрозуміло, що його велеречивість («маленький брат високо
цінує честь привітати усіх вас від імені хазяїна дому», «надто пишні столи» (“inadequate
tables”), «символ задоволення і подяки за ваші щедрі подарунки» [4, 71]) і надмірна
скромність ніяк не узгоджується з його статусом та впливовістю.
Роман Луїса Чу виданий уперше у 1961 році, не знайшов відгуку ані серед китайських іммігрантів в Сполучених Штатах, ані у американських критиків, ані в широкої
читацької аудиторії. Про це, зокрема писав Д. Ших, учений з університету О-Клер у статті «“Скуштуй чашку чаю” Луїса Чу» (“Eat a bowl of Tea by Louis Chu”, 2001). Між тим
Луїсу Чу вдалося створити самобутній твір, вписаний у історико-літературний контекст
американської сатиричної прози ХХ століття (С. Люїс, Р. Ларднер, Дж. Чівер). Проблематика роману складна, і багато її аспектів лише позначені автором «пунктирно», а
не лежать на поверхні. Так, важлива у цьому ряду – ідея про монолітність і закритість
китайського кварталу, яка пов’язана з виживанням іммігрантів у чужій країні в умовах
расової нетерпимості. Адже, як уже згадувалося вище, китайське суспільство за природою своєю цілком відкрите й готове до діалогу із західною цивілізацією. Так що роман,
певна річ, і про це також. І про те, що кланові привілеї у Чайнатауні – це не наслідок
шляхетного походження чи соціального статусу, а, швидше, розуму (розмову з Беном
Лоєм старійшина асоціації Ван веде виключно розумно і тактовно, не осуджуючи, не наказуючи, а, радше, умовляючи його поїхати до Стентона [4, 149]). А ще це роман про маленьку і відважну китайську жінку, яка пішла наперекір усім чоловікам нью-йоркського
Чайнатауна, підірвала його «холостяцьку спільноту» і залишилася у ньому назавжди,
подарувавши йому «першого» маленького американця.
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ПОЕТИКА ПОДОРОЖНІХ ТВОРІВ СОФІЇ ЯБЛОНСЬКОЇ
Стаття присвячена поетиці подорожніх нотаток С. Яблонської, української письменниці, жінки-мандрівниці, яка свого часу здійснила й описала кругосвітню подорож.
Особливостями травелогів цього автора стали поетика повсякдення, романтичне, піднесене бачення оточуючого, пригодницькі сюжети тощо.
Ключові слова: мемуаристика, травелоги, подорожі, подорожні нариси, поетика.
Cтатья посвячена поэтике путешествий Софии Яблонской, украинской писательницы, женщины-путешественницы, которая своего времени осуществила и описала
путешествие вокруг света. Особенностями травелогов этого автора стали поэтика
будничного, романтическое, возвышенное видение окружающего, приключенческие сюжеты и под.
Ключевые слова: мемуаристика, травелоги, путешествия, очерки путешествий,
поэтика.
The article is devoted to the poetics of travel notes of Yablonska S., Ukrainian writer,
traveller, which once made a trip around the world and described it. The features of this
author’s travelogues are poetics of everyday life, romantic, sublime vision of surroundings,
adventure stories and more.
Keywords: memoirs, travelogues, travel, travel essays, poetics.
Подорожня література (подорожі, травелоги, туристична література (цей термін належить І. Франку) як різновид мемуаристики здавна приваблювала читачів. Поціновувачі подорожніх нарисів залюбки читали твори про мандрівки у світи незнані й досі невідомі їм, а якщо й відомі раніше, то цікаві тим, що бачені по-іншому через роки, чужим
для оточуючих оком. В українському письменстві такий різновид творів збагатили серед
інших митців слова (можемо назвати не один десяток імен авторів!) Михайло Грушевський, Олена Кисілевська, Степан Левинський, Осип Назарук, Михайло Островерха і,
звичайно, Софія Яблонська (1907 – 1971)1. Вона народилася в родині священика в селі
© Федунь М.Р., 2013
Про неї див.: Тернопільський енциклопедичний словник / Ред. колегія: Геннадій Яворський
(голова), Богдан Мельничук (заступник) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний комбінат
“Збруч”, 2009. – Т. 4. – С. 742.
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Германів на Львівщині, свого часу засвоїла бухгалтерську справу, крій та шиття, вчилася
акторської майстерності, організувала в Тернополі два кінотеатри, зробила, виїхавши до
Франції, кар’єру кіножурналіста. Знана в широких колах читачів першої половини ХХ
століття ця письменниця, практично, мало відома нині читацькому загалові. А, попри те,
її подорожні перлини, як-от “Чар Марокко”, “Далекі обрії” та інші, котрі обов’язково ще
повинні прийти до сучасних любителів красного слова, приваблювали свіжістю відчуттів, інтригуючим, майже пригодницьким викладом пережитого й побаченого. Отож ми
й ставимо своїм завданням, оскільки українська подорожня література загалом, а твори
С. Яблонської зокрема ще недосліджені достатньою мірою (деякі аспекти подорожніх
нарисів серед нашої мемуаристки розглядали Ф. Погребенник, Я. Поліщук та ін.), простежити особливості поетики подорожніх спогадів цієї письменниці. Теоретичним підґрунтям для наших узагальнень послужать праці вітчизняного історика І. Кревецького,
російських дослідників М. Бахтіна, І. Янської та В. Кардіна. Два останні науковці з приводу документальної літератури (а висловлювання, до якого будемо звертатися нижче,
характеризує й подорожню літературу) слушно писали, що документальному письменству притаманне все: аж до змалювання сокровенних почуттів, подачі ліричних переживань тощо.
Саме так розкрилися й подорожі С. Яблонської. Візьмемо її книгу “Далекі обрії”.
Від’їжджаючи в мандри, авторка перебувала біля берегів Сени, адже мешкала на той час
у Парижі. І тут, у переддень Нового року, їй пригадалися новорічні свята на батьківщині,
в Україні. Самоідентичність подорожуючого, яку не один раз відкриємо на сторінках нарисів із подорожей, засвідчила, що відважна мандрівниця сприйматиме світ по-своєму,
через свою ментальність, – українськими очима.
Мандрівки, безперечно, підсилюють національні почуття, дають багатий, різнорідний захоплюючий матеріал. Мемуаристи уміють і вчать “бачити час у просторі” (М. Бахтін). Подорожнє письменство розширює знання про географічні обшири, флору, фауну,
склад населення, взаємовідносини, традиції, культуру інших. Подорожі мають пізнавальне значення, “порушують естетичні, філософські, фантастичні, публіцистичні проблеми [1, 2, с.230]”, є духовним набутком земної цивілізації, збагачують індивідуальну
картину світу, поглиблюють світогляд, розширюють думку, психологічні можливості
особистості, загартовують. Вони дозволяють збагнути свою й чужу ментальність, засвідчують: історія триває, викликають “переживання із потреби душі” (Й. Назар). Зрештою, дають можливість “втекти” від життя, на що вказували С. Яблонська в “Далеких
обріях” чи М. Грушевський у нарисах “По світу”, “забутися”, – виконують терапевтичну
чи функцію “бібліотерапії”2. Завдяки подорожнім описам їх деміург і реципієнт можуть
переноситися в часі.
Жанрово-стильовими домінантами західноукраїнських подорожей стали гостросюжетність оповіді, динамічність розвитку подій; багатопроблемність нарацій і глобальність зображуваного; чітко окреслений через особисте сприйняття образ автора; націо- й
теоцентричність, яка базувалася на релігійних і національних переконаннях; дидактичТермін В. Кучабського. Лікування книжкою було потрібним, на його погляд, у першій половині
ХХ століття з таких причин: 1) “християнського обов’язку”; 2) “національних вимог – не лишити
хворого українця… без рідного духовного корму [2, с.4]”.
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ний характер. А їх феноменом – широка амплітуда мандрів, майстерні описи подорожей
суходолом і водою, факти осмислення політичних і національних питань (О. Кисілевська. “Швайцарія”), соціальних і цивілізаційних проблем (С. Яблонська, М. Грушевський). Подорожам О. Кисілевської, С. Яблонської, О. Назарука, О. Рейтер притаманний
історичний, історіографічний та історіософський синкретизм. Мемуаристи-мандрівники
жили “споминами минулого, його рефлексіями, культивуванням, імітаціями [3, ХLIV,
с.304]”, згадували минуле свого й інших народів (О. Назарук, наприклад, “В Будапешті…” писав про історію Угорщини). Прикметною у спогадувачів-історіософістів ставала “історіософія перспективи” (О. Назарук, О. Кисілевська, М. Грушевський), породжена
“поступальною свідомістю” (М. Бахтін)”: “Коли ж буде інакше? [3, ХLIV, с.491]”.
Автори писали рідною мовою, несли у світ “розуміння” України (С. Яблонська.
“Далекі обрії”). Присутність нації в бутті підсилювалася хронотопом дороги, “точкою
зав’язування і здійснення подій, знайомств” (М. Бахтін) як життєвого шляху і прокладених маршрутів, що засвідчувало себествердження України. В аналізованих мемуарах
цей хронотоп багатоваріантний: життєвий перелом (О. Назарук. “На спокійнім океані.
Вражіння і думки з дороги”); урбаністичний хронотоп міста (О. Назарук. “В столиці
жовтого диявола…”); сільська дорога (подорожі О. Дучимінської, О. Кисілевської); хронотоп іншої дороги – морської (С. Яблонська. “Далекі обрії”) чи річкової (О. Кисілевська. “По рідному краю. Полісся”) тощо. Із хронотопом дороги в подорожніх творах
тісно пов’язаний хронотоп зустрічі: “Тут (у хронотопі дороги. – М.Ф.) можуть випадково зустрітися ті, хто формально роз’єднаний соціальною ієрархією та просторовою
відстанню, тут можуть виникнути будь-які контрасти, зіткнутися та переплестись різні
долі [4, с.277]”, що відіграє роль каталізатора. За порадою капітана корабля, Яблонська
(“Далекі обрії”) змінює свій маршрут. Хронотоп дороги мемуаристи використовували й
для уповільнення дії, щоб подати власні розмірковування про сенс життя, як наприклад,
С. Яблонська в “Далеких обріях” [5, 2, с.118].
“Відкриття України” йшло шляхом посилення соціографічності мемуарного письма.
Українці зверталися до історії, етнографії, статистики, діалогів, траплялося, вели оповідь суворо протокольно, вдавалися до відступів, поетичних замальовок: мемуарна нарація “драматизується негодуючою чи піднесеною нотою [6, с.189]”. І – найголовніше
– у центрі уваги опинялася “поетична душа українського народу” (М. Ткачук). Західноукраїнські подорожі потвердили: мемуарному вияву нарисового характеру характерна
злободенність3. А те, що саме нарис найбільш прийнятний для опису подорожі, засвідчує
“Чар Марокко” С. Яблонської, її твори з мандрів до Китаю.
Західноукраїнська література мандрівок – складова вітчизняної мемуаристики, у
якій розкриваються всі ознаки цього жанру, в т. ч. сповідальність, характеризується белетризацією форм (твори С. Яблонської, О. Кисілевської та ін.), широкою географією
мандрів, синкретизмом.
У подорожній літературі, як і в художній, на передній план виходила постать автора:
інтелігента, який усіма фібрами душі вбирав навколишнє, переймав досвід, вів діалог.
Укладачі “Литературной энциклопедии терминов и понятий” [7] небезпідставно стверджують,
що подорожі рідною стороною відкривають можливості для вирішення масштабних публіцистичних
завдань.
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Подробиці реакцій подорожуючих, симпатій/антипатій ets, поглядів на життя й мандрівки (розповідь С. Яблонської про улюбленців-коней, зізнання Й. Cліпого: “…з кожної дороги вертаюся я тілесно страшно втомлений, але все-таки духово відроджений [8, с.97]”)
вводили читачів у атмосферу часу, допомагали глибше зрозуміти наратора. Матеріали
С. Яблонської в “Новій Хаті”, “Ділі” знайомили з нею, її “романтично-пригодницькими
повістями” (Ф. Погребенник).
У подорожню прозу повноцінно вписувалася й особа автора: наприклад, С. Яблонської, яка вечірньої години залюбки поспішала до місць відпочинку тубільців і була заскочена колізією – чуже не завжди відкривається чужому: “…збираю живі і цікаві вирази
китайських, поетичних настроїв, хоч на жаль моя поява завсіди тільки полохає їх… [9,
с.195]”4. Через “мандрівні вражіння” поставали екзистенція, етичні засади наратора. Подорожні “нариси С. Яблонської …виразно проектують характер і вдачу самої авторки [9,
с.189]”. Письменниця зізнавалась, указуючи на риси свого й потенційної жінки-українки
характеру: “…тверда дійсність, повна небезпек та втоми, ще не висушила в мені моєї
мандрівницької гарячки [10, с.7]”. Модерністська концепція “походу за красою” зріднює
С. Яблонську з О. Кобилянською, яка мало мандрувала. “Ненаситний інстинкт мандрівниці” допомагав С. Яблонській відкривати неторовані стежки, збагачував, дозволяв давати поради. Подорожня література перебрала на себе функцію порадника-інструкції,
що проступало зі вступних слів автора, як, наприклад, О. Кисілевської: “Від чого почати,
коли йдеться про швайцарські землі? [11, с.45]”. Таким же порадником для майбутнього
подорожуючого став матеріал С. Яблонської “У китайському заїзді”, поміщений у “Новій Хаті” (1934). Розповідаючи про своє рішення “подорожувати по-китайськи”, авторка
ніби мимохідь показала всі невигоди такої мандрівки, вказала на переваги готового до
мандрів подорожуючого, котрий заздалегідь візьме із собою запаси їжі, похідне ліжко,
подбає про нічліг тощо. Оповідаючи про повсякденні справи, мемуаристка навіть описала процес приготування їжі, розповіла про відправу вірних слуг Будди тощо.
Подорожам, як і пригодницьким творам, властиві сенсаційність, відкриттєвість, визначальність пригоди. Це відчуваємо у Софії Яблонської (“Далекі обрії”), зокрема в описах пригод на морі, дикому острові тощо.
С. Яблонська вирішує всупереч іронічній засаді пана Манріє відвідати гарем. Із розважливістю, гумором, а місцями й іронією вона зверталась до опонента: «Коли… не найдете мене ніде, то вибачте неслухняній “дикій українці” та заходьте до каїда Кадур бель
Сябрі і зажадайте, щоб він зменшив свій гарем на одну жінку: мене. Р. S. Запрошена вчора
каїдом, а сьогодні рабиня своєї цікавости, йду до нього обідати [12, с.7]». Таким чином,
література цього ґатунку наблизилася до пригодницької. А книга “художньо-документальних есе-репортажів” “Чар Марокко” С. Яблонської, завдяки унікальності спостереженого
й художності, “стала літературною сенсацією на західноукраїнських землях” [13]. У подорожах є інтригуючі драматичні, любовні сюжети, що, за М. Бахтіним, характерне для
авантюрно-героїчної біографічної цінності. Це розповіді про кохання, про людей, які закохуються в подорожуючих (у “Далеких обріях” С. Яблонської в основу нарису “Князь із
казки” покладено інтригу про закоханого в “міс Україну” (авторку) кзязя).
Мемуаристка писала: “…яким правом хочу вдертися в їх душі, немов у зачинені двері чужої хати
[5, 1, с.43].”
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Мемуаристи подорожували на відпочинок (“На чужині” К. Бобикевич), до екзотичних незнаних країн, до відомих своєю давньою чи модерною цивілізацією держав тощо.
У споминах подавалися не лише пейзажі й інтер’єри, але й портрети людей різних національностей і віросповідань. Об’єктом зображення у подорожах ставав загал: норвезькі
діти перед королівським замком у Скандинавії (в О. Назарука), жителі Альп (їх описала
О. Кисілевська), китайці й араби, бербери й цейлонці (С. Яблонська)5 та ін. Мемуарні
образи-портрети сучасників із різних континентів засвідчували особливу авторську спостережливість. Першість посіла С. Яблонська. Її матеріали в “Новій Хаті” (“У марок [к]
анського каїда”, “Несподівана зустріч у гаремі”, “Гостина у берберів”, “Останні дні”),
книги “Чар Марокко” та “Далекі обрії” містили низку портретів. Серед описуваних були
папуаси, балійці, маорії. Переважав “цілком гуманний і антиколоніальний” (Я. Поліщук)
ідейний пафос. С. Яблонська протиставляла тубільне населення колонізаторам, стверджуючи іронічно: європейці зробили із чужих земель “своєрідний цирк, куди за платним
вступом приїздять тисячі туристів [5, 2, с.46]”.
У спогадах воскресали жіночі постаті. Спостереження С. Яблонської з теренів Марокко дали їй можливість відтворити низку пластичних жіночих облич, у т. ч. мешканок
гарему. Якщо О. Кисілевська у “Швайцарії” зіставляє уклади життя рідного їй українського жіноцтва та швейцарського, то С. Яблонська протиставляє представниць білої
раси і жінок-арабок (“Обід у хоромах гарему”). У незавидній долі останніх уважне “око”
С. Яблонської розгледіло трагічність становища й чистоту почуттів. Представниці аннамітів викликали порівняння: “Їхні обличчя – таємні квіти тропіків [5, 1, с.67]”.
Серед західноукраїнських подорожей знаходимо спомини у формі епістол (“Листи з
чужини” Я. Окуневського, “Листи з-над Чорного моря…” О. Кисілевської, “Листи з Італії” М. Островерхи, “Листи з дороги…” О. Назарука та ін.), що засвідчує “впливовість”
епістолярних форм і у ХХ ст. «Лист до “Жіночої Долі” в Коломиї» [14] С. Яблонської
– це епістола “не як жанр, а як свідчення [15, с.19]”, що тяжіє до публіцистичної статті,
а місцями – до ліричного етюда: “Сьогодні вранці мене збудило сонце …Поміж лісами
бамбуків, тростин, бананів, папоротевих дерев… я летіла (на коні. – М.Ф.) в сонці, наче
стріла [14, с.10]”. “Документалістика дає про себе знати (і претендує на це!) у жанрах
великої смислової величини [15, с.19]” і малого обсягу, на що вказують окремі розділи
“Далеких обріїв” С. Яблонської.
Студії подорожей С. Яблонської засвідчують, що авторка була не тільки відважною
мандрівницею, але й майстерним описувачем. Подорожній доробок письменниці свого часу був перекладений на французьку мову (див.: Jablonska-Ouden S. Les horizons
lointains. – Paris, 1977). Загалом же, її подорожна спадщина потребує широкої популяризації та подальшого глибокого вивчення.
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ДЕТАЛЬ-ПОДЗАГОЛОВОК В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЕ РОМАНА ТОМАСА МАННА “БУДДЕНБРОКИ”
Впервые структурно-семантическим методом исследуются функциональные
аспекты подзаголовка в романе Т.Манна “Будденброки”. Подзаголовок подается как художественная деталь и одновременно как подвижное звено динамической структуры
текста произведения. В результате анализа представляем в контексте словесных рядов новое лейтмотивное осмысление данной детали, выступающее в романе в качестве
признака Verfall-а (упадка и гибели) как семьи Будденброков, так и немецкого патриархального бюргерства в целом.
Ключевые слова: подзаголовок, Verfall, лейтмотивная деталь.
The purpose of this paper is to analyze functional aspects of detail-subtitle in Th. Mann’s
“Buddenbrooks”. The subtitle is treated as a literary element and simultaneously mobile
constituent part of dynamic structure of the text. The detail in question is interpreted in
the context of the word orders as a leitmotif detail indicating to the “Verfall” (fall, decay)
decline of the Buddenbrooks family as well as the entire German patriarchal burger world
in general.
Key words: subtitle, Verfall, leitmotif detail.
Выделение художественной детали в литературном тексте с точки зрения многомерной структуры предоставляет широкие возможности для нового восприятия детали и
раскрытия её полифункционального значения (то, что мы исследуем, является деталью и
в то же время подвижным микроэлементом, движущимся звеном динамической структуры, которое может переходить из одного словесного ряда в другой).
Основой исследования является теория словесного ряда [1:245; 250-255] [2:318-331],
введенная В.Виноградовым и разработанная далее современными структуралистами
(В.Топоров, Б.Успенский и др.). Данная теория применяется для выявления глубинных деталей упадка семьи Будденброков, которые остались вне поля зрения исследователей творчества Т.Манна. Художественные детали исследуются во фрагментах в контексте словесных рядов, проходящих через все текстовое пространство романа Т.Манна “Будденброки”.
Рассмотрение проблемы художественной детали происходит в контексте главной
темы романа: семья – ее назначение в жизни общества; патриархальная бюргерская семья и ее постепенный упадок в новых общественных условиях.
В качестве исходной художественной детали рассмотрим подзаголовок романа “Будденброки” – “Verfall einer Familie” (в принятом переводе: “История гибели одного семейства”; букв. перевод: “Упадок одной семьи” или “Гибель одной семьи”).
Отметим, что подзаголовок, как и заглавие, играет важную роль в создании интегрированного единства текста; подобно заглавию, он занимает “так называемую сильную
© Квирикадзе Н.Г., 2013

350

позицию, которая которая в силу противопоставленности корпусу текста привлекает
внимание читателя” [3:52]. Заглавие и подзаголовок художественного произведения в
большей или меньшей степени сравнивают с двойными заглавиями, которые, в отличие
от единичного заглавия, выносят на поверхность текста уже две формальные конструкции. Это является первым показателем того, что краткая форма названия не всегда в
силах справиться со всеми возложенными на нее функциями. И когда “собственно заглавию” (названию) не хватает собственных размеров, оно вступает в “сотрудничество”
с подзаголовками.
Существует много разновидностей подзаголовков – их можно классифицировать как
по содержательности, так и по степени художественного воплощения информации. Но
основной их функцией является способность дать читателю дополнительное к названию
представление о стиле, жанре, композиции и тональности текста — о тех смысловых
кодах, которые следует активизировать в читательском сознании для полного восприятия
художественного произведения.
Наша задача – проследить движение исходной детали-подзаголовка по всему текстовому пространству “Будденброков” и выявить ее функционирование в контексте словесных рядов в различных фрагментах романа как по отношению ко всей семье Будденброков, так и к ее членам в отдельности. В рамках настоящей статьи мы ограничимся
несколькими моментами фиксации искомой детали.
Фрагмент первый
“Verfall einer Familie” (Подзаголовок ) [Здесь и далее выделено нами – Н. K.].
Выбрав в качестве заглавия своего романа краткую форму названия – имя собственное (“Buddenbrooks”), Т.Манн, как видно, полагал, что оно недостаточно для понимания
замысла произведения, и добавил подзаголовок “Verfall einer Familie” – словосочетание, состоящее из двух компонентов; доминантным здесь является, конечно, “Verfall”
(упадок, гибель) как основной смысловой код, зависимым – “Familie” (семья). Уже в
фрагменте первом, т.е. в подзаголовке, фиксируется главная тема произведения: упадок
семьи Будденброков; налицо самое первое указание на ее последующую гибель. Детальподзаголовок здесь непосредственно объемлет эту бюргерскую семью в целом, все ее
четыре поколения, представленные в романе. Оба компонента детали являются первыми
членами словесного ряда со значением упадка Будденброков:
Verfall — Familie.
Прослеживая движение исходной детали-подзаголовка по всему тексту произведения
с целью дальнейшего расширения рассматриваемого словесного ряда, мы учитываем, что
соответствие следующих членов словесного ряда детали-подзаголовку может быть полным (повторяется то же самое слово или словосочетание) или частичным: а) повторяется
не то же, а однокоренное слово, которое отличается от основного или своей принадлежностью к другой части речи, или же иной словообразовательной формой; б) повторяется не то
же слово, а синоним (либо собственно синоним, либо контекстуальный).
Фрагмент второй
“Von diesem Vorfahren waren schon alle Daten bekannt: Wann er die Frieseln und wann
die echten Blattern gehabt ... und wann er in ein hitzig Fieber mit Raserei verfallen, stand
reinlich vermerkt” [4: 58 ].
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В этом фрагменте исходное существительное “Verfall” повторяется уже в форме
другой части речи – в форме глагола “verfallen“. Здесь речь идет о деде консула Иоганна Будденброка, учредившем знаменитую хлеботорговую фирму будденброковского рода. Именно у него вслед за подзаголовком выявляются симптомы Verfall-a (“er
in ein hitzig Fieber mit Raserei verfallen“ – “он впал в буйную горячку”), т.е. первым
конкретным носителем будденброковского упадка является именно он (благодаря введению детали “verfallen“; отметим также и сам факт болезни). Вывод наш противостоит принятому в критической литературе мнению о том, что упадок рассматриваемого
бюргерского рода начинается лишь с консула Иоганна Будденброка. Итак, признаки
Verfall-a выявляются еще у вышеназванного предка действующих в романе Будденброков, который оставил им знаменитое наставление, выписанное высокими готическими
буквами и обведенное рамкой: “Сын мой, с охотой приступай к дневным делам своим,
но берись лишь за такие, что ночью не потревожат твоего покоя” [5:114]. Не потому ли
он так настойчиво наставлял своих сыновей, что сам уже ощущал в себе нечто, от чего
пытался их предостеречь?
Вышеприведенный словесный ряд расширяется:
Verfall — Familie — verfallen.
Cледующим рассмотрим отрывок из текста, в котором восьмилетний Ганно Будденброк (представитель четвертого поколения Будденброков) исполняет фантазию собственного сочинения. Деталь-подзаголовок фиксируется здесь вновь в форме глагола
“verfällst” (от “verfallen”) и связывается с маленьким Ганно.
Фрагмент третий (Часть 8, глава 6)
“ „Was ist das für ein theatralischer Schluß, Johann? ... aber wie verfällst du hier plötzlich
aus H-Dur in den Quart-Sext-Akkord der vierten Stufe mit erniedrigter Terz ...?... Ändere den
Schluß, Kind, dann ist es ein ganz sauberes kleines Ding“.
Aber gerade auf diesen Mollakkord und diesen Schluß legte Hanno das allergrößte Gewicht ...
... hob Hanno bedeutsam jenen Übergangston hervor ... eine hebende, schwebende Bewegung ... tremolierte pianissimo der e-Moll-Akkord ... zog Hanno das dissonierende, zur Grundtonart leitende cis herzu ... steigerte er die Dissonanz ... Er verweigerte sich die Auflösung ...
Was würde sie sein, diese Auflösung, dieses ... Hineinsinken in H-Dur? Ein Glück ... Der Friede! Die Seligkeit! Das Himmelreich! ... sank sein Kopf auf die Schulter nieder ... sein Tremolo
... nach H-Dur hinüberglitt ... sich ... steigerte ... abbrach ... das selige Zur-Seite-Sinken seines
kleinen Kopfes” [6: 504-507].
Мы считаем, что представленные здесь модуляции, то есть переходы из одной тональности в другую, движения вверх-вниз, разрешения диссонансов по принципу тяготения неустойчивых звуков в устойчивые – все эти детали-музыкальные термины
символизируют взлеты и падения как фирмы Будденброков, так и их самих – представителей патриархального патрицианского бюргерства (на образе Ганно); их устойчиво-неустойчивое положение в разрезе постоянно меняющихся исторических и общественных
условий; их колебания в отношении осмысления проблемы бюргерства вообще. Все вышеуказанное мы можем наглядно продемонстрировать с помощью художественных доминант фрагмента (детали со значением нисхождения Будденброков выделены):
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ein theatralischer Schluß – wie verfällst – aus H-Dur in den Quart-Sext-Akkord der
vierten Stufe – mit erniedrigter Terz – jeden Übergangston – eine hebende, schwebende
Bewegung – der e-Moll-Akkord – das dissonierende, zur Grundtonart leitende cis – steigerte
er – die Dissonanz – die Auflösung – diese Auflösung – dieses ... Hineinsinken in H-Dur –
sank sein Kopf ... nieder – nach H-Dur hinüberglitt – sich ... steigerte – abbrach – das ...
Zur-Seite-Sinken
Многозначительным, на наш взгляд, является замечание Эдмунда Пфюля, сделанное
им маленькому Ганно в связи с сочиненной мальчиком фантазией. Органист упрекает
своего ученика за переход из H-Dur в квартсексту четвертой ступени с пониженной терцией и требует изменить конец произведения: “... wie verfällst du hier plötzlich aus H-Dur
in den Quart-Sext-Akkord der vierten Stufe mit erniedrigter Terz ...?... Ändere den Schluß,
Kind, ...” (“... зачем ... ты переходишь из H-Dur в квартсексту четвертой ступени с пониженной терцией? Измени-ка конец, мой мальчик, ...”) [7: 549]. Переход, о котором здесь
идет речь, это переход из Си мажора (H-Dur) в Ми минор (e-Moll), т.е. в весьма далекую тональность по степени родства, что намекает на существенные различия в статусах
бюргера и музыканта-декадента (в лице Ганно); кроме того, деталь-термин “квартсекста
четвертой ступени” подчеркивает, что данный переход от бюргера к художнику-музыканту окончательно свершился в четвертом поколении семьи Будденброков.
Бесспорно, ведущее слово-деталь данного фрагмента “verfällst” выполняет роль
музыкального термина: ему синонимичен глагол “übergehen” (“переходить”), кстати,
стоящий в том же ряду в виде родственного, однокоренного слова, но уже в форме другой части речи (“Übergangston”). Однако, исходя из вышеизложенных рассуждений о
статусе бюргера и художника, бесспорным следует считать и то, что глагол “verfällst
(“verfallen”) имеет здесь и другое значение: “1. allmählich zugrunde gehen, zusammen-,
zerfallen” [8:4042] (“постепенно разрушаться, приходить в упадок”), благодаря чему он
увязывается с основной темой романа – Verfall-ом семьи Будденброков – не только в
смысловом отношении (“Verfall: 1. das allmähliche Zugrundegehen, Zusammen-, Zerfallen”)
[9:4042], но и грамматически (глагол “verfallen” и существительное “Verfall” – родственные, однокоренные слова). Вместе с другими деталями рассматриваемого фрагмента,
имеющими значение упадка, он автоматически входит в словесный ряд детали-подзаголовка:
Verfall — Familie — verfallen — wie verfällst — erniedrigter — jeden Übergangston
— die Auflösung — diese Auflösung — dieses Hineinsinken — sank nieder — hinüberglitt
— abbrach — das Zur-Seite-Sinken
Прослеживая далее движение исходной детали-подзаголовка по тексту романа, отметим ее еще в четырех фрагментах, расположенных в различных частях произведения.
Фрагмент четвертый (Часть 8, глава 8)
“Der angeklagte Zustand von Frau Permaneders Schwiegersohn, das Bewußtsein der
gesamten Familie von der Gegenwart eines Mitgliedes, das eines Verbrechens gegen die
Gesetze, die bürgerliche Ordnung und die geschäftliche Ehrenhaftigkeit geziehen und
vielleicht der Schande und dem Gefängnis verfallen war, gab der Versammlung ein vollständig
fremdes, ungeheuerliches Gepräge. Ein Weihnachtsabend der Familie Buddenbrook mit einem
Angeklagten in ihrer Mitte! “ [10:531].
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Фрагмент пятый (Часть 9, глава 2)
“Der Senator zuckte wieder die Achseln.
«Du wirst mir glauben <...> Seit langen Jahren, schon mit seit Vaters Tode, verfällt das
ganze Rückgebäude. Im Billardsaal lebt eine freie Katzenfamilie, und tritt man näher, so läuft
man Gefahr, durch den Fußboden zu brechen ...“ “ [11: 583].
Фрагмент шестой (Часть 9, глава 4)
“Hier gab es nichts als vernachlässigste Altersschwäche. Zwischen den Pflastersteinen des
Hofes wucherte Gras und Moos, die Treppen des Hauses waren in vollem Verfall, und die
freie Katzenfamilie im Billardsaale konnte man nur flüchtig beunruhigen, indem man die Tür
öffnete, ohne einzutreten, den Fußboden war hier nicht sicher “ [12: 605].
Фрагмент седьмой (Часть 10, глава 5)
“Und <... > sprachen die Leute über Gerda und Thomas Buddenbrook <...>
Man sah die beiden an und fand, daß dies ein stark alternder, schon ein bißchen beleibter Mann, mit einer jungen Frau zur Seite, war. Man fand, daß Thomas Buddenbrook
verfallen aussah <... während Gerda sich in diesen achtzehn Jahren fast gar nicht verändert hatte“ [13: 643].
В приведенных фрагментах детали “verfallen war”, “verfällt”, “in vollem Verfall”,
“verfallen aussah” являются опорными точками, способствующими наиболее полному
раскрытию их содержания и смысла всего произведения в контексте упадка (Verfall-a)
будденброковского рода. Непосредственным носителем Verfall-a в четвертом фрагменте
является зять госпожи Перманедер – Гуго Вейншенк, которому грозит тюрьма за нарушение закона. Через линию “Гуго Вейншенк → Эрика Грюнлих → госпожа Перманедер
(Тони Будденброк)” Verfall проникает в семью Будденброков и вовлекает в себя всех ее
членов. В пятом фрагменте тему Verfall-a в беседе с Тони затрагивает Томас Будденброк
(речь идет о продаже большого будденброковского дома, носящего все следы Verfall-a).
Через Томаса и Тони и сквозь призму родового дома мотив Verfall-а и здесь также охватывает всех Будденброков. С этим фрагментом по своему строению и содержанию
перекликается следующий, шестой фрагмент, связанный с осмотром упомянутого будденброковского дома консулом Хагенштремом, который претендует на дом в качестве
его покупателя. В фрагменте повторяются некоторые детали предыдущего фрагмента,
а самая главная деталь – деталь Verfall-a – звучит здесь намного сильнее, чем в других
фрагментах (“in vollem Verfall” ‒ в полном упадке); мотив Verfall-a здесь предельно
обострен и, бесспорно, вовлекает в себя всю семью Будденброков. В седьмом фрагменте,
где говорится, что Томас Будденброк “verfallen aussah”, мотив Verfall-a, движущийся по
линии “Герда Будденброк-Арнольдсен → Томас Будденброк”, затрагивает лично Томаса,
хотя он, конечно, переплетается с общим, семейным мотивом упадка.
Рассмотренные выше детали введем в словесный ряд детали-подзаголовка:
Verfall — Familie — verfallen — wie verfällst — erniedrigter — jeden Übergangston — die
Auflösung — diese Auflösung — dieses Hineinsinken — sank nieder — hinüberglitt — abbrach
– das Zur-Seite-Sinken — verfallen war — verfällt — in vollem Verfall — verfallen aussah
Итак, деталь-подзаголовок с изначально заложенным в ней значением упадка патриархальной бюргерской семьи, движется по всему текстовому пространству романа, выявляясь в различных местах и становясь лейтмотивом, чем и подтверждается включение
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в Verfall всех членов рода Будденброков, а вслед за ними – немецкого патриархального
бюргерства в целом.
ЛИТЕРАТУРА
1. Виноградов В.В. О языке художественной прозы: [избранные труды]/ Виноградов
В.В. – М.: Наука, 1980. – 362 c.
2. Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности: учебник / Горшков
А. И. – М.: Наука, 2010. – 491 c.
3. Тураева З.Я. Лингвистика текста (Текст: Структура и семантика): учебник / Тураева З.Я. – М.: Просвещение, 1986. – 127 с.
4. Mann, Thomas. Buddenbrooks. Verfall einer Familie / Thomas Mann// Gesammelte
Werke in dreizehn Bänden. – Band I. – Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1990.
– 760 S.
5. Там же.
6. Там же.
7. Манн, Т. Будденброки. История гибели одного семейства /Томас Манн// Собрание
сочинений в 10-ти томах. – Т. 1. – М.: Худ. лит-ра, 1959. – 807 с.
8. Wörterbuch der deutschen Gegenwartsprache in 6 Bänden [ Hrsg. von R. Klappenbach
und W. Steinitz]. – Bd. 6. – Berlin: Akademie-Verlag, 1980. – 4134 S.
9. Там же.
10. Mann, Thomas. Buddenbrooks. Verfall einer Familie / Thomas Mann// Gesammelte
Werke in dreizehn Bänden. – Band I. – Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1990.
– 760 S.
11. Там же.
12. Там же.
13. Там же.

355

УДК 821.161.1

Белогорская Л.В.
(Киев, Украина)
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ
В РОМАНАХ АЛЕКСАНДРА ГРИНА

Стаття присвячена розгляду специфіки просторових символів в романах Олександра Гріна. Проводиться аналіз трьох головних символічних образів, які різною мірою є
присутніми в кожному з романів письменника.
Ключові слова: Грін, роман, символізм, просторовий символ.
Статья посвящена рассмотрению специфики пространственных символов в романах Александра Грина. Проводится анализ трех главных символических образов,
которые в разной степени присутствуют в каждом из романов писателя.
Ключевые слова: Грин, роман, символизм, пространственный символ.
The article is dedicated to consideration of specific feature of spatial symbols in the novels
of Alexander Grin. The analysis of three main symbolic characters is presented.
Key words: Grin, novel, symbolism, spatial symbol.
Александр Степанович Грин – это художник слова, творческое наследие которого
еще не осознанно в полной мере. Он писал в смутное время революции, гражданской
войны и становления соцреализма. Но его произведения говорят о вечных непреходящих ценностях: о внутреннем мире, душе, духовном пути человека. Исследованием
творчества А. Грина занимались такие ведущие ученые, как В. Бааль [1], Н. Кобзев
[2], В. Ковский [3], А. Цонева [4], и др. Если в советские годы А. Грин рассматривался,
как писатель романтического или фантастического направления, то сейчас все большее
внимания уделяется символической составляющей его творчества. В диссертационных
работах В. Романенко [5], А. Мазина, [6], Е. Козловой [7] в центр исследования уже
ставится символ в прозе А. Грина.
На наш взгляд, особый интерес представляют романы писателя, где через символические образы автор выражает свое виденье мира. Если рассмотреть пространственную
структуру гриновских романов, можно выделить три главных символических образа, которые в разной степени присутствуют в каждом из них. Это пространство моря, символизирующее мир духовный, по которому в поисках своего «Несбывшегося» странствуют люди; это образ пути (в том числе и морского пути), символизирующего духовный
путь героя; и это образ дома – символ личного духовного пространства, индивидуального внутреннего мира, который герой сам выстраивает или получает его в наследство как
данность (дом Джесси в романе «Джесси и Моргиана», или дом Футроза, где обитают
Роэна и Элли, в романе «Дорога никуда»).
Попробуем проследить за трансформацией этих образов, начиная с первого романа А. Грина «Блистающий мир» - и заканчивая последним, незаконченным романом
«Недотрога».
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В романе «Блистающий мир» морское пространство еще не занимает такое место,
как в последующих двух романах. Его заменяет воздушное пространство и образ полета,
символизирующий, по словам самого автора, «парение духа», т.е. духовный полет героя.
Но здесь важным пространственным ориентиром становится маяк. События происходят
в комнате смотрителя маяка, которая находится высоко над морем. Герой смотрит из
окна этой комнаты вниз, на бушующие волны, которые отражают его внутреннее состояние. Море внизу, небо вверху, а между ними – комната маяка, где Друд объясняется
со своей Тави, и откуда начинается их совместный путь – полет в небо. Как видим, в
первом своем романе Грин изображает только клочок бушующего моря, видимого из
окна маяка.
Все события второго романа А.Грина «Золотая цепь» уже непосредственно связаны с морем. В своих следующих романах писатель больше не будет использовать образ
«полета наяву» – может быть, для того, чтобы у читателей не возникало ощущение, что
описанные события относятся к области фантастики. В других романах Грина символом
духовного пространства уже будет море.
Роман «Золотая цепь» начинается с событий, происходящих в кубрике маленького
суденышка «Эспаньола». Далее следует путешествие по бушующему морю к загадочному мысу Гарденна, где находится таинственный дом. О событиях рассказывает от первого лица шестнадцатилетний герой Санди, ставший по воле случая их участником. Море
символизирует здесь путь души Санди, столкнувшейся с невиданным.
Пространство дома занимает в этом романе центральное место. Дом Ганувера, воплотивший в себе самые невероятные и сказочные фантазии, выстроен в соответствии
с мечтами Молли, его любимой. Он задуман для Молли, как отражение ее внутреннего
мира, ее мечты. Только построен он Ганувером для Молли, но без Молли – и поэтому
отразил амбивалентность и трагизм внутреннего мира Ганувера.
Это самое необычайное и фантастическое пространство из всех изображенных Грином (достаточно сравнить дом Ганувера с домами Гарвея и Дэзи, или с домом Джесси).
Но оно не принесло героям духовной гармонии, а наоборот, разрушило их отношения.
Золотая цепь, давшая возможность воплотить мечту о невиданном доме, в то же время
явилась разрушающим, разделяющим началом, которое хранится внутри дома, но не
дает героям счастья.
В третьем романе А. Грина «Бегущая по волнам» пространство моря уже занимает
центральное место. Герой в поисках несбывшегося путешествует по морю (символ духовного пути). И именно в открытом море, когда Гарвей находится в шлюпке совершенно
один, происходит его встреча с Фрези Грант. Образ Фрези Грант перекликается с символом
Вечной Женственности. Через этот образ главный герой познает тайну, скрывающуюся в
глубине мира, и этот образ приводит Гарвея к Несбывшемуся, которое он ищет.
Конечная точка духовного пути героя – дом, выстроенный в соответствии с внутренним миром любимой, идентичным его собственному. Это уже не дом Ганувера с его
непостижимым, неуправляемым, пугающим пространством. Дом Гарвея и Дэзи, героев
романа «Бегущая по волнам», не роскошен по сравнению с домом из «Золотой цепи»,
– он очень прост. Но именно в нем герои обретают внутреннюю гармонию. Ведь когда
он строился, влюбленные не разлучались, как Ганувер и Моллли. Заметим, что в рома357

не «Золотая цепь» Ганувер путешествует по морю один – символ одинокого духовного
пути, без любимой. И строит он свой дом тоже один. В романе «Бегущая по волнам»
Гарвей и Дэзи путешествуют вместе по местам, которые Гарвей посещал раньше – символ совместного, общего для двух влюбленных духовного пути. А в это время по проекту Гарвея   перестраивается дом, который должен соответствовать внутреннему миру
Дэзи. Этот дом и становится конечным пунктом их духовного пути, где герои обретают
полноту счастья.
Следующие два романа «Джесси и Моргиана» и «Дорога никуда» были написаны
уже на рубеже 1920-30-х г.г. Это было время трудное для Грина и для всего его поколения. Произведения Александра Степановича больше не хотели печать. В издательствах
просили что-нибудь в духе современности. Но он не мог поломать себя, подстроившись
под социалистический реализм. Интересно, что именно тогда пространство моря почти уходит из романов писателя. Его герои путешествуют уже по суше – это или автомобильная дорога, или дорога лесом. По автомобильной дороге едет Джесси к сестре,
когда узнает из письма, что Моргиана отравила ее. По автомобильной дороге движется
и Давенант («Дорога никуда»), когда спешит оправдаться перед семьей Футроза. Эта дорога, в отличие от дороги морем или небом, не наполнена фантастическими событиями.
Такая дорога приносит героям напряжение, трудную борьбу с собой и с внешними препятствиями.
Интересно, что в феерии «Алые паруса», предшествующей написанию первого
гриновского романа, важную роль играет картина, на которую любил смотреть юный
Грей. На ней изображено бурное море и корабль. Именно она повлияла на решение
Грея стать капитаном. В последнем романе Грина такой же юный Давенант тоже рассматривает картину, но изображает она безлюдную дорогу среди холмов, освещенных
утренним светом, и носит название, как и роман, «Дорога никуда». Эта картина также
становится отражением судьбы героя.   Правда, морская дорога тоже присутствует в
последнем романе Грина, но это не дорога-странствие, а дорога-бегство от опасности,
дорога-сражение. Морское пространство, символизирующее у Грина мир духовный,
свободу духа, в последних романах сведено до минимума и несет для героев смертельную опасность. Джесси просто для забавы бросает камни с обрыва и чуть не срывается
с него в море: «Смерть пошутила» [8: 199]. Морем пытается Давенант скрыться от преследователей. Но от раны, полученной при перестрелке на море, он умирает в тюрьме.
Можно предположить, что в этих символических событиях из романов нашло отражение
то, что происходило в эти годы в стране: всякая свобода и, в особенности, свобода духа
преследовалась и уничтожалась.
Образ тюрьмы присутствует как в первом, так и в последнем романе А. Грина. Но в
первом романе «Блистающий мир» герой освобождается из тюрьмы. «Я свободен везде,
даже здесь» - говорит он Руне [9: 99]. Для Друда дом - это весь мир. В последнем же
романе, несмотря на все усилия друзей освободить Давенанта, его настигает смерть в
тюрьме.
В романах «Золотая цепь» и «Бегущая по волнам» жизненный путь приводит героев к дому. И в романе «Джесси и Моргиана» девушка, несмотря на все испытания, всетаки остается жить в своем доме, символизирующем внутреннее духовное простран358

ство героини. В отличие от предыдущих, в последнем романе Грина «Дорога никуда»
герой вынужден уйти из дома Роэны и Элли, который является для него сакральным
центром, символизирующим счастье и гармонию духа. После долгих скитаний конечным пунктом жизненного пути Давенанта, его «дороги никуда» становится тюрьма, где
он умирает. Нельзя не усмотреть в судьбе героя последнего романа иносказание судьбы
самого автора, заключенного в «духовную тюрьму» советского строя.
Незаконченный роман «Недотрога» также символичен. В нем бедная девушка восстанавливает полуразрушенный форт, который находится на берегу моря, для того, чтобы превратить его в свой дом. В саду рядом с домом, по замыслу автора, должны цвести
чудесные цветы – «недотроги», которые вянут от присутствия рядом с ними нехороших
людей, и поэтому героине приходится тщательно оберегать их от недобрых глаз. Если
вспомнить о судьбе гриновского наследия и тех героических усилиях, которые пришлось
приложить Нине Грин, жене писателя, чтобы восстановить как творческое, так и материальное достояние мужа – домик Грина в Старом Крыму, невольно напрашивается
мысль о предвидении. Но роман остался незаконченным. Будет ли восстановлен полуразрушенный форт? Зацветут ли в саду рядом с ним удивительные цветы «недотроги»,
как задумывал автор? Ведь настоящая оценка, настоящее понимание наследия Грина еще
только ждут нас. Сама незаконченность последнего романа Грина превращается в особый символ, обращенный к нам, прорастающий из литературы в жизнь.
Из вышесказанного видно, что три главных символических образа пространственной структуры гриновских романов моря, пути и дома меняются от первых романов
к поздним. И если в ранних романах образ морского пути, символизирующий путь
духовный, свободу духа приводит героев к дому – символу внутренней гармонии, то
в последнем романе путь ведет героя из дома к тюрьме и смерти, что и выразилось
в символическом названии романа «Дорога никуда». Можно предположить, что Грин
невольно отразил состояние, в котором находилось в те годы советское общество. И
только неоконченный роман «Недотрога», где героиня своими руками восстанавливает
полуразрушенный форт над морем, превращая его в дом с садом, вселяет пророческую
надежду на духовное возрождение в будущем.
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО І РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА
XVII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XIX ст.

У статті досліджуються впливи російської літератури означеного періоду на формування світогляду Тараса Шевченка, на засвоєння ним творчого досвіду російських
письменників та поетів, на творення власної естетики, проблематики, тематики, ідейно-стилістичної парадигми.
Ключові слова: лектура, традиція, тема, образ, мотив.
В статье исследуются влияния русской литературы указанного периода на формирование мировоззрения Тараса Шевченко, на усвоение им творческого опыта русских
писателей и поэтов, на создание собственной эстетики, проблематики, тематики,
идейно-стилистической парадигмы.
Ключевые слова: лектура, традиция, тема, образ, мотив.
The influence of Russian literature of the marked period on Taras Shevchenko’s forming of
worldview, on mastering of creative experience of the Russian writers and poets, on creation
of his own aesthetics, themes, ideological-stylistic paradigm are investigated in the article.
Keywords: reading interests, tradition, theme, character, motive.
Ґрунтовне ознайомлення з російською літературою Шевченко розпочав у 30-ті рр.
XIX cт. Водночас російська література XVII – першої третини XIX ст. також мала значний вплив на формування світогляду творця, на засвоєння ним творчого досвіду російських письменників та поетів, на творення власної естетики, проблематики, тематики,
ідейно-стилістичної парадигми.
Про лектуру поета свідчать його творча спадщина та спогади сучасників. Так, ізпоміж пам’яток XVI–XVII ст. особливу увагу Шевченко звертав на «Повість про Петра
і Февронію», про що є згадка у повісті «Капітанша», та на «Повість про горе-злочастя»,
сюжет якої він використав при створенні циклу малюнків із серії «Притча про блудного
сина» [1]. У повістях Шевченка є також згадки про «Казку про Єруслана Лазаревича»
(«Близнюки») та «Слово про птахів небесних» («Прогулянка з задоволенням і не без
моралі»), котрі збереглися у списках XVII–XVIII ст.
Шевченко вважав, що класицизм, як і його естетична програма, відійшли в минуле.
У поемі «Царі» поет висміює «оду пишно-чепурну». Г. Державіна за оду «До Феліци»
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360

Шевченко називає «певцом Екатерины». У «Щоденнику» (запис від 13.08.1857 р.) поет
згадує книгу Державіна, яку бачив у астраханській бібліотеці, і пам’ятник йому в Казані.
Відомо, що Шевченко скептично ставився до поезії В. Тредіаковського. У «Щоденнику» (запис від 02.07.1857 р.), різко відгукуючись про О. Афанасьєва-Чужбинського,
поет назвав його «вторым Тредьяковским». У Шевченка є згадки і про трагедію О. Сумарокова «Синав і Трувор» («Музыкант»), поему М. Хераскова «Цар, або Врятований Новгород» («Капитанша»), комедію В. Капніста «Ябеда» («Щоденник»), трагедії В. Озерова
«Едіп в Афінах», «Фінгал», «Дімітрій Донськой» («Художник»), повість «Душенька» І.
Богдановича («Щоденник»), Скотініна з комедії «Недоросток» Д. Фонвізіна («Прогулянка з задоволенням і не без моралі») тощо.
Шевченко знав творчість М. Карамзіна, захоплювався стилем «Листів російського
мандрівника» («Близнюки»), але критикував їхній зміст («Художник»). З «Історії держави Російської» поет використав окремі історичні факти, але про твір відгукувався іронічно. У «Щоденнику» (запис від 09.9.1857 р.) Шевченко називає Карамзіна придворним
історіографом.
Шевченко високо цінував творчість І. Крилова. Байки «великого поета» згадував у
щоденнику, у листах. Опозиція самодержавству – спільна риса творчості обох митців
слова. Пам’ятник Крилова в Петербурзі, на думку українського поета, не відповідав образу байкаря («Щоденник», запис від 30.4.1858). Відома акварельна копія з портрета
Крилова, яку виконав Шевченко за проханням В. Жуковського (1839–1841 рр.).
Шевченко читав переклад «Іліади» М. Гнєдича і в повісті «Прогулянка з задоволенням і не без моралі» згадав його як перекладача цієї поеми. Поет також знав творчість О.
Кольцова із журналів 1831, 1835 рр., любив і цитував його вірші, мав його збірки у своїй
бібліотеці. Спільними для поетики обох творців стали мотиви самотності, бідняцької
долі та пошуку кращого життя.
Тарас Шевченко захоплювався творчістю О. Грибоєдова, зокрема засобами сатиричного жанру. Рядки з комедії «Горе з розуму»: «Воскреснем ли когда от чужевластья
мод?..» – поет використав як епіграф у передмові до другого (нездійсненого) видання
«Кобзаря». У «Щоденнику» Шевченка також згадується ця комедія.
Творчість Є. Баратинського (зокрема його «Еда» має спільні риси з «Катериною»
Шевченка; також цей твір Баратинського згадується у «Близнюках»), К. Батюшкова
(«Уривки з листів російського офіцера про Фінляндію» («Близнюки»)), І. Козлова стала
для українського поета зразком громадянськості, скарбницею духовності.
У поезії Шевченка відчутні впливи поезії К. Рилєєва, котрий звертався у своїх думах і
поемах до історичного минулого України. Шевченко, як і Рилєєв, використовував сатиру,
історичну тематику для пропаганди визвольних ідей, насичував свої твори волелюбними
патріотичними думками й гаслами («Тризна» «Никита Гайдай», «Гайдамаки»). Шевченко
познайомився з творчістю Рилєєва, певно, через М. Маркевича, який листувався з Рилєєвим і наслідував його як поет. 1842 р. Шевченко працював над ілюстрацією до поеми Рилєєва «Войнаровський» та цитував цю поему в листі до В. Рєпніної від 24 жовтня 1847 р.
Український поет наслідував Рилєєва, що очевидно, зокрема, у його російських творах
– віршованій трагедії «Никита Гайдай» та поемі «Тризна». Так, у останній є багато асоціацій з окремими творами Рилєєва, стилістичних, текстуальних, ритміко-інтонаційних
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перегукувань, поетичних штампів і кліше [2: 314]. Шевченко, подібно до Рилєєва, використовував сатиру, історичні теми, мотиви дружби українців і поляків («Полякам», «Никита Гайдай», «Гайдамаки» та ін.); мотив перебування героя на засланні в Сибіру та його
смерть («Тризна» Шевченка та «Войнаровський» Рилєєва); образ Богдана Хмельницького («Богдан Хмельницький» Рилєєва і «Гайдамаки» Шевченка), утверджував ідеї свободи та патріотизму. Із записів М. Маркевича 1840–50-х рр. відомо про зв’язки Шевченка
з іншими діячами декабристського руху – В. Кюхельбекером, О. Бестужевим. У повісті
Шевченка «Капитанша» згадується також твір Ф. Глінки «Листи російського офіцера»).
У Шевченка і декабристів наявна тема поезії та покликання поета.
О. Пушкін та М. Лермонтов були улюбленими поетами українського поета, а їхня
поезія – взірцевою. Багато віршів зазначених поетів Шевченко знав напам’ять. І. Зайцев у «Спогадах» згадує про візит до Б. Ширяєва, де він читав вірші В. Жуковського та
Пушкіна. Серед слухачів був також Шевченко [3: 59]. 1840 р. письменник створив за поемою Пушкіна «Полтава» акварель «Марія». Про Пушкіна Шевченко дізнавався під час
зустрічей з В. Жуковським, П. В’яземським та іншими літераторами, котрі знали його
особисто. Шевченко також часто відвідував Олександрійський і Маріїнський театри, в
репертуар яких входили твори Пушкіна. Свої враження про постановку опери М. Глінки за мотивами поеми Пушкіна «Руслан і Людмила» у Маріїнському театрі та виставу
за сюжетом повісті «Станційний наглядач» Шевченко описує в епістолярії (лист до Г.
Тарновського від 25 січня 1843 р.) та «Щоденнику» (від 12 грудня 1857 р.). Шевченко
слідкував за творчістю Пушкіна, перечитував його поезії (зокрема «Пророк» (лист до
Бр. Залеського від 6 червня 1854 р.), «Сцени з лицарських часів» («Щоденник», запис
від 12 січня 1858 р.)), слухав «Камінного гостя» у читанні К. Піунової, монолог «Скупого рицаря» у читанні М. Щепкіна. Так, у «Прогулке с удовольствием и не без морали»
оповідач називає Пушкіна безсмертним поетом, цитує його вірші, висловлює думку про
написаний О. Кіпренським портрет Пушкіна; герой повісті «Близнецы» згадує повість
Пушкіна «Капітанська дочка» тощо. Відомо, що Шевченко мав задум російської поеми
на зразок «Анджело» Пушкіна, в якій прагнув відобразити характери реальних осіб Д.
Бібікова та М. Писарєва, котрі відіграли ганебну роль у справі Кирило-Мефодіївського
товариства («Щоденник», запис від 19 липня 1857 р.). Частково цей задум був втілений
у поемі «Юродивий».
У творчості Шевченка та Пушкіна є спільні теми, образи, мотиви (історичні, тема
поета, мотив божевілля жінки від надмірного страждання – «Слепая» і «Полтава»; мотив розбійництва – «Варнак» і «Брати-розбійники» тощо), що зумовлювалося романтизмом, водночас у доробку Шевченка також оприявнюється яскраво виражена національна
складова, власний творчий підхід до осмислення тих чи інших історичних і соціальнокультурних явищ, що сприяло утвердженню гуманістичних ідеалів та нового рівня української літератури. За влучним спостереженням О. Гончара: «Шевченко, як Пушкін у літературі російській, як Міцкевич у польській, зробив у тогочасній українській літературі
те, що під силу тільки геніям всеосяжним, – з найбільшою повнотою, красою і силою
виявив перед світом величезне духовне багатство українського народу і його невичерпні
творчі можливості. Шевченкова поезія стала синтезом всього найкращого, століттями
набутого демократичною українською культурою» [4: 228].
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Лермонтов був одним із найулюбленіших поетів Шевченка, що можна пояснити як
непересічним талантом обох митців слова, так і свободолюбством, силою гуманізму,
духовним і творчим потенціалом. М. Рильський вважав, що «в усіх слов’янських літературах не було більших співців гніву, співців обурення, співців зневаги, як Лермонтов
і Шевченко» [5: (3: 237)]. Перебуваючи на засланні, Шевченко просить надіслати йому
твори Лермонтова (листи до М. Лазаревського (від 20 грудня 1847 р.), А. Лизогуба (від 11
лютого 1848 р.), Ф. Лазаревського (від 22 квітня 1848 р.). 1850 р. при арешті у Шевченка
було відібрано з-поміж інших книг і дві книги творів Лермонтова. Шевченко, величаючи
поета «нашим великим Лермонтовим» («Щоденник»), згадує його вірш «На дорогу йду
я в самотині», називаючи його «лучшей молитвой Создателю» («Щоденник», запис від
28 липня 1857 р.), неточно цитує вірш «Когда волнуется желтеющая нива» (17 червня
1857 р.), наводить рядки з вірша «З Гете» («Гірські вершини») (20 липня 1857 р.). У вірші
«Мені здається, я не знаю» 1850 р. Шевченко порівнює Лермонтова з ангелом, пише про
його безсмертя і силу мистецтва.
У творчості Шевченка і Лермонтова відчутні тематичні, образні, текстуальні, інтонаційні перегуки («Пророк» і «Тризна»; Ізмаїл-Бей», «Валерик» та «Кавказ»; «Помираючий гладіатор» і «Неофіти» тощо). Шевченко продовжує і по-новому розкриває ставлення до жертовного подвигу декабристів, концепцію сучасності, сатиричне знеславлення
царів («Останній син вольності», «Пам’яті О.І. Одоєвського», «Кинджал» та «Неофіти»).
За поезією Лермонтова «Умираючий гладіатор» Шевченко зробив малюнок.
Російська література XVII – першої третини XIX ст. мала значний вплив на формування творчого світогляду Шевченка. Поет засвоював та творчо переосмислював її
образну систему, мотиви, тематично-ідейну складову («Перебендя», «Відьма», «Слепая», «Тризна», «Пророк», «Юродивий» тощо). Наприклад, очевидний вплив Карамзіна
(«Бідна Ліза») та Баратинського («Еда») на «Катерину» чи «Наймичку» Шевченка, та
шевченківська трагедія дівчини-селянки вирізняється соціальністю і трактується крізь
призму конфлікту національно-етичних світоглядів. Значної уваги заслуговує «розбійницька» тема (порівняймо «Варнак» Шевченка та «Дубровський» Пушкіна), тема пророка («Пророк» Шевченка і твори декабристів, Пушкіна, Лермонтова).
За своїми жанрово-стилістичними особливостями (багатолінійний сюжет, ліризація оповіді, звертання до читача та дійових осіб, введення в повість елементів епістолярного та мемуарного жанрів) твори Шевченка також близькі російській прозі
30–40-х років.
Ліро-епічну поему Шевченко утверджує як жанр в українській поезії, наслідуючи
російських письменників. «Причинна» поета відбиває світову романтичну традицію баладного жанру, яка представлена, зокрема, в російській літературі творами Жуковського,
Пушкіна, Лермонтова.
Очевидне також творче запозичення Шевченком досвіду російських поетів та письменників у психологічному змалюванні характерів ліричних персонажів.
Ломоносов, Державін, Сумароков використовували чотиристопний ямб, котрий, як
і 14-складовий вірш, притаманний творчості Шевченка, переважно в одах, виробивши
«декламаційний тип» чотиристопного ямбічного вірша із своєрідною системою ритмікоінтонаційного варіювання. У творчості українського поета більш помітний вплив пуш363

кінської традиції використання чотиристопного ямба та власне новаторство у ритмічній
структурі головних поетичних розмірів [6].
Індивідуальний почерк митця відчувається, наприклад, у створенні переспіву 81-го
псалма («Володарям і судіям» Державіна), переспіві Біблії. У «Давидових псалмах» прослідковуються традиції використання псалмів у російській громадянській поезії XVIII–
XIX ст. (Ломоносов, Державін, Крилов, Язиков, поети-декабристи), та твір набуває іншого звучання, змісту. При використанні жанру «пам’ятника» (Горацій, Ґете, Беранже,
Державін, Пушкін) український поет створює новий жанр – заповіт-гімн («Як умру, то
поховайте...»). Відчутні також революційні радищевські традиції у творчості Шевченка.
Отож, еволюція від романтизму до реалізму, співіснування й синтез романтичних і
реалістичних тенденцій та наявність перехідних форм притаманні як творчості російських письменників та поетів, так і творам Шевченка. Романтизм Пушкіна, Лермонтова,
раннього Гоголя, Рилєєва сприяв утвердженню українського поета на позиціях романтизму, зверненню до народнопісенних джерел, творчому використанню народної творчості,
гуманістичних ідей, пошукові ідеального героя.
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ЄВРОПЕЙСЬКА НОВЕЛА ВІДРОДЖЕННЯ
В ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА:
ТРАДИЦІЇ І НОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ
Розглянуто головні погляди історії мистецтва на літературу епохи Відродження як
предмету педагогіки мистецтва. Виявлено особливості застосування новели Відродження як навчального джерела в структуруванні процесу навчання в мистецькій освіті.
Ключові слова: історія мистецтва, епоха Відродження, новела, педагогіка мистецтва, художня освіта.
Рассмотрены основные взгляды истории искусства на литературу эпохи Возрождения как предмета педагогики искусства. Выявлены особенности использования
новеллы в качестве учебного источника при структурировании процесса обучения в художественном образовании.
Ключевые слова: история искусства, эпоха Возрождения, новелла, педагогика искусства, художественное образование.
The article deals with the main approach of the History of art to the literature of the
Renaissance.
Keywords: art history, the Renaissance, novella, pedagogy, arts education.
В сучасній педагогіці мистецтва поширеною компетентністною основою підготовки
художників є формування в кожному студентові індивідуальної «Я-концепції» відносно
його професійних здібностей. Це своєрідна методологічна настанова формування професійної мови митця, яка в більшій мірі формується через множинність знаків, символів,
метафор, алегорій. Така множинність в історії світової культури співвідноситься з семантичною типологією культур. Довершений семантико-синтактичний тип культури сформувався в європейській культурі, за твердженням Ю. Лотмана, в ХІХ-ХХ століттях. Але
вища ступінь довершеності культури цих століть базувалась на інноваційному характері
культури попередніх епох – епохи Відродження та Просвітництва. Саме в ці епохи слово, знак, символ, мова стали суспільно значимі в сформованій світській культурі. Соціально-творчі процеси Відродження та Просвітництва стали за підгрунття поважного
відношення до змісту комунікацій, діалогового спілкування, взаємного обміну інформацією, які перетворились в своїй духовній мотивації в оригінальну предметно-діяльністну
модальність людської праці. Епоха європейського Відродження відіграє особливу роль в
формуванні семантичної спрямованості розвитку світової культури. Історики і філософи культури в більшості тлумачень про сутнісні ознаки Відродження трактують даний
історичний час як «перехідну» епоху між класичним Середньовіччям і Новим часом в
Європі через короткочасність її по відношенню до сусідніх історико-культурних епох.
Однак, саме в епоху Відродження визначились ті соціокультурні зміни, які увібрали і
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підсумували її позитивні чинники іноваційності в культурі Середньовіччя і визначили
нові підходи до спрямованості прогресу соціального і творчого в Європі. Схожість перехідних періодів в історії світової культури за їх територіальною диференціацією дає
можливість моделювати змістовні ознаки європейського Відродження на інші аналогічні
періоди культури в локальних цивілізаціях світу.
В епоху європейського Відродження кардинально було змінено мотиваційну основу
розвитку культури, яка все ж таки залишила усталену домінанту культури Середньовіччя. В найбільш прогресивних державних формуваннях Європи – Італії, Голландії,
Франції, сформувалась домінуюча направленість соціально-культурних зрушень – процес секуляризації всіх сфер суспільного і приватного життя. Суттєвих змін набуло світосприйняття суспільства в бік філософії пантеїзму. Змістовно формувався в цей час перехід від теологічно-софістичного сприйняття світу до антропоцентризму. Суспільство,
активно проявляючи інтерес до нової парадигми світосприйняття, продовжувало зберігати традиційність мислення, закладену Середньовіччям, і тим самим набуло ознаки
дуалістичності. Через таку характерну ознаку епоха Відродження і визначається як «перехідна», де співіснують декілька мотиваційних підходів до соціального мислення. Найбільш візуалізованою з точки зору «боротьби» двох мотиваційних початків соціальної
діяльності стає в цю епоху художня творчість. Традиційність Середньовіччя, як потужний чинник творчості, перемежовувалась і трансформувалась під впливом новаторських
за світосприйняттям ідей. В сфері художньої творчості мотиваційна дуалістичність Відродження формувала особливе оригінальне матеріально-предметне середовище, яке за
масштабами артефактів, не дивлячись на свою короткостроковість, перевищує надбання
попередніх довготривалих історичних типів культур.
На змістовну специфічність європейського Відродження, як на системне явище в
історії культури Європи, першим звернув увагу Я. Буркхардт ще в ХІХ ст. Дослідник,
який належить до Віденської школи мистецтвознавства, сформулював висновок щодо
витоків сучасної ментальності європейської культури. Саме Відродженню належить
змістовне структурування процесу формування ментальності і стилю сучасної західноєвропейської культури, що відрізняє її від інших культурних традицій. Я. Буркхардт
свої наукові доводи будував досліджуючи італійське Відродження, і констатував: «…
дух італійського народу того часу підкорив весь західний світ» [1]. Аналізуючи системність творчого процесу Відродження в Італії, вчений наполягав, що кожен італієць
намагався відноситись до навколишнього середовища як до витвору мистецтва. В даному контексті мистецтво тлумачилось Я. Буркхардом вже з позицій науки ХІХ століття, як усвідомлена раціональна діяльність, що базується на плануванні і підрахунках.
Міфологічно-релігійна замріяність не була притаманною італійцям. Змістовна визначеність творчого процесу італійського Відродження, за Я. Буркхардом, наповнювалась
«своєрідною бухгалтерією», де панував підрахунок, контроль, планування, звітність.
В наступну епоху культури Нового часу ці ділові якості італійців отримали обґрунтування в філософії раціоналізму: теоріях «природньої людини» (Англія), «раціональної
людини» (Франція). Всі досягнення італійського Відродження і було здійснено завдяки
раціональному поєднанню людської енергійності, контролю над явищами буття, зачатками авантюризму. Так вважав Я. Буркхардт. Саме італійське Відродження сформувало
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європейську ментальність, орієнтовану на контроль і владу, що спираються на постулат могутності розуму.
Пафосно-раціоналістичний контекст дослідження епохи Відродження Я. Буркхарда ХІХ століття вже в ХХ столітті продовжує французький філософ-постмодерніст М.
Фуко [2]. Методологія його теоретичних міркувань відносно епохи Відродження більш
до вподоби з точки зору ірраціональності художнього процесу. Кожна епоха як культурно-мистецький феномен базується на відношеннях міх мовою, мисленням, знанням та
речами. Звідти витікає головний системоутворюючий принцип епохи – співвідношення між «словами» та «речами». Це фундаментальний рівень (фундаментальні коди) дослідження змістовних ознак різних культурних епох за визначенням М. Фуко. Саме ці
коди визначають мисленеву своєрідність кожної окремої епохи в наслідок того факту,
що слова, речі і індивід суспільства включені в своєрідні домінуючі відносини. Епоха
Відродження базується на фундаментальному «коді» - «схожості та подібності». В цей
історичний період мова ще не стала визначальною системою знаків. Мова має ознаку
розпорошеності серед речей природи, тісно переплітаючись і поєднуючись з ними. Для
Відродження характерно, за М. Фуко, тотожність між словами і речами.
Для прагматичного мислення сучасного митця теоретичні концепти Я. Буркхардта і
М. Фуко в історії культурологічної та мистецтвознавчої думки дають підставу розуміння
художньої творчості як системи відношень між багатьма складовими, які в сукупності
сприяють виникненню нових речових доказів майстерності під назвою «шедевр». Мистецтву, як емпіричній константі культури, з моменту виникнення було притаманно чуйно
реагувати на нові тенденції в оточуючому середовищі. В усталеному трактуванні творчого процесу митцю не притаманно відтворювати в своїх витворах цілісне світосприйняття
на рівні його відкритого декларування. Однак, світосприйняття, як характерний окрас
мистецької епохи, все рівно відтворюється в творах митця через систему опосередкованого безумовного відношення до реальності. Інтуїтивне бачення нового митцем завжди
вільне від нарочитого декларування у вигляді регламентацій і нормативів. Його «упереджене» бачення реальності – це діалог спілкування між «Я - художником» зі своїми
внутрішніми комунікаціями і «Я – Він», де «Він» – це відтворення ємкісного поняття
«світ». Через особливості спілкування із зовнішнім світом митців в окремі історичні епохи нарікали ознакою «провидець». Ознака провидця в художнику не виникає спонтанно.
Вона є наслідком раціонального відношення до свого внутрішнього «Я». Формування
внутрішнього «Я» творчої особистості не складається із постійної ідеалізації особистої
персони, не підкріпленої об’єктивним аналізом мисленевої і творчої (ремісницької) діяльності. Внутрішнє «Я» художника - складний історичний процес формування когорти
митців, досвід творчості яких є генофондом педагогіки мистецтва [3]. Вивчаючи біографії митців великих «художніх» епох в історії культури і мистецтва ми відповідаємо на
питання сучасної мистецької біографістики: «Що нового для розуміння творчості митця
дає дослідження його особистого життя?». Дослідники-ортодокси категорично проти поєднання фактів особистого життя творчих персон з дослідженням їх творів. З іншого
боку біографія надає можливість поєднати надособисте в творчому натхненні митця і
особистісне, яке і є складною системою прояву свого внутрішнього «Я», оцінити новаційність самої творчої натури і глобальність її творчого мислення.
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За доцільність вивчення біографії митця в контексті його творчості, як об’єктів сучасного творчого натхнення молодих художників, говорить історія мистецтва епохи Відродження в її знаково-вербальному викладенні. Історія мистецтва Відродження, в якості
базової складової мистецтвознавчого знання, має фундаментальні праці на рівні атрибутивного дослідження емпірики творчості. В межах проблем сучасної педагогіки мистецтва та формування ефективної методики викладання мистецьких дисциплін за компетентністним підходом до навчального процесу, слід звернути увагу на важливу ознаку
епохи з точки зору розкриття її семантики – народження нового типу літератури, яка
вражає своєю жанровою різноманітністю не тільки як форми відображення художнього
мислення, але й як літературні праці в межах об’єктивного опису дійсності, тобто наближені до наукових розвідок. Всі літературні джерела Відродження, які можливо класифікувати як «шедеври», мають єдину семантичну ознаку – насолода земним буттям в
межах нового світогляду «studia Humana». Поряд з художніми гімнами італійського Відродження Данте Аліг’єрі, Ф.Петрарки, Д. Боккаччо, співіснує оригінальний жанр літературної творчості, який вміщує доволі багато біографічних даних про гуманістів – творчу
еліту Відродження, на рівні їх буденного життя. Мова йде про новелу Відродження. Виникненням цього жанру слід завдячити Середньовіччю. Однак, в Середньовіччі новела
синонімізувалась з побутовою пліткою соціальних груп міських жителів та селянства. В
епоху Відродження новела еволюціонує від усної творчості до літературного жанру завдяки змінам в соціальній психології і побутовому устрої.
Філософія гуманізму сприяла звеличенню всіх форм творчого натхнення людини і
особливо літературної творчості. Із всієї сукупності художніх цінностей, які входять до
фундаментального поняття «художня культура», літературі притаманна гіперчутливість
до нових соціальних зрушень, які тільки народжуються в означений історичний час. Філологія першою формує уявлення про «нове» в духовній мотивації діяльності соціуму і
фіксує за допомогою різних художніх прийомів тексти, які стають джерелами пізнання,
осмислення, передачі інформації і формування нової системи цінностей у вигляді знанієвого потенціалу суспільства. Така складність аксіологічного статусу літературних
джерел для педагогіки мистецтва сприяє визначенню їх за регламентуючі джерела раціоналістичної підготовки фахівців з образотворчого мистецтва поряд з прикладними
заняттями з рисунку, композиції, живопису, скульптури. Підтвердженням доцільності
такого методичного прийому в процесі навчання художників знаходимо саме в філософії
гуманізму, яка з часів Відродження модернізувалась в більш глобалізовану методологію життя з безліччю антиномій і в художньому середовищі. Одним з базових визначень
гуманізму з часів Відродження є поняття «благородна людина». ЇЇ чесноти змістовно
визначаються гуманістичною освіченістю, а не шляхетністю. Метою соціального благородства стає всебічна освіченість та інтелектуальний кругозір. Письменники і художники становили вищий щабель благородства в суспільстві, оскільки їм було надано право
своєю діяльністю дарувати людству славу героїв на кінчику пензля і пера.
Історія зародження гуманізму як соціального явища стала темою більшості новел
Відродження Італії, Франції. Окремою сторінкою історії новелістики є новели Іспанії.
Для педагогіки образотворчого мистецтва унікальний біографічний матеріал про майстрів Відродження вміщують саме новели італійців - Франко Саккєтті, Джованні Фло368

рентієць, Лоренцо Медичі, Ніколо Макьявеллі, Луїджи Пульчі, Луїджі Порто [4]. Маючи оригінальний стиль викладення, обумовлений жанровими особливостями, новели
доповнюють усталений навчальний матеріал з історії мистецтва Відродження фактами
світського життя визначних митців, особливостями їх буденної поведінки. Автори новел
не висвітлюють пафосність їх живописних шедеврів і не подають атрибутивний аналіз
композицій художніх творів. Мистецтвознавча термінологія не обтяжує тексти новел. Їх
привабливість в доволі демократичному слововиявленні самих авторів текстів і образів
митців, що і стимулює до прочитання новел без обтяження художнім критиканством.
Так, в фундаментальній історії мистецтва визначне місце в ранньому італійському
Відродженні належить представнику венеціанської школи живопису Джотто. Його новаційність як митця формулюється істориками мистецтва фразою: «Основоположник
нового напряму в європейському образотворчому мистецтві. Розірвавши, зі схематизмом
венеціанської школи, Джотто замінив умовну плоскість картини трьохмірним простором
і, користуючись світлотінню, став малювати фігури об’ємними» [5: 154]. Франко Саккєтті в «Новелі LХХV» описує досить буденний епізод з маестро під час прогулянки по Флоренції зі своїми учнями, резюмуючи за сюжетом, дає таку характеристику герою: «Джотто не только великий мастер живописи, но к тому же и мастер семи свободных искусств.
А когда они вернулись домой, они многим рассказывали о нових остроумных ответах
Джотто, которые всеми понимающими людьми были признаны словами достойными
философа. Велика проницательность человека одареного так, как одарен был Джотто»
[4: 38-39]. Шанованою серед благородного суспільства Флоренції в «Новелі о Грассо,
інкрустаторі та різьб’ярі по дереву» був і архітектор Філіппо Брунеллеско. Благородство
митця за текстом новели визначено так: «…человек изумительного ума и таланта, как это
ныне всем хорошо известно. Ему было в ту пору тридцать два года» [4: 59].
Новели крім біографічних даних про митців Відродження мають безліч цікавих описів самого суспільства, в якому формувались нові ідеї, нові пріоритети творчості і, навіть
новий «дух епохи». Описи поєднували реалістичні, пафосні, гумористичні, сатиричні
стилі літературного тексту, підкреслюючи комунікабельність епохи, привабливу світськість почуттів і відвертість діалогового спілкування героїв. Повсякденно збиралось,
переважно за вечерею, «почесне суспільство»: «…были тут городские магистры, служащие Синьории, а также мастера искусств смешанных и прикладных, иначе сказать
живописцы, ювелиры, скульпторы, инкрустаторы, резчики по дереву и другие подобные
умельцы. Весело отужинав,… собравшиеся принялись беседовать о разных забавных
вещах, большей частью рассуждая о предметах, имеющих касательство до их ремесла и
профессии…» [4: 58].
Перу Лоренцо Медічі належить оригінальне літературне висвітлення життя суспільства Італії періоду раннього Відродження. Підтекстом його «Новели про Джакомо» стає
буденна ситуація замкнутого соціального трикутника. Але банальний сюжет світського життя сповнений гумором відносно моралі оточуючого середовища перемішаним з
сарказмом. Побутовий сюжет має в новелі конкретне соціальне середовище, опис якого
подається Медичі переконливо в лаконічній фразі: «Сиена, как то, должно быть, многим
ведомо, испокон веку изобиловала растяпами и никогда не испытывала недостатка в болванах и оболдуях» [4: 110]. Головного героя новели автор наділяє рисами благородства.
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По-перше – він студент: «В Сиене Франческо несколько лет посещал университет…».
По-друге, увесь сюжет новели – це переваги головного героя над «болванами». Перемога
над середньовічною подвійною мораллю, примітивною неосвіченістю, обивательщиною
стали за предмет гумору і сатири Медічі.
Микола Макьявеллі на літературному поприщі ратував за соціальний ідеал благородства. Його новела-казка «Чорт, який одружився» починається як розповідь благородного чоловіка. Навіть перші рядки новели декларують настанову читачеві зосередитись
і серйозно сприймати всю подальшу розповідь як мудрість: «В древних летописях флорентийских имеется рассказ некоего благочестивого мужа, жизнь коего прославлялась
современниками его…» [4: 119].
Читання новел не тільки подає безліч фактів, що характеризують «повсякденність»
великої епохи Відродження, але містять також інформацію між строками тексту для подальшого мислення як в площині історії мистецтва, так і соціології мистецтва. Соціальне
оточення формувало художню інтелігенцію Відродження, роблячи її елітарною соціальною групою і відповідно елітарним їх творче надбання. В жанровому розмаїтті письмових творів Відродження новели зайняли почесне місце між усною народною творчістю
і елітарною літературною спадщиною. Доступність їх читання і сприймання для різних
категорій – від любителів мистецтва до професіоналів мистецтва, є плідним з точки зору
створення особистісного ємкісного знання про суто виключну епоху в історії мистецтва.
За цим читанням в процесі навчання митця, як подальше джерело професіоналізації митця, іде «теоретичний трактат» з мистецтва, який виник вже за науковий текст в епоху
Відродження з метою розкриття специфіки художнього мислення від суто теоретичного
усвідомлення до розкриття особливостей художньої творчості титанів Відродження.
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«БАЛЛАДА» («ПЯТЬ КОНЕЙ ПОДАРИЛ МНЕ МОЙ
ДРУГ ЛЮЦИФЕР…») И «ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ»
Н. ГУМИЛЕВА: ЖАНРОВЫЙ ДИНАМИЗМ
У статті розглядається проблема трансформації та модифікації жанру балади на
матеріалі віршів Н. Гумільова. Виявлено особливості художнього хронотопу баладного
жанру.
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В статье рассматривается проблема трансформации и модификации жанра
баллады на материале стихотворений Н. Гумилева. Выявлены особенности художественного хронотопа балладного жанра.
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The article deals with the problem of transformation and modification genre of ballads on a
material of N. Gumilev’s poems. It reveals the features of the artistic chronotope of ballad genre.
Keywords: ballad, genre, space, time, rhythm, image, plot.
Понятие о жанре баллады, о его родовой принадлежности неоднозначно: если в средние века во Франции так называли «лирическую песню или стихотворение без сюжета»
[1: 26], то XVIII-XIX вв. в Англии, Германии и других странах балладу определяли как
«фольклорный эпический песенный жанр» [1: 26]. В настоящее время принято считать,
что баллада – «лиро-эпическое сюжетное стихотворение с четкими жанрово-структурными признаками» [2], это гибридный литературный стихотворный жанр, совмещающий
лирическое, эпическое (повествовательная фабула) и драматическое (диалогические реплики персонажей) начала [1: 26]. Б.Г. Реизов отмечает, что «баллада драматична сама
по себе, она полна напряженного действия и стремительно движется к развязке, обычно
трагической, кровавой, иногда благополучной и справедливой» [3: 35]. С.И. Ермоленко
указывает, что баллада относится к лирическому жанру, в котором есть эпическое начало [4: 15]. А. Мерилай пишет, что «теоретическая трактовка баллады основывается во
многом на определении И.В. Гёте, согласно которому баллада является репрезентативным жанров всей поэзии, ибо здесь можно обнаружить начало, лирического, эпического и драматического в их подлинности и целостном единстве» [5: 6]. По мнению М.И.
Стеблина-Каменского, «сущность баллады… явствует также из ее органической связи с
пением и танцем», но в более поздних вариантах баллад «связь эта – как бы вторичный
синкретизм уже самостоятельных искусств» [6: 243].
Для баллады важна категория чудесного. Изначально баллада была имитацией фольклора, затем представляла собой «стихотворную песнь о чудесном» [6: 243], сохраняя
элементы фантастики, а в начале ХХ в., как отмечает Б. Томашевский, «под балладой
стали разуметь стихотворение с фабулой» [7: 242].
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А. Мерилай подчеркивает, что «основная функция баллады – вызвать глубокие эмоции. Баллада стремится внушить чувства и всегда лирически окрашена, достигая этого многими эффектами: музыкальным сопровождением, обилием словесных повторов,
скрытой развязкой, аллегорией, лирическими формальными приемами на различных
уровнях» [8: 9].
С.Л. Страшнов отмечает, что «балладные ситуации – оцениваются ли они читателями как сенсационные или, напротив, как жизненно повторяющиеся – нужно рассматривать по их месту в судьбе героя, а она всегда берется балладой на пороге трагедии, на
взлете, в высшей точке» [9: 45]. Исследователь выделяет следующие признаки баллады:
«непрерывное нагнетание драматизма, скачкообразное развитие действия, обрывающееся неожиданными финалами» [9: 45].
Обратимся к двум балладам Н. Гумилева – к «Балладе» (1910) «Пять коней подарил
мне мой друг Люцифер…» [10:27] и к одному из поздних стихотворений поэта – «Заблудившийся трамвай» [10:271] (1919), жанр которого Л. Аллен определил как балладу
[11]. На примере данных текстов мы хотели бы проследить особенности трансформации
и модификации жанра баллады в творчестве Гумилева.
Поэт уже в заголовке задает жанровую принадлежность стихотворению «Пять коней
подарил мне мой друг Люцифер…». «Баллада» является переработанным стихотворением «Пять могучих коней мне дарил Люцифер…» из сборника «Путь конквистадоров».
Образ Дьявола в ранней поэзии Гумилева появляется в таких стихотворениях, как «Умный дьявол», «Влюбленная в дьявола», «На льдах тоскующего полюс…» и др. Ю. Зобнин отмечает, что «вслед за «учителем» – В.Я. Брюсовым, заявившим ранее о желании
прославить «и Господа, и дьявола», – «ученик»-Гумилёв насыщает свои произведения
«сатанинскими мотивами» [12]. Гумилев, несколько нарушая традиционное развитие
балладного сюжета, с первых строк помещает лирического героя в демоническое пространство, стирая границу перехода из реального мира в ирреальное, самого дьявола
называет старинным другом. Для читателя возникает ситуация необычного происшествия, демоническое подменяется обыденностью: дьявол – друг. Однако Гумилев сохраняет балладные атрибуты, закрепившиеся в сознание благодаря поэтическим переводам
В.А. Жуковского: образ дьявола – Люцифер, кони, кольцо, скачка, преодоление больших
расстояний (ср. с балладами В.А. Жуковского «Людмила», «Светлана» и др.). Люцифер
дарит пять коней, которые могут означать пять чувств, придающих силу лирическому
герою для познания тайн Вселенной, а мистическое кольцо с рубином символизирует
власть и бесконечность,
Использование 4-стопного анапеста в сочетании с образом коней будто усиливает
и делает четче ритм скачки, скорости перемещения в пространстве, а также душевной стремительности лирического героя, который сам настаивает на неземных путешествиях, он – конквистадор, покоряющий невиданные расстояния или, возможно,
Фауст, открывающий тайны не только земного мира, но рая и ада. Кони позволяют
лирическому герою проникать в невиданные места, он при помощи волшебных предметов проникает в пещеру, где «стыкуются грани двух миров» [13:207], герой легко
пересекает эту границу, попадая в загробный мир, видит небеса и приобретает взамен
земной жизни вечность:
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Чтобы мог я спускаться в глубины пещер
И увидел небес молодое лицо.
Демонический мир – яркий и влекущий, и кони Люцифера могут передвигаться не
только по земле, но и по воздуху:
Кони фыркали, били копытом, маня
Понестись на широком пространстве земном,
И я верил, что солнце зажглось для меня,
Просияв, как рубин на кольце золотом.
Время лирического героя не определяется четкими критериями, оно переходит в бесконечность, как у мертвых:
Много звездных ночей, много огненных дней
Я скитался, не зная скитанью конца,
Я смеялся порывам могучих коней
И игре моего золотого кольца.
В безумной скачке по вечности лирический герой будто теряет приметы реальности
в бесконечном пространстве, и земное перестает для него существовать. Поэт задает
скорее фантастическое вневременное пространство, и понятие времени как категории
практически аннулировано. Подобная вневременность будет реализована позже в «Заблудившемся трамвае».
Полюбив, лирический герой теряет радость свободы. Последний конь – Отчаяние
приходит взамен предыдущим пяти:
И, смеясь надо мной, презирая меня,
Люцифер распахнул мне ворота во тьму,
Люцифер подарил мне шестого коня –
И Отчаянье было названье ему.
Дьявол не ведает жалости, насмехается над лирическим героем, над человеческой
слабостью, который выбрал земное чувство вместо прекрасной вечности.
В.А. Пронин называет одним из признаков баллады «религиозное сознание», которое делает построение текста трехчастным и состоит из трех элементов: заблуждение,
прозрение, покаяние [14]. Именно в последней строфе лирический герой прозревает, но
элемент покаяния Гумилев опускает в виде возможной, но не названной «посылки».
Другое стихотворение, которое мы рассмотрим, – «Заблудившийся трамвай» – одно
из самых таинственных в лирике Гумилева. Его анализировали Л. Аллен, Р. Тименчик,
Ю. Кроль, Ю. Зобнин, Е. Куликова, Л.Л. Бельская и др.
К. Ичин отмечает, что ««Заблудившийся трамвай» вбирает в себя ключевые моменты балладных сюжетов с их трагическими ситуациями героев, подвластных зловещей
бесовской игре высших сил их жизнью; именно вследствие этого скрытого, но напряженного диалога с самыми значительными образцами русской и мировой баллад Гумилёвское стихотворение приобрело архетипический, мифологический статус» [15]. П.Е.
Спиваковский пишет о том, что лирический герой, «попадая внутрь трамвая, источающего громы и огонь (но и «звоны лютни» — знак утонченности и изысканности)…
сознательно идет навстречу опасному и неведомому… это вполне соответствует жанру
баллады, в котором написано стихотворение» [16].
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Текст баллады можно разделить на три части, первые две части заканчиваются многоточием и стихами: «Остановите, вагоновожатый, / Остановите сейчас вагон», а третья
часть (и весь текст) заканчивается иначе («Машенька, я никогда не думал, / Что можно
так любить и грустить»), но синтаксически напоминает предыдущие повторы: это тоже
обращение, но на этот раз не к вагоновожатому – судьбе, а к возлюбленной. Автор сохраняет укоренившийся признак баллад – повтор нескольких стихов. Многоточия перед
повторами создают будто музыкальную паузу, чтобы исполнить заключительную музыкальную фразу, репризу, которая завершает раздел.
В самых первых строках произведения вводится ситуация случая или даже скорее
происшествия. Лирический герой оказывается в незнакомом месте, слышит вороний
грай (отметим, что ворон – птица с мистическими коннотациями, данный образ характерен для баллад), «звоны лютни, и дальние громы» («звоны лютни» отсылают нас к
«Эоловой арфе» В.А. Жуковского) и только потом видит необыкновенное зрелище – летящий трамвай. Элемент перехода из мира реального в ирреальный Гумилев значительно
сокращает, и уже с самого начала присутствует балладное напряжение. Если в «Балладе»
автор использовал привычный для этого жанра элемент передвижения героев – коней, то
в данном тексте образ трансформируется в урбанистический и фантастический. В «Заблудившемся трамвае» будто слышатся отголоски «Баллады».
Сравним:
Кони фыркали, били копытом, маня
Понестись на широком пространстве земном,
И я верил, что солнце зажглось для меня,
Просияв, как рубин на кольце золотом.
«Баллада»
Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы,
Передо мною летел трамвай.
«Заблудившийся трамвай»
Если изображение коней заключается в описании их динамического поведения («фыркали, били копытом»), то при появлении трамвая все окружающее приходит в движение,
и за счет этого пространство расширяется до размеров Вселенной. «Огненные дни» «Баллады» превратились в «Заблудившемся трамвае» в огненную дорожку, которую оставлял
трамвай. Трамвай движется согласно заданному пути и не имеет возможности отклоняться, но в данном тексте он уподоблен оторвавшемуся листу дерева, который кидает ветер,
как ему заблагорассудится, или человеку, потерявшему себя и мечущемуся в поиске.
Во второй части трамвай выступает неким отражением героя, он знает важные моменты жизни лирического «я» – такие, как путешествия в Париж, Африку и жизнь в Петербурге («Мы проскочили сквозь рощу пальм, / Через Неву, через Нил и Сену…»). Мистический трамвай не только преодолевает огромные пространства, но и время ему под
силу, лирический герой замечает людей из прошлого («И, промелькнув у оконной рамы,
/ Бросил нам вслед пытливый взгляд / Нищий старик, – конечно, тот самый, / Что умер в
Бейруте год назад»). В «Балладе» категория времени практически не существует, герой
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находится вне времени, кони Люцифера уносят его прочь от земли, и он покоряет пространство Вселенной, а в «Заблудившемся трамвае» трамвай несется по таким местам,
где возможно совпадение времен и пространств не только реальных, но и фантастических, прошлого, настоящего и будущего («В красной рубашке, с лицом, как вымя, / Голову срезал палач и мне»). Автор, с одной стороны, будто сжимает время, знакомые места
и события проносятся перед глазами лирического героя, а с другой – делает время бесконечным за счет его всеохватности, время практически превращается в пространство.
Баллада по своей природе музыкальна, и Гумилев создает песнь, ритм которой определяется рефреном, синтаксисом и звучанием. Если в первой части звуки лишь появляются в некой пространственной отдаленности – это шаги, которые задают ритм движения, крики птиц, звоны лютни и доносящиеся дальние громы, то во второй строфе звуки
становятся громче, четче и настойчивее: «мы прогремели по трем мостам». В следующих стихах ритм шагов перенимает ритм сердца («сердце мое стучит»).
В строфе:
…В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне –
появляется резкий звук гильотины или топора. Аллитерация на «с», «з», «р», «л»
проявляется на протяжении всей строфы: «с лицом», «срезал», «с другими», «скользком». Поэт будто подводит читателя к образу скользкого от крови ящика.
В третьей части возникает сюжет о мертвой невесте:
Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла!
Но в конце баллады поэт меняет мертвую невесту на мертвого жениха:
Верной твердынею православья
Врезан Исакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравьи
Машеньки и панихиду по мне.
Гумилев смещает восприятие действительности, оно сдвигается в зависимости от
угла зрения, от совмещения сна и реальности, оно иллюзорно.
В конце баллада плавно затихает: «сердце угрюмо», «трудно дышать», ритм как бы
ослабевает и исчезает. Баллады Гумилева, словно старинные таинственные карты, объединяющие в себе мистическое сочетание времен и пространств, а поэт в след за лирическим героем увлекает читателя в опасное путешествие.
Можно сформулировать некоторые выводы по проблеме трансформации и модификации балладного жанра у Гумилева. Поэт, несколько изменяя традиционную форму написания баллады, укрепляет иные компоненты: повторы, созвучия, алллитеративность,
усиливая асемантизм (термин Ю.Н. Чумакова), усложняя хронотопические качества
баллады, заданные как будто хаотическим ритмом событий, имеющих, однако, четко вычерченную структуру.
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Скрытый историзм ранней эстетики
и философии М.М. Бахтина

У статті разглядається концепція кризи авторства, започаткована М.М.Бахтіним
в його праці «Автор і герой в естетичній діяльності». Філософія, естетки й теорія
автора раннього Бахтіна спираються на трансцендентально-феноменологічні передумови й у цілому поза історичні, але містять приховані історичні моменти. Саме в концепції кризи авторства ця прихована історичність стає явною, що провіщує подальшу
еволюцію філософської і наукової позиції Бахтіна.
Ключові слова: автор-творець, криза авторства, трансцендентальна філософія,
феноменологічний метод, історичність.
В статье рассматривается концепция кризиса авторства, введенная М.М. Бахтиным в его работе «Автор и герой в эстетической деятельности». Философия, эстетика
и теория автора раннего Бахтина опираются на трансцендентально-феноменологические предпосылки и в целом внеисторичны, но содержат скрытые исторические моменты. Именно в концепции кризиса авторства эта скрытая историчность становится
явной, предвосхищая дальнейшую эволюцию философской и научной позиции Бахтина.
Ключевые слова: автор-творец, кризис авторства, трансцендентальная философия, феноменологический метод, историчность.
The article deals with the concept of the authorship’s crisis introduced by M.M. Bakhtin
in his work "Author and Hero in Aesthetic Activity". Bakhtin’s early philosophy, aesthetics and
theory of author are based on transcendental and phenomenological principles and generally
non-historical but contain latent historical moments. It is the concept of the authorship’s crisis
that reveals this hidden historicity anticipating further evolution of Bakhtin’s philosophic and
scientific position.
Key-words: author-creator, authorship’s crisis, transcendental philosophy, phenomenological method, historicity.
Теория автора, «автора-творца», изложенная в работе Михаила Михайловича Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности»1 - в определенном смысле единственная
теория автора в точном значении этого понятия. Речь идет о чистоте, развернутости и
обоснованности теоретического подхода. Бахтин создал теоретическое понятие автора, т.
е. понятие автора как теоретической величины, отдельной от действительного автора-человека, не тождественной при этом тексту и контексту. Это понятие выведено, опираясь
на феноменологический метод2 и первую философию Бахтина, представленную в тексте
© Юдін О.А., 2013
В дальнейшем в тексте АГ.
Первым на это обратил внимание С. Г. Бочаров, отметив, что Бахтин совершил «поворот от философской критики начала столетия к структурно-генетическому рассмотрению» [1, 72].
1
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«К философии поступка»3. Это попытка описать закономерность творческого события,
отличную от психологии человека-творца, и одновременно такую, которая не описана
в тексте, хотя может быть из него вычитана, опираясь на теоретические посылки. «Автор-творец» Бахтина – исток произведения, объяснение его происхождения, отличное
от сугубо исторического, объяснение, которое не является обобщением эмпирических
фактов. Эта ситуация и отвечает наилучшим образом понятию теории. Неудивительно
поэтому, что ни одна дискуссия вокруг понятия авторства не обходится без обращения к
бахтинскому понятию.
Однако сам же Бахтин проблематизировал созданное им понятие автора в последнем
разделе АГ, который так и называется «Проблема автора». Таким образом, уместно задаться вопросом: не предстает ли бахтинская теория автора одновременно как теория
конца автора?
По нашему мнению, концепция кризиса авторства вступает в противоречие с теоретическим понятием автора-творца, поскольку последнее сформулировано как внеисторическое в силу некоторой зависимости философских посылок Бахтина от традиции
трансцендентальной философии. Напротив, кризис авторства – концепция историческая. Более того, она обнаруживает скрытый историзм философской и научной позиции Бахтина и предвосхищает его дальнейшую философскую эволюцию и преодоление
траснцедентализма. Для того чтобы обосновать этот тезис, необходимо обратиться к рассмотрению собственно философской эволюции Бахтина и в особенности отравной философской позиции, изложенной в ФП.
Ретроспективное рассмотрение пути философской мысли ученого обнаруживает, что
Бахтин двигался в направлении, параллельном пути западной философии: преодолевая
субъект-объктный подход, свойственный западной философии нового времени – отталкиваясь от философии сознания и переходя к философии бытия, а затем к философии
языка, которая выступает одновременно как герменевтика и философия культуры. К сожалению, ученый не оставил специального изложения своей философии культуры. Все
тексты методологического характера позднего периода имеют конспективный характер:
«К философским основам гуманитарных наук», «Проблема текста», записи разных лет и
«Ответ на вопросы и редакции «Нового мира»». Тем не менее философия культуры как
финальная философская позиция Бахтина в них явлена достаточно четко, в частности, в
отношении литературоведения и истории литературы в последнем из них.
Достойно удивления то, что, во-первых, Бахтин двигался по этому пути с некоторым
опережением философской эволюции Запада, а во-вторых, он прошел путь, который в
западном философском ландшафте укладывается в несколько биографий наиболее известных фигур4.
Обе названных работы Бахтина фактически являются незавершенными, поскольку
уцелели в таком виде. Сам Бахтин, как известно, не делал попыток их опубликовать,
Далее в тексте ФП.
Э. Ю. Соловьев отмечал, что «если бы труд «К философии поступка» увидел свет в 20-х годах (а
не в 1986 году, как это случилось в действительности) то это, возможно, привело б к форсированному развитию всего герменевтического направления в Западной Европе еще в предвоенный период»
[3, 338].
3
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и обе не были напечатаны при его жизни. Дело, прежде всего, в биографическим обстоятельствах. Тем не менее можно видеть, что понятийный аппарат, разработанный Бахтиным в ФП, не обнаруживает себя непосредственно в его последующих исследованиях.
Понятия «события бытия», «архитектоники события бытия» не появляются и не дают о
себе знать как методологические опоры в его более поздних текстах. Можно решиться
на утверждение, что, если бы эти тексты остались неизвестными, реконструировать
изложенную в них философию как методологию таких исследований, как «Проблемы
поэтики Достоевского» и особенно «Творчество Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса», было бы невозможно.
Таким образом, объективная тенденция, проявившаяся в философском развитии
Бахтина, заключается в переходе от феноменологии сознания к феноменологии бытия и
далее в обнаружении недостаточности непосредственного описания бытия, а отсюда, в
переходе к герменевтически ориентированной философии, т. е. философии, которая учитывает опосредованность любого феноменологического описания измерением языка5.
В ФП Бахтин, несколько повторяя ход мысли Гуссерля в направлении к понятию
интерсубъективности (в смысле перехода от абсолютной достоверности моего переживания бытия к множеству ценностных центров), но уже как философ бытия (события
бытия), устанавливается на позиции первичности мира поступка, т. е. первичности отношения я и другого (других). Следовательно, у Бахтина намечается понимание интерсубъективности как первичной реальности, что позднее получит свое развитие в теории
диалогичности сознания и диалогизма как фундаментального принципа существования
культуры вообще6.
Таков итог первой философии (или онтологии) Бахтина, который она передает другим наукам (разумеется, гуманитарным, поскольку они касаются человека и мира людей,
а не природы), в частности, эстетике, которая в то же время есть теория автора. Это
означает, что любая гуманитарная наука должна быть конкретизацией архитектоники
события бытия, и в ней должны присутствовать устойчивые ее моменты – я и другой.
Именно на этих основаниях и построена эстетика Бахтина в АГ.
Хотя Бахтин нигде не употребляет понятие феноменологической редукции, можно
сказать, что архитектоника события бытия в ФП получена именно в феноменологической редукции в том смысле, что это фундаментальное бытийное отношение я и другого
предшествует любым культурным содержаниям. Все культурные и религиозные ценности – переменчивы, и только это отношение, а также сознание уникальности своего
места в бытии, своей ответственности за поступок (неалиби-в-бытии), остаются нерушимыми. Все эти моменты составляют, если прибегать к классической терминологии,
онтологическое априори и являются непосредственно данными.
Тем самым архитектоника события бытия обнаруживает определенную меру зависимости философской позиции Бахтина от традиции западной метафизики с ее понимания
Наиболее близкой параллелью Бахтину в этом отношении является Хайдеггер, прошедший путь
от феноменологии бытия к герменевтике бытия.
6
Однако в самой ФП этот коммуникативный идеал пока отсутствует и содержится лишь в
зародыше в понятии ответственности. Опять же свидетельство переходности философской позиции
раннего Бахтина.
5
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бытия как непосредственной данности. Выведение их за рамки культуры, утверждение
их дотеоретичности обусловлено полаганием на феноменологический метод и присущей
ему иллюзией возможности получения непосредственных феноменологических данных.
Выдвигая принципиально нетеоретическое, или дотеоретическое понятие события бытия, Бахтин занимает критическую позицию в отношении всей традиции западной философии, но не феноменологического метода7. Вся работа ФП (а также АГ) пронизаны
доверием к феноменологическому методу. И хотя в ФП содержится проницательная критика понятия трансцендентально субъекта, однако сама постановка вопроса остается
свойственной трансцендентальной философии.
Отправной точкой бахтинской философии является оппозиция жизни и культуры (заимствованная у Георга Зиммеля), в которой первое расплывчатое понятие Бахтин заменяет более точным – бытие-событие. Оговоримся, что про культуру у Бахтина идет речь
лишь в смысле культурных дискурсов (точнее даже, типов мышления), а не культурных
институтов, сообществ или практик. И все типы культурного дискурса противопоставляются событию бытия, т. е. переживанию события бытия – в том числе и исторический
дискурс.
«Общим моментом дискурсивного теоретического мышления (естественно-научного и философского), исторического изображения-описания и эстетической интуиции,
важным для нашей задачи, является следующее. Все названные деятельности устанавливают принципиальный раскол между содержанием-смыслом данного акта-деятельности
и исторической действительностью его бытия, его действительной единственной переживаемостью, вследствие чего этот акт и теряет свою ценностность и единство живого
становления и самоопределения. Истинно реален, причастен единственному бытию-событию только этот акт в его целом… он приобщен единственному единству свершающегося бытия» [1, 7] (Курсив мой. – А.Ю.).
Легко видеть, что понятие «исторического» тут употребляется в противоположных
значениях. С одной стороны, «исторические изображение-описание» принадлежит к дискурсивному теоретическому мышлению. С другой стороны, Бахтин, в поисках наиболее
точного определения единственного переживания, которое принадлежит событию бытия
и имеет якобы дотеоретический характер, также прибегает к понятию «исторической
действительности». Т. е. для того чтобы определить единую единственность бытия-события, необходимо понятие историчности. Иными словами, переживание своего бытия
как единственного и неповторимого, а следовательно, и сознание долженствования, или
неалиби-в-бытии, не могу получить свое определение как таковые без опосредования
историческим дискурсом. Исторические знание, восприятие мира как развивающейся
истории всегда уже встроено в переживание события бытия как единственного и, в конечном счете, как открытого. По Бахтину, событие бытия объемлет все теоретические
миры, т. е. они «вложены» в акт сознания субъекта, что, соответственно, предполагает
возможность их обратного абстрагирования из этого акта без остатка [1, 13]. Однако, как
видим, сам этот акт сознания, выведенный Бахтиным за скобки культуры и непосредО связи Бахтина с феноменологией писали многие. Но критическое отношение здесь редкость.
И только у одного исследователя мы встретили замечание о неспособности Бахтина «отстраниться
от феноменологии» [4, 76].
7
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ственно отнесенный к событию бытия, встроен в исторический нарратив, без которого
он не может самоопределиться. Понятие бытия не есть непосредственная данность (или
даже «заданность», ведь, по Бахтину, мир, событие бытия – единство данного и заданного), а именно понятие, обусловленное понимание мира как истории, историческим
нарративом.
Именно здесь впервые проявляется скрытый историзм мышления Бахтина. Более детальный анализ может обнаружить, что бахтинская первая философия, по сути, является
также скрытой социологией, или по меньшей мере философией культуры. (Этот вектор
реализуется впоследствии в философском развитии Бахтина.)
В отличие от сугубо философской ФП, которая имеет дело почти исключительно с
умозрительным измерением, текст АГ, в котором эстетика совпадает с теорией автора
и переходит в теорию литературы, по своему содержанию неизбежно охватывает значительный эмпирический материал. Поэтому если противоречивость некоторых положений философии Бахтина можно обнаружить только с помощью логического анализа,
то в эстетике эта противоречивость методологии обнаруживается уже в столкновении с
эмпирическим материалом. Прежде всего это касается краеугольного понятия авторатворца. В нем в наибольшей степени проявляется некоторая философская зависимость
Бахтина от классической философии субъекта (которая будет преодолена в последующих его работах).
Автор у Бахтина, как и его субъект поступка, вынесен за скобки культуры и исторической действительности. Эстетическая деятельность автора происходит не в культуре,
а в бытии (в событии бытия).
В самом тексте АГ понятие автора предстает как предельное, как последний и самый
глубокий фундамент всей эстетической деятельности, фундамент литературы и искусства
вообще. Можно сказать, что вся эстетическая деятельность и весь ее смысл, по крайней
мере в общей постановке вопроса, присваивается автору-творцу. Таким образом, он выступает своеобразным вариантом понятия трансцендентального субъекта в эстетике (хотя
в области философии и науки Бахтин отчасти подвергает его критике [1, 11]).
Бахтин непосредственно выводит эстетическое отношение автора и героя из этического отношения я и другого в событии бытия [1, 98]. Следовательно, эстетическая деятельность предстает как решающим образом обусловленная онтологическим различием
между я и другим, привилегированным видением – «в этом моя архитектоническая привилегия» [1, 118] - в отношении другого. В переходе от события бытия к эстетическому
событию в полной мере сохраняется внеисторическая трансцендентально-феномелогическая позиция. Эстетический процесс полностью выводится из сознания и ограничивается сознанием. Область эстетического конституируется исключительно сменой установки сознания.
Постулируется «прямо отношение автора к герою», а уже на его основе выявляются и анализируются разные виды «отклонений» от этой нормы [1, 97-102]. Иными
словами, эстетический идеал обнаруживает определенную ограничительную функцию.
Однако это ограничение приводит к ограничению использования понятия автора-творца,
которое анализирует сам Бахтин в заключительной части АГ, посвященной кризису авторства. Так, если в начале работы Бахтин абсолютизирует значение трансгредиентного
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фона и внешней позиции автора для любого героя [1, 98-99], то в заключительном разделе,
размышляя о кризисе авторства, он высказывает мысль о «разложении всех устойчивых
трансгредиентных форм» (в частности, в прозе «от Достоевского до Белого») [1, 258].
Во всех положениях философии и эстетики сохраняется трансцендентально-феноменологическая постановка вопроса. Но концепция кризиса авторства – первое чисто
историческое понятие.
Как уже отмечалось, Бахтин первым создал теорию автора именно как теорию и первым (почти за полстолетия до Барта и Фуко) проблематизировал теоретическое понятие
автора, выдвинув тезис о кризисе авторства. К сожалению, это интереснейшее теоретическое положение изложено очень сжато и даже просто конспективно. Кризис автора
предстает у Бахтина как современное ему явление, и он выделяет три направления, в
которых, по его мнению, оно может пойти. Первое («пересмотр самого места искусства в
целом культуры, в событии бытия») и третье (позиция вненаходимости переходит в этическую позицию) описаны очень кратко и недостаточно для уверенной интерпретации
в плане соотнесения с конкретными историческими фактами, а их экспликация может
быть лишь гипотетичной. Зато второе направление очерчено более подробно и даже с
некоторыми указаниями на конкретные историко-литературные факты, что облегчает его
анализ. В частности, кризис заключается в следующем: «Расшатывается и представляется несущественной самая позиция вненаходимости, у автора оспаривается право быть
вне жизни и завершать ее. Начинается разложение всех устойчивых трансгредиентных
форм (прежде всего в прозе от Достоевского до Белого…); жизнь становится понятной и
событийно весомой только изнутри, только там, где я переживаю ее как я, в форме отношения к себе самому, в ценностных категориях моего я-для-себя… развивается глубокое
недоверие ко всякой вненаходимости (связанная с этим в религии имманентизация бога,
психологизация и бога и религии, непонимание церкви как учреждения внешнего, вообще переоценка всего изнутри-внутреннего)» [1, 258].
Таким образом, кризис авторства предстает как исторический феномен. В частности,
об этом свидетельствуют указания на прозу Достоевского, которое позднее переросло
в историческую в своей основе теорию полифонического романа, и на процеси вокруг
религии и церкви также исторические по своей природе. Историчность кризиса автора,
а следовательно, его обусловленность культурными процессами, не согласуется с внеисторическим понятием автора-творца. Кризис автора – объективное явление, а не сугубо
внутреннее, присущее искусству, не инициатива самого автора. Автор не отказывается от позиции вненахождения, а вынужден переходить в категорию я-для-себя («Жизнь
стремится забиться вовнутрь себя, уйти в свою внутреннюю бесконечность…») в смысле реакции на внешнюю культурную ситуацию: «у автора оспаривается право быть вне
жизни и завершать ее». Итак, речь идет о правовом моменте, это правовой кризис, т.
е. кризис легитимности, или признания, авторской позиции, кризис доверия к автору,
что указывает на кризис источников завершения жизни, кризис сверхиндивидуальных
ценностей, обеспечивающих авторитетность авторской позиции. Авторство как деятельность завершении, с одной стороны, - индивидуально ответственное действие, а с другой
стороны, обусловлено сверхиндивидуальными источниками авторитетности. Авторство
и авторитет выступаю тесно связанными понятиями в бахтинской эстетике.
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В этом смысле кризис авторства, по сути, общественный феномен, что опять же указывает на скрытую внутреннюю социальность категории автора-творца. Автор-творец
не есть свойство, присущее отдельному я, установка сознания и только, а прежде всего
– общественное отношение.
Таким образом, вводя концепцию кризиса авторства, Бахтин, по сути, переходит от
трансцендентально-феноменологического подхода в анализе искусства и, шире, феноменов культуры – к историческому.
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СЕМАНТИЧНИЙ ОБСЯГ КОРЕЛЯТІВ "ВІК" ТА "AGE" В УКРАЇНСЬКІЙ
ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
Стаття присвячена розгляду семантичного обсягу корелятів ВІК та AGE в українській та англійській мовах. Здійснюється компонентний аналіз даних лексичних одиниць
та лексико-семантичної групи ЛЮДИ ПЕВНОГО ВІКУ в зазначених мовах.
Ключові слова: лексична одиниця, семантичний обсяг, компонентний аналіз, семантична структура, стереотип.
Статья посвящена рассмотрению семантического объема коррелятов ВІК и AGE
в украинском и английском языках. Проводится компонентный анализ данных лексических единиц и лексико-семантической группы ЛЮДИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВОЗРАСТА в
указанных языках.
Ключевые слова: лексическая единица, семантический объем, компонентный анализ, семантическая структура, стереотип.
The article deals with semantic volume of the correlating units ВІК and AGE in the
Ukrainian and the English languages. The given lexical units and the lexical-semantic group
PEOPLE OF A SPECIFIED AGE are analysed in terms of their semantic structures.
Key words: lexical unit, semantic volume, componential analysis, semantic structure,
stereotype.
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Уявлення людини про себе загалом включає сукупність універсальних біологічних,
соціальних та онтологічних характеристик, серед яких і вік. Проблема відображення віку
в мові є достатньо висвітленою в сучасній лінгвістиці (Н.В. Крючкова, Ю.Ю. Литвиненко, О.С. Яковлєва та ін.). Ю.Ю. Литвиненко [3] проаналізувала стереотипні уявлення про
вік, комплексно описала лексико-семантичне поле «вік» на матеріалі російської мови.
О.С. Яковлєва [6] дослідила взаємозв’язок понять «пора» і «вікова пора». Однак актуальним є питання про те, наскільки співпадають уявлення, в тому числі стереотипні, про
вік людини носіями різних лінгвокультур.
Сучасна зіставна лексикологія спирається на розгляд лексичних одиниць в ономасіологічному, семасіологічному та епідигматичному аспектах [5: 73 – 74]. Процедури
компонентного аналізу у випадку лексичних одиниць ВІК та AGE спрямовані саме на
розкриття розбіжностей їх семантичного обсягу у семасіологічному аспекті. Лексичні
одиниці ВІК та AGE в українській та англійській мовах співпадають в ономасіологічному аспекті, оскільки є позначеннями одного й того самого денотату. В.М. Манакін
зазначає, що існує три основні типи лексико-семантичних відношень міжмовних корелятів: «1) повний збіг (еквівалентність); 2) частковий збіг (виключенням та перетинанням
семантики) і 3) незбіг (виключення)» [5: 122]. У випадку лексичних одиниць ВІК та AGE
спостерігаються відношення часткового збігу. Отже, в українській мові слово вік тлумачиться наступним чином:
Вік – 1. тривалість життя людини, тварини, рослини. // Період, ступінь у рості,
розвитку людини; літа. // Відрізок життя людини від зрілого періоду до смерті. 2. Те
саме, що сторіччя. 3. з означ. Період часу, який виділяється за певними ознаками; епоха.
/ Відрізок часу, який відповідає геологічному ярусові Землі. 4. розм. Надзвичайно довгий
час; вічність. 5. у знач. присл. Надзвичайно довго; завжди.
Дослідження лексико-семантичних особливостей вербалізації стереотипних уявлень про
вік людини передбачає прийняття за основу аналізу першого словникового значення, а саме:
Вік - тривалість життя людини, тварини, рослини. Період, ступінь у рості, розвитку людини; літа.
Додаткове значення у цьому тлумаченні презентується синонімом літа, роки.
Літа – 1. Період часу в кілька років; роки. 2. тільки род. в. У сполученні з числівниками вживається на позначення років. 3. Період часу від народження; вік (у 1 знач.).
4. розм. Період у житті суспільства; часи. Ці дефініції свідчать про наявність у структурі лексеми вік семи час від народження. Цей факт підтверджується і дефініцією Словника української мови в 20-ти томах: Вік – Тривалість життя людини, тварини, рослини на певний момент.
Для окреслення глибини дефініції лексеми вік [1: 53] доцільним здається звернення
до трактування компонентів період, ріст та розвиток.
Період - 1. Проміжок часу, обмежений певними датами, подіями і т. ін.
/ Час, коли відбувається яка-небудь подія, триває дія, розгортається чиясь діяльність і
т. ін. / Відтинок часу, позначений існуванням, наявністю чого-небудь.
Ріст – від Рости – 1. Ставати більшим на зріст, довшим, вищим, збільшуватися в
результаті життєвого процесу (про людину, тварину, рослину і т. ін.). / Ставати стар© Бігун В.П., 2013
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шим, дорослішим, розвиватися (про дитя). / Стаючи старшим, набувати певних рис
характеру, поведінки і т. ін. / Жити певним чином у дитячі та юнацькі роки. 2. Збільшуватися якісно, в розмірах, обсязі, кількості.
Розвиток – 2. Процес, в результаті якого відбувається зміна якості чого-небудь,
перехід від одного якісного стану до іншого, вищого.
Отже, структура значення лексеми вік в українській мові реалізується в наступних
семах: проміжок часу, час від народження, зростання, зміна якісного стану на вищий.
Кількість тлумачень слова age в англійській мові та слова вік в українській збігається, тим не менш, змістовно тлумачення мають певні відмінності, що можуть бути
пояснені національно-культурною специфікою. Так в англійській мові слово age має наступні значення:
Age – 1. the number of years that someone has lived. 2. the time of life when you are
allowed by law to do something. a. the time of life when it is possible or typical for people to do
something. 3. the state of being old or becoming old. 4. a period of history. 5. inf. a long time.
Три дефініції слова age в англійській мові співпадають із українським тлумаченням
повністю:
- англ. 1. the number of years that someone has lived – укр. 1. тривалість життя людини, тварини, рослини (однак, незважаючи на подібне співпадіння значень, українська
лексема вік передбачає також семи фізичне збільшення, зміна якісного стану на вищий,
тоді як в англійському тлумаченні вони відсутні),
- англ. 4. a period of history – укр. 3. Період часу, який виділяється за певними ознаками; епоха,
- англ. 5. inf. a long time – укр. 4. розм. Надзвичайно довгий час; вічність
Часткове неспівпадіння значень спостерігається у дефініціях англ. 3. the state of being
old or becoming old – укр. Відрізок життя людини від зрілого періоду до смерті. В обох
мовах вони збігаються за компонентом немолода людина, розбіжність полягає в тому, що
а англійській мові актуалізується компонент old, тоді як в українській мові – зрілий, що
різняться семами англ. long time (довгий час) / укр. повний розвиток: англ. old - something t
hat is old has existed or been used for a long time; укр. зрілий - який досяг повного розвитку.
В українській мові слово вік є синонімом до слова сторіччя, чим завдячує ще однією
дефініцією, тоді як в англійській мові age та century («сторіччя») несинонімічні.
Значення, яке присутнє в англійській словниковій дефініції слова age – 2. the time of life
when you are allowed by law to do something. a. the time of life when it is possible or typical for
people to do something, не виокремлено в тлумаченні українського вік. Тим не менш, в українській мові існують кореляти англійських словосполучень англ. voting/retiring age – укр.
виборчий/пенсійний вік, англ. child-bearing/working age – укр. репродуктивний/працездатний вік. Тож зазначене значення також представлене в українській мові.
Кореляцію семантичних структур українського вік та англійського age можна представити у таблиці 1.
Таким чином можна зробити висновок про те, що семний набір лексем вік та age не
є еквівалентним за рахунок більш широкої структури в українській мові у порівнянні з
англійською, в якій критерії виокремлення певних вікових періодів не експлікуються у
лексемі age.
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сема
вік
age

Кореляція семантичних структур українського
вік та англійського age
проміжок часу час від народження
зростання
/ a time of life
/ the number of years
smb has lived
+
+
+
+
+
-

Таблиця 1.
зміна якісного
стану на
кращий
+
-

За даними медицини [5] та психології (І.С. Кон, Д.Б. Ельконін, Е. Еріксон, З. Фрейд)
найбільш інтенсивний розвиток людини відбувається у дитячому та юнацькому віці, тобто нерівномірно впродовж всього життя. Це положення уможливлює припущення про
те, що система найменувань людей молодшого віку має бути більш диференційованою у
порівнянні із системою найменувань людей більш старшого віку. Підтвердити або спростувати це припущення щодо української та англійської мов можливо у результаті проведення компонентного аналізу лексико-семантичної групи люди певного віку.
В українській мові методом суцільної вибірки було виявлено 139 лексеми на позначення людей певного віку. Кількісно підгрупа лексем на позначення дітей, підлітків та
юнаків складає 48%, тоді як підгрупа лексем на позначення дорослих та літніх людей
– 52%, тобто ці підгрупи представлені в мові приблизно рівнозначно. Семна структура першої лексико-семантичної підгрупи виглядає наступним чином: архісемою до всієї
підгрупи є маленька за віком / молода людина. Диференційними семами є:
1) зовнішній вигляд (опецьок, мала дитина, крихітка, малюк, голопуцьок),
2) фізичні здібності (пискля, писклятко, пискун, немовля, немовлятко),
3) соціальні ознаки (неповнолітній, дівчина на порі),
4) шкільний вік (дошколя, молодший школяр),
5) чоловіча стать (хлопець, карапуз, парубчак, молодий чоловік, хлопчик, хлопчина,
хлопчисько, хлоп’як, підпарубок, півпарубок, юнак),
6) жіноча стать (дівчина, юначка, юнка, дівча, дівчинка, дівонька, дівка, дівиця, діваха),
7) неважливість приналежності до певної статі (дитина, чадо, маля, крихітка).
Цікаво, що з усіх лексем зазначеної групи лише 25 відсотків є нейтрально забарвленими (дитина, молодший школяр, хлопець, дівчина, підліток), решта є пестливими
формами звертань (мацюпуля, писклятко, крихітка, немовлятко, дитинча, дитяточко,
хлопійко, дівчинонька), або мають знижені конотації (дівка, діваха, хлоп’яга, опецьок).
Кількісно найменувань дорослих та літніх людей не набагато більше, що може бути
поясненим значною кількістю прикметникових форм та їхніх комбінацій (старезний чоловік, старезний дід, дорослий чоловік, доросла жінка). Компонентний аналіз дозволив
виділити наступні диференційні семи:
1) зовнішній вигляд (сивий, підтоптаний, сформований, розвинений, не малий),
2) соціальні статус (господиня, пенсіонер),
3) чоловіча стать (чоловік, мужчина, чоловічок, чолов’яга, чоловічище, дід, стариган,
дідище, старий хрін),
4) жіноча стать (жінка, баба, женщина, молодиця, леді, стара, матрона, жіночка,
мадам, господиня, бабега, бабисько,бабка, бабця).
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Дані семного аналізу вказують на те, що лексико-семантична підгрупа номінацій дорослих та літніх людей не є об’єднана такою семою, як фізичні здібності, що присутня
у семантичній структурі підгрупи лексем на позначення дітей, підлітків та юнаків. Це
може бути пояснено екстралінгвістичними факторами (людина набуває головних фізичних здібностей за час дитинства та юнацтва, тобто під час найактивнішого розвитку, що
підтверджується даними медицини), а також впливу стереотипних уявлень про ріст та
розвиток людини. Вплив стереотипних уявлень про дитинство також впливає на те, що
в підгрупі лексем на позначення дітей, підлітків та юнаків присутнє диференційна сема
неважливість приналежності до певної статі, що не можна пояснити екстралінгвістичними факторами, адже людина є приналежною до однієї зі статей з народження, тим не
менш, група лексем типу укр. дитина, чадо, маля, крихітка або англ. child, youth, juvenile
свідчать про існування в українській та англійській картинах світу спільного стереотипу
для дитинства стать неважлива.
В англійській мові кількісне співвідношення лексем на позначення людей молодого
віку та дорослих та старих людей складає 46 відсотків та 54 відповідно. В ході компонентного аналізу було виділено наступні диференційні семи:
для підгрупи лексем на позначення дітей, підлітків та юнаків
1) маленька істота, нащадок живої істоти (offspring, kid, juvenile, baby),
2) фізичні здібності (toddler),
3) кількість років (teenager)
4) шкільний вік (preschooler, school boy),
5) чоловіча стать (boy, male child, urchin, sonny boy, lass, lad, little fellow),
6) жіноча стать (girl, lassie, miss, missy, tomboy, young woman, young lady, female child, gamin).
для підгрупи лексем на позначення дорослих та старих людей:
1) зовнішній вигляд (big, hoary, grey, wizened, gnarled),
2) доросла жива істота (grown-up, adult),
3) кількість років (middle-aged),
4) поведінка (mature, senile),
5) соціальний статус (venerable, elder, patriarchal),
6) чоловіча стать (man, adult male, gentleman, guy, buck),
7) жіноча стать (adult female, matron, daughter of Eve, dame, wench).
Отже співвідношення сем в лексико-семантичній групі люди певного віку в українській та англійській мові можна представити наступним чином:
Таблиця 2.
Співвідношення сем в лексико-семантичній групі
люди певного віку в українській та англійській мові
сема

+

+
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Отримані дані свідчать про те, що носії англійської лінгвокультури більше тяжіють
до уособлення людини з природою, адже в англійській мові присутні номінації дітей, що
утворені на основі метафоричного перенесення назви дитинчат тварин за принципом
семантичної схожості – в основі лежить сема нащадок живої істоти. Для української
мови це явище не є притаманним. Також для носіїв англійської лінгвокультури важливим
є співвідношення віку та поведінки, таким чином реалізується стереотип людині певного
віку притаманна певна поведінка (senile). В українській мові цей стереотип також вербалізується, але не у номінаціях людей за віком (інфантильний).
Обом мовам притаманна вербальна реалізація стереотипу для дитинства стать неважлива.
Дані компонентного аналізу не підтверджують гіпотезу щодо більшої диференціації найменувань людей молодшого віку у порівнянні із системою найменувань людей
більш старшого віку в українській та англійській мовах, оскільки кількісне співвідношення зазначених номінацій є приблизно рівнозначним у зазначених мовах, що вимагає подальшого пояснення із залученням власне лінгвістичних та екстралінгвістичних
факторів.
Висновки. В психологічній науці наразі існують різні підходи до класифікації вікових періодів людини, тим не менш, науковці одностайні в тому, що розвиток людини
відбувається нерівномірно. Вікові періодизації, розроблені психологами, підтверджують
дані семного аналізу, які свідчать, що вік людини сприймається як проміжок часу, який
передбачає фізичний та якісний розвиток.
В українській та англійській мовах вік людини як онтологічне поняття має різний
семантичний обсяг. Семний набір лексем вік та age не є еквівалентним за рахунок більш
широкої структури в українській мові у порівнянні з англійською, в якій критерії виокремлення певних вікових періодів не імплікуються у лексемі age. Дані компонентного
аналізу лексико-семантичної групи люди певного віку свідчать про наявність сем, притаманних англійській або українській мові відповідно. Виявлені розбіжності спонукають
до висновків про те, що в українській та англійській мовах реалізуються різні стереотипні уявлення про вік людини, що потребує подальшого пояснення із залученням екстралінгвістичних факторів.
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Велилаева Л.Р.
(Республика Крым, Симферополь)

ЛИНГВОКОНЦЕПТЫ «ЭМИГРАЦИЯ»,
«РОДИНА» И «ЧУЖБИНА»: АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
(на материале словарей разного типа)
У статті розглянуті лінгвоконцепти «еміграція», «батьківщина» та «чужина» у
словниках різних типів російською, української та англійською мовами; впроваджено
контрастивний етимологічний аналіз; виявлені ядерні та периферійні складові, сформульовані інтегральні та диференційні семантичні складові зазначених лінгвоконцептів.
Основна методика дослідження – тезаурусна.
Ключові слова: еміграція, батьківщина, чужина, лінгвоконцепт.
В статье рассмотрены лингвоконцепты «эмиграция», «Родина» и «чужбина» в
словарях разных типов на русском, украинском и английском языках; проведен контрастивный этимологический анализ; определены ядерные и периферийные составляющие,
сформулированы интегральные и дифференциальные семантические составляющие
обозначенных лингвоконцептов. Основная методика исследования – тезаурусная.
Ключевые слов: эмиграция, Родина, чужбина, лингвоконцепт.
The paper deals with linguoconcepts «emigration», «motherland» and «foreign land» and
their interpretation in different types of vocabularies in Russian, Ukrainian and English languages; contrastive etymological analysis is carried out; nuclear and periphery constituents
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are exposed, integral and differential semantic constituents of denoted linguoconcepts are laid
down. Thesaurus method is the basic method of the research.
Key words: emigration, motherland, foreign land, linguoconcepts.
Цель данной статьи – сформулировать универсальные (интегральные) и этноспецифические (дифференциальные) особенности лингвоконцептов [термин проф. Новиковой М. А.] «эмиграция», «Родина» и «чужбина» в русском, украинском и английском
языках на материале словарей разного типа (толковых, этимологических и двуязычных)
и энциклопедий как в книжных, так и в Интернет-изданиях.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести контрастивный этимологический анализ лингвоконцептов «эмиграция», «Родина» и «чужбина» в русском, украинском и английском языках.
2. Определить ядро, ближайшую и дальнюю периферию обозначенных лингвоконцептов в трех языках.
3. Сформулировать интегральные и дифференциальные семантические составляющие обозначенных лингвоконцептов в русскоязычной, украиноязычной и англоязычной
традициях.
4. Выявить дискуссионные вопросы и обозначить дальнейшие перспективы исследований по эмиграционистике.
Методика исследования – тезаурусная. Материалом исследования являются словарные статьи в толковых, этимологических, словарях и энциклопедиях на русском, украинском и английском языках.
Русскому лингвоконцепту «эмиграция» соответствует в английском языке «emigration» и в украинском языке «еміграція», лингвоконцепту «Родина» – в английском языке
«motherland» и в украинском «батьківщина», лингвоконцепту «чужбина» – в английском
языке соответствует словосочетание «foreign / strange land», которое в статье не анализируется в связи со своей компонентной природой и в украинском – «чужина». Рассмотрим сначала этимологию данных лингвоконцептов.
Лингвоконцепт «emigration» появился в позднем латинском языке в 1640-х гг. и является производным существительным от глагола «emigrate». Имеет латинский корень
«emigre» (искать, уезжать, переезжать, эмигрировать). Э. Уикли датирует появление
данного лингвоконцепта в английском языке концом XVIII века [1:514], в который он
перекочевал из французского. Во французском языке данный лингвоконцепт начал активно употребляться вследствие появления необходимости назвать явление массового
выезда из страны французской аристократии после Французской революции 1789-1799
гг. В русском и украинском языках этимология данного лингвоконцепта такая же, как в
английском языке [2; 3].
Английский лингвоконцепт «motherland» состоит из двух основ: «mother» и «land»,
слившихся в 1711г. «Mother» образовалось от прагерманской формы *mothær, от которой
в числе прочего произошли: древнеанглийское modor и английское mother, древнесаксонское modar, датское moder, нидерландское moeder, немецкое Mutter и т. п. (восходит
к праиндоевропейскому *mater-), которое означает «мать, мама». «Land» произошло от
© Велилаева Л.Р., 2013
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прагерманской формы *landom, восходящей к праиндоевропейскому *lendh, которое
означает «земля, участок земли». Первоначальное значение слова (согласно этимологическим словарям и готскому употреблению) было «определенный участок земной поверхности, находящийся в собственности у индивида или являющийся родиной нации»
[1:1007].
Русский лингвокнцепт «Родина» по корню имеет общеславянское происхождение,
по образованию и значению – собственно русское. В словарях фиксируется с I пол. XVIII
века и образован с помощью суффикса принадлежности –ин-а от существительного родъ
в значении «то, что принадлежит роду, связано с рождением» > «место рождения» > «отчизна» [4, с. 358]. Украинский лингвокнцепт «батьківщина» является суффиксальным
производным от слова «батько», которое происходит от праславянского bata, batja, которой можно сравнить с древнеиндийским pita «отец» и латинским pater «отец» [3:152].
Русский лингвоконцепт «чужбина» является суффиксальным производным от слова
«чужой». Слово «чужой» по корню общеславянское, происходит от древнерусского чужий «чужой, чуждый», которое возникло от праславянского *tjudjь «чужой, чуждый».
Праславянское *tjudjь образовано с помощью суффикса –j-ь от слова *tjud-ъ «народ».
Это слово возникло в праславянский период в результате освоения готского заимствования þiuda «народ». Так готы называли сами себя. На славянской почве готское þiuda
«народ» передано как *tjud-ъ со значением «чужой, пришлый народ» - и далее «чужой,
чуждый» [2:488]. Этимология украинского лингвоконцепта «чужина» совпадает с этимологией русского лингвоконцепта в связи с общими восточнославянскими корнями [3].
Для определения современной семантики обозначенных выше лингвоконцептов обратимся к толковым словарям. Анализ словарных статей в толковых словарях русского языка [6;7;8;9;10;11;12] дает следующие результаты: в составе семантического поля
лингвоконцепта «эмиграция» наиболее частотными являются следующие понятия: Отечество – 100%, вынужденной переселение – 90%, добровольное переселение – 90%,
другая страна – 80%, пребывание за пределами (отечества) – 50%. В составе семантического поля лингвоконцепта «Родина» частотными являются следующие понятия: «рождение» - 100%, страна (рождения) – 79%, место (возникновения/происхождения) – 79%,
отечество – 67%, человек – 56%, гражданин – 56%. Семантическое поле лингвоконцепта
«чужбина» состоит из следующих наиболее частотных понятий: чужая сторона – 100%,
чужая земля – 83,5%.
Результаты анализа словарных статей в толковых словарях украинского языка
[14;15;16;17;18] следующие. Наиболее частотными признаками лингвоконцепта «еміграція» являются: країна – 100%, переселення – 66,8%, Батьківщина – 66,8%, перебування – 50,1%, проживання (постійне/тривале) – 50,1%. К частотным признакам лингвоконцепта «батьківщина» относятся: країна – 83,5%, місце народження – 66,8%, людина
– 50,1%, громадянин – 50,1%. Среди признаков лингвоконцепта «чужина» все составляющие обладают одинаковой частотой – 75%, что свидетельствует о равной значимости
всех выделенных признаков: чужа земля, далека земля, чужі люди / людина, чужа країна,
нерідні люди.
Данные, полученные в результате анализа словарных статей в толковых словарях
английского языка [19;21;22;23;24;25;26], дали следующую информацию. К наиболее
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частотным признакам понятия «emigration» можно отнести следующие: the act of leaving
– 77%, country – 55%, place – 55%. В составе семантического поля лингвоконцепта
«motherland» наиболее частотными являются следующие составляющие: a place of origin
– 80%, a country of origin – 80%, the land of one’s ancestors – 60%.
Для выявления иерархии семантических составляющих концептов «эмиграция»,
«Родина» и «чужбина» в трех языках за основу была взята теория структуры концепта, предложенная З.Д. Поповой и И.А. Стерниным. Структура концепта представлена
в терминах ядра и периферии. К ядру относятся прототипические слои с наибольшей
чувственно-наглядной конкретностью, первичные наиболее яркие образы. Эти образы
представляют собой единицу универсального предметного кода. Вокруг ядра группируются так называемые базовые слои. Более абстрактные признаки составляют периферию
концепта. На периферии находится «интерпретационное поле концепта», которое состоит из слабо структурированных предикаций, отражающих интерпретацию отдельных
концептуальных признаков и их сочетаний в виде утверждений, установок сознания, вытекающих в данной культуре из менталитета разных людей [27:60].
Результаты анализа словарных статей в толковых словарях приведены в таблицах.
Таблица 1.
Еміграція

Emigration

Країна

The act of leaving

Ближайшая
периферия

Другая страна;
пребывание за
пределами отечества

Переселення;
батьківщина;
перебування;
проживання
(тривале/ постійне)

Country; place

Дальняя
периферия

Выселение; выход;
чужбина

Межа; виїзд;
громадянин

The movement out
of population area
/ country; change;
habitation; removal

Родина
Рождение; страна
(рождения); место
(возникновения /
происхождения)

Батьківщина

Таблица 2.
Motherland

Країна; місце
народження

A place of origin; a
country of origin

Людина;
громадянин;

The land of one’s
ancestors

Структура концепта

Структура концепта

Ядро
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Ядро

Ближайшая
периферия

Эмиграция
Отечество;
вынужденное
переселение;
добровольное
переселение

Отечество; человек;
гражданин

Структура концепта

Дальняя
периферия

Родина

Батьківщина

Отчизна;
территория;
государство; любовь;
народ; земля

Місце походження
/ виникнення;
спадщина; батько
/ батьки; вітчизна;
рідний край; народ;
родове майно

Чужбина

Структура
концепта

Ядро
Ближайшая
периферия
Дальняя
периферия

Чужая сторона

Закінчення табл. 2.
Motherland

Native land;
emotion connection

Таблица 3.
Чужина
Чужа земля; далека земля; чужі люди
/ людина; чужа країна; нерідні люди

Чужая земля

_______________

Чуждая страна

________________

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Из приведенных результатов можно сделать следующие выводы.
1. Этимология лингвоконцепта «эмиграция» совпадает в трех языках, что свидетельствует об общем появлении и употреблении данного концепта в русском, украинском
и английском языках. Этимология концепта «чужбина» совпадает в русском и украинском языках, принадлежащих к одной восточнославянской языковой группе. Этимология русского лингвонцепта «Родина» связана с родом, украинского лингвоконцепта
«батьківщина» - с отцом, а английского лингвоконцепта «motherland» – с матерью. Таким
образом, из этимологии вышеупомянутых лингвоконцептов формируется неразрывное
семантическое поле: без матери и отца (супругов) не будет продолжения и развития рода
(отец как глава и непосредственный продолжатель рода, а мать как роженица и хранитель рода).
2. Семантические поля выше перечисленных лингвоконцептов в русском, украинском и английском языках также имеют свои интегральные и дифференциальные признаки. У лингвоконцепта «эмиграция» к интегральным признакам можно отнести переселение, отечество, страна. Дифференциальным признаком в русскоязычной традиции
являются выход; в украиноязычной – межа; в англоязычной – change (изменение). К
интегральным признакам лингвоконцепта «Родина» относятся рождение; страна, место
рождения / возникновения / происхождения; человек; гражданин. Дифференциальными признаками являются следующие: в русскоязычной традиции – любовь; в украиноязычной традиции – спадщина, батько / батьки, родове майно; в англоязычной традиции
– emotion connection (эмоциональная связь). Интегральными семантическими составля393

ющими лингвоконцепта «чужбина» являются чужая земля, чужая страна. К дифференциальным семантическим составляющим в русскоязычной традиции относятся чуждая
страна; в украиноязычной традиции – далека земля, чужі люди / людина, нерідні люди.
Использованная тезаурусная методика выявила определенные дискуссионные участки:
1. Являются ли дифференциальные признаки этнопецифическими и как это реализуется в поэтических текстах?
2. Можно ли сформулировать универсальные семантические составляющие перечисленных выше лингвоконцептов?
3. Как функционируют лингвоконцепты «эмиграция», «Родина» и «чужбина» в современном эмиграционном дискурсе? Какие признаки здесь являются доминантными?
Поиск ответов на эти и многие другие вопросы и составляет перспективу дальнейших исследований.
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УДК 821.10.01.Гаршин

Жеймо Б.
(Торунь, Польша)

ВОСПРИЯТИЕ ТВОРЧЕСТВА
ВСЕВОЛОДА МИХАЙЛОВИЧА ГАРШИНА В ПОЛЬШЕ
Творчість Всеволода М. Гаршина не користується в Польщі особливою популярністю. Складно сказати, в чому причина такого стану справ. Ім’я Гаршина присутнє в академічних підручниках, проте до цих пір не вистачає монографії письменника. Польські
дослідження творчості російського класика налічують всього близько десяти статей,
швидше за все оглядового характеру. Особливої уваги заслуговують праці, які зачіпають
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теми ставлення Гаршина до Польщі і поляків, сприйняття його творчості в Польщі
міжвоєнного періоду, а також розглядають особливості поетики гаршинських творів.
Ключові слова: Всеволод Гаршин, сприйняття творчості, польське літературознавство, поетика, передвижники, соціальне зло, творчий еклектизм.
Творчество Всеволода М. Гаршина не пользуется в Польше особой популярностью.
Сложно сказать, в чем причины такого положения дел. Фамилия Гаршина присутствует в академических учебниках, однако до сих пор не хватает монографии писателя.
Польские исследования творчества русского классика насчитывают всего около десяти
статей, скорее всего обзорного характера. Особого внимания заслуживают работы,
которые затрагивают темы отношения Гаршина к Польше и полякам, восприятия его
творчества в Польше межвоенного периода, а также рассматривающие особенности
поэтики Гаршинских произведений.
Ключевые слова: Всеволод Гаршин, восприятие творчества, польское литературоведение, поэтика, передвижники, социальное зло, творческий эклектизм.
Garshin’s works does not enjoy great popularity in Poland. It is difficult to determine the
cause of this situation. Writer’s name is present in academic textbooks, however, still missing a
monograph on his life and works. There are several articles, very generally characterized the
works of Russian artist. Particularly noteworthy are articles about Garshin’s attitude towards
Poland and the Poles, the reception of his work in Poland of the interwar period, and a poetics
of his works.
Key words: Vsevolod Garshin, perception of creativity, Polish literary criticism, poetics,
Peredvizhniki, social evil, creative eclecticism.
В польских исследованиях истории русской литературы творчество Всеволода Гаршина занимает место скорее всего второстепенное. На рубеже XIX-XX веков появились
переводы нескольких рассказов Красный цветок, Сигнал, Художники, Attalea princeps, а
в межвоенный период очередные.
Уже с момента появления первых рецензий польские ученые пытались выработать
модель творчества Гаршина, они пошли двумя путями. Первые представляли Гаршина
как писателя-общественного деятеля, защитника униженных и оскорбленных, который
до такой степени страдал из-за невыносимых условий общественной и политической
жизни в России, что решил покончить самоубийством. В другом направлении пошли
те авторы, которые обратили внимание прежде всего на новаторские черты творчества
Гаршина.
Автор Четырех дней привлекает особое внимание польских писателей конца XIX
века. Болеслав Прус «искал творческого вдохновения для создания героев из общественных низов» [15: 72; 11: 78]. Высоко оценил Гаршина Станислав Пшыбышевски, прежде
всего новеллу Художники, в которой находил сходство между самим собой и рабочимглухарем. Пшыбышевски называл творчество русского писателя «наиболее благородным
проявлением русской души» [22: 55]. Произведения Гаршина знал тоже Стефан Жеромски, хотя его отношение к русскому писателю было неоднозначным из-за отсутствия
симпатии Гаршина к полякам. Однако в 1918 году в «Проекте Академии Польской Лите© Жеймо Б., 2013
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ратуры» Жеромски без всяких сомнений предлагал необходимость перевода творчества
Гаршина на польский язык.
До крайности восхищение творчеством Гаршина доведено в статье Юзефа Семяноского, который в 1890 году в журнале «Дом Польский» с восторженностью внушал
польским читателям произведения Гаршина как писателя «заслуживающего почитания», называл его «солнцем своего народа». Согласно Семяновскому у Гаршина были
две большие жизненные жажды: во первых – умереть, во вторых – сделать свой народ
свободным «посвящающим себя славянской идее». Первую жажду пытался осуществить
на русско-турецкой войне, но судьба его спасла. Вторую тоже не удалось реализовать.
Эти неудачи, считает Семяновский, привели писателя к алкоголизму. В своих фантазиях
критик приходит к абсурду констатируя, что в состоянии алкогольного амока Гаршин
покончил самоубийством и умер как «страдалец славянской идеи» [25: 68]. Курьезный
текст Семяновского это лишь исключение на фоне серьезных и профессиональных высказываний польских критиков о Гаршине.
Положительные характеристики о творчестве Гаршина знаменательны для межвоенного периода [24: 36-38], русский классик привлек внимание между прочим Станислава
Бжозовского [6: 76], Станислава Стемповского [26] и Станислава Мацкевича [16: 276],
а Тадеуш Грабовски пытался доказать влияние Гаршина на военные рассказы Казимежа
Вежинского: «Пребывая в русской неволе Вежинский познакомился с такими мастерами
новеллистики как Гаршин, Куприн и Чехов и мог заимствовать у них нечто из русского
трагизма, заключающегося в убеждении о бесполезной смерти единицы перед могуществом непонятных (неизвестных) сил [10: 436]. Вацлав Ледницки сравнил Гаршина с Достоевским в смысле защитника униженных и оскорбленных [14: 129-130].
Важную роль в популяризации гаршинского творчества сыграли также межвоенные
энциклопедии, например Гутенберга, в которой были выделены главные черты творчества Гаршина, такие как пессимизм и психологическая чувствительность [28: 187]. В VI
томе (1933 г.) посвященном мировой литературе были помещены фрагменты новеллы
Attalea princeps [29: 669-670].
Значительное меньшинство польских критиков оценило творчество русского классика отрицательно, например О. Пирожински назвал две новеллы Случай и Любовь проститутки слишком чувственными, а о самом авторе написал «это большой идеалист,
выступающий против всякого насилия, но еще больший меланхолик и пессимист» [21:
93]. В оценке Пирожинского заметны односторонний тематический выбор произведений
(проституция), а также несоответствующий оригиналу перевод заглавия второй новеллы
(в подлиннике заглавие звучит Надежда Николаевна). Следующая критическая статья
помещена в журнале «Przegląd oświatowy» (1929 г.), анонимный автор, скрывающийся
под буквой «S.» подверг под сомнение смысл перевода на польский язык упомянутых
«чувственных» произведений. В адрес Гаршина польский критик бросил суровые несправедливые слова: «Сюжет неинтересный, ориентирующийся лишь на яркие эффекты и заурядные вкусы читателей, не обладает никакими литературными ценностями»
[23: 253].
Односторонность в оценке Гаршинского творчества проявил также Адександер
Брюкнер [4: 328-329], который писал между прочим: «меланхолия приобретает острые
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тона безумия», «черным покровом мизантропии, пессимизма, смирения покрыты все небольшие работы Гаршина». Единственное исключение видит критик в рассказе Четыре
дня, который подитоживает положительно: «при помощи этого произведения пацифисты
могли бы успешно популяризировать антивоенные идеалы».
После второй мировой войны в 50. годы XX века творчество Гаршина было предметом исследований лишь нескольких польских критиков [см. 13: 39-50]. С. Клоновски в
1958 году характеризовал писательство русского классика в аспекте общественной деятельности обращаясь к исследованиям советского критика Григория Бялого [12: 5]. В том
же самом году были напечатаны еще три статьи: С. Дурски сосредоточился на поисках
параллелей между творчеством Гаршина и таких писателей как И. Тургенев, A. Пушкин,
Л. Толстой и Ф. Достоевский с характерным для них психологизмом. Критик приходит к
выводу, что только в связи с литературной традицией возможно правильно понять Гаршина, но одновременно такая трактовка ограничивает его литературную деятельность
к «устарелым и традиционным» формам [12: 11]. Сомнения польского критика кажутся
неоправданными, поскольку именно на фоне указанных писателей вполне проявляется
формальное и стилистическое новаторство автора Красного цветка. Следующий критик
упрекает Гаршина в том, что его герои не находят положительного исхода из ситуации, a
попытку борьбы предпринимает только человек лишенный ума. Зато автор высоко оценивает артистическую форму гаршинских сочинений и обнаруживает новые аналогии с
польской и европейской литературами (O. Уайльд) [8: 4]. Традиционное представление
о творчестве Гаршина укрепил A. Maндалян констатацией, что русская литература конца XIX века «заболела хроническими угрызениями совести», лишь «клиницист»-Чехов
сохранил способность объективного мышления. Польский автор усматривал в авторе
Красного цветка предшественника Чехова и Горького, но одновременно пришел к выводу, что в половине XX века полноценному восприятию текстов русского классика мешают аллегории и наивные вопросы типа «почему?», «зачем?». Maндалян подвергнул
сомнению распространенное мнение о влиянии Толстого на творчество Гаршина, однако
критику не удалось достаточно защитить свою теорию [17: 2].
В 60. и 70. годы польские критики посмотрели на творчество Гаршина с точки зрения русского литературного процесса, указывая одновременно на новаторство. Начало
этим попыткам положил Збигнев Барански. Указал он творчество Гаршина на широком
фоне русской литературы 80. годов XIX в., четко отличающейся от двух предыдущих
десятилетий. Гаршин, наряду с Чеховым и Короленко, променял общественно-политические темы вопросами морально-философскими – «вечными проблемами». Согласно
Баранскому именно у Гаршина сильнее всех писателей тех времен проявился отказ от
народнической прозы и интерес к новым поэтикам: «Его проза пропитана нежеланием
к рационалистическим концепциям, царствующим в 60-ые годы, недоверием разуму и
рефлексии. Его артистический метод был однозначной реакцией против объективизма.
Гаршин предпочитал искусство насыщенное субъективными эмоциями, искусство, которое фиксирует ‚поток сознания’, ‚бьет в сердце’ читателя, ‚лишает его сна» [1: 238-250].
На другой аспект новаторства в творчестве Гаршина обратила внимание E. Новак-Литвинова. В центре своих наблюдений поставила она тему влияния художественной техники
импрессионистов на поэтику русского классика (организация пространственных связей
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при помощи цвета, тезис, что мир не является статичным бытом, он постоянно меняется,
что мир это лишь проекция фрагмента действительности, а не сама действительность)
[19: 19-22; 20: 38-41]. К интересным работам 70-х годов принадлежат исследования повествовательной техники Гаршина. Внимания заслуживают прежде всего две статьи,
Болеслава Хамота и Ольги Глувко. Для прочтения творчества Гаршина использовал Хамот исследования структуралистов: C. Бремонда, В. Проппа, Ц. Toдорова и Р. Барта [7:
106-141]. Поэтика первых произведений Гаршина отражает многие черты современных
методов эпического высказывания. К этим инновациям принадлежат между прочим: достаточна самостоятельность героя в структуре монолога, ограничение к минимум авторского знания, уровень анекдота, уровень высказывания, монолог героя-повествователя.
Противоположную точку зрения предложила Глувко. Интересно привести некоторые полемические моменты. Для Хамота функция и место внутреннего монолога определяют
форму и характер рассказа Четыре дня, тем временем Глувко вычисляет «монолог высказанный», в котором едва рождается «монолог внутренний». По разному авторы смотрят на проблему времени у Гаршина. Хамот считает, что писатель променял реальное
время на психологическое, а Глувко подчеркивает факт, что писатель точно определил
время действия, хотя не сохранил непрерывности времени. Несмотря на указанные различия оба критики согласны в общей положительной оценке мастерского уровня рассказа Четыре дня в области новой формы повествования [9: 315-320].
На фоне польских исследований творчества Гаршина отличается статья Збигнева Бараньского Polonica в творчестве Всеволода Гаршина [2: 51-55] в которой автор пытается
объяснить причины отсутствия симпатии Гаршина к Польше и полякам. Русский писатель
был очень чувствителен ко всяким формам насилия и человеческого страдания, однако в
отношении к полякам не проявлял особого сочувствия. Польский исследователь находит
причины этой неприязни как в общественных настроениях после подавления январского
восстания 1863 года, так и в личных знакомствах с польскими офицерами и шляхтой в
юношеский период. Уже в гимназии в письме к матери в 1874 году Гаршин с восхищением писал о антипольском романе Пугачевцы Салиаса де Турнемира (Сальяс): «Отличная
вещь; я просто зачитался ее» [30: 435]. Польское общество в институте было разнообразное, часть студентов связалась с народниками и принимала участие в их встречах.
Молодой Гаршин встретил на своем пути польскую «золотую молодежь», которая
большинство свободного времени проводила не в библиотеках, а в кабаках. Именно эта
молодежь, по мнению Баранского, повлияла на отрицательное воображение Гаршина о
поляках. В марте 1876 г. в письме матери писатель жаловался на скандалы, какие устраивают польские студенты у некоей Соколовской: «Барыня эта занимается собиранием
вокруг себя молодых людей, студентов-поляков. Каждый вечер у нее собирается эта подлая польщизна и барышни: пляс, выпивка, карты и всякое безобразие. В этот-то омут потащила дура своих племянниц, а наши студенты, пан Кетлинский с паном Стокальским и
с паном Пшерацким звали усиленно и меня туда. Но я удержался, зная что это за барыня
и что это за компания» [30: 68]. Среди этих беспорядочных поляков появляется однако
положительное исключение в виде пана Бжеского «тоже поляк, но порядочный». Неприязнь Гаршинна к полякам была доведена уже до крайности, когда молодой писатель боялся ехать на студенческую практику вместе с поляками, «что вовсе неприятно» [30: 39].
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А все-таки отношение Гаршина к полякам не было однозначно отрицательным.
Русский писатель высоко оценивал работы польских художников ориентирующихся на
общественно-историческую проблематику. Внимание Гаршина привлекла картина Хенрика Семирадского Светочи христианства показана на выставке передвижников в 1877
году. Согласно мнению Баранского, тема гонений на христиан могла ассоциироваться писателю с репрессиями против народнического движения. Высоко оценил Гаршин также
мастерство Яна Матейки – его картину Сражение под Грунвальдом смотрел на выставке
в Петербурге в 1879 году. Свои впечатления использовал в незаконченном рассказе Сон
Павла Павловича, над которым работал между 1883 и 1885 годами [2: 54].
В восьмидесятые годы Гаршин систематически читал «Отечественные Записки»,
где публиковались между прочим переводы ранних рассказов Хенрика Сенкевича и Элизы Ожешковой [30: 442].
В целом творчестве Гаршина лишь в одном произведении выступает герой-поляк
(Надежда Николаевна, 1885 г.) – дворянин Ксаверий Грум- Скжебицкий, бывший повстанец. Гаршин, как замечает Баранский, «почерпнул из литературной традиции некоторые способы характеристики поляка: придал герою двойную фамилию (на подобие
антинигилистического романа). Подчеркнул склонность к хвастовству и чрезвычайную
фальшивую вежливость, которая однако не вызывает доверия. Несмотря на свою недоброжелательность по отношению к полякам, Гаршин не придал своему литературному
персонажу черты польской шляхты из романов Достоевского» [2: 55].
В своей статье Баранский обратил внимание на один интересный эпизод из биографии русского писателя. Фрагменты рассказа Надежда Николаевна были написаны во
время случайного визита Гаршина в Польше. В сентябре 1884 года писатель ехал к друзьям в Киев на поезде варшавской железнодорожной линии через Вильно и Бялысток. В
Бялыстоке опоздал на поезд и был вынужден провести в городе целые сутки. Неожиданное препятствие серьезно испортило настроение Гаршина, злой и раздраженный бродил
по улицам чужого города. О первых неприятных впечатлениях писал жене: «Сторона тут
не русская – слышится только жаргон жидовский, да польский говор» [30: 336]. Раздражают его евреи нарядно одеты по поводу субботы и переполненные синагоги, а голоса
молящихся напоминают ему жужжащие шмели. Гаршин никак не сможет, даже не пытается, выйти за пределы стереотипов, его антисемитское настроение заметно на каждом
шагу: «несмотря на свой юдаизм, город довольно чистый», «Спал я, вопреки ожиданию,
превосходно: блох и клопов нет и подозрения, что весьма удивительно, принимая в соображение дурную в этом соотношении славу жидовских гостиниц» [30: 342]. Единственный поляк, с каким встретился Гаршин, это лакей в гостинице, который порекомендовал
русскому гостью купить фею. Гость ответил «довольно сухо (т. е. послал к черту)», а
поляк-лакей замолк. Впечатление от происшедшего писатель определил как «довольно
скверное», а новую правду, какую приобрел о польском характере выразил одним словом
«низкопоклонничество».
Белостоцкий эпизод не оставил в памяти Гаршина лишь плохих воспоминаний. Гуляя по городу писатель попал на католическое кладбище, где успокоил свои нервы и
, как сам пишет покорился своей участи: «Я сидел там на могилках с час и смотрел в
даль, открывающуюся на много, много верст. Солнце заходило. Листья желтые и крас400

ные шуршат под ногами. Какая-то полька лежит лицом вниз перед могилкой... Это были
такие славные полчаса, что я успокоился....» [30: 342]. На кладбище Гаршин почувствовал вдохновение: „Сел писать и написал уже страницы две с лишком печатных, и напишу
сегодня еще может быть пять или шесть, потому что чувствую себя в ударе. Пришли в
голову новые сцены и положения, и я спешу написать их, ибо они мне кажутся хороши»
[30: 343].
Polonica не заняли значительного места в творчестве Гаршина, отношение писателя
к Польше было амбивалентным, однозначно ценил польскую литературу и живопись, но
его личные контакты с поляками не способствовали хорошим впечатлениям.
В центре внимания польских критиков 80-90-х годов XX века находится тема «Гаршин и передвижники» [18: 65-76]. Наиболее интересны в этом контексте работы Гражыны Брысь, которая тщательно проанализировала художественно-литературные связи на
примере Гаршина и Верещагина [5: 34-53]. Основой для своих размышлений сделала
Брысь выражение Горация „ut pictura poesis”, в котором заключается тезис о сходстве
всех видов искусства, выражающих разные стороны того-же самого универсального явления. Связь литературы с живописью половины XIX века в России – это одна из важных
черт реализма, с присущей ему системой средств выражения, морально-философских
и общественных проблем. Свидетельством этой связи является характер артистической
жизни тех времен, обилие литературно-живописных дружеских знакомств, тип писателя-художника и писателя-теоретика в одном лице.
Эстетическая программа Гаршина имеет сложный, многогранный характер. Будучи
писателем двух эпох соединяет традицию с будущем. Новые эстетические стремления
выразились в субъективизации предметного мира, в интерпретации проблемы таланта,
в постулатах эмоционального искусства, непосредственно выражающего чувства и настроение артисты, в фиксации потока сознания. Сходство с взглядами модернистов проявилось также в способе понимания одной из основных проблем русской эстетики той
эпохи — отношении искусства к действительности. Гаршин, как и другие представители
новых тенденций считает, что красота выражена в произведениях искусства ценнее самой действительности.
Новое эстетическое сознание демонстрируется также в одобрении новых живописных техник. Художника-новатора видит Гаршин в пейзажисте Aрхипе Куинджи, чьи картины отличались смелыми контрастами насыщенных цветовых пятен. Художественные
картины присутствуют во многих произведениях Гаршина, самые интересные примеры
это рассказы Художники и Надежда Николаевна. O способах их существования в названных произведениях польский критик пишет: «фиктивные художественные композиции являются самостоятельным бытом в литературном произведении. В таком случае
творчество Гаршина становится работой художника, который для своего произведения
составляет живописное произведение при помощи литературных средств». В других
случаях писатель вдохновляется реальной картиной, например Кочегарем Ярошенки или
военными картинами Верещагина (Апофеоз войны из туркестанского цикла). Военная
тематика в разной степени интересовала Верещагина и Гаршина. Для живописца была
начальной темой, для писателя лишь частью более обшей проблемы, какой был протест
против зла всего мира. В связи с этим польский критик пишет: «документальный стиль
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картин Верещагина в меньшей степени был результатом впечатлений вытекающих из
непосредственного участия в сражениях, скорее всего художник пользовался публицистическими материалами». Гражина Брысь анализирует также способы литературных
и художественных реализаций смерти в творчестве вышеуказанных артистов – смерть
как: неподвижность, наступающая неожиданно опасность в лице турков, глубоко ощущаемое живым человеком отсутствие, физическое уничтожение. Сходства в способах
представления образов смерти заметны и на уровне композиционной структуры, например рассказ Гаршина Четыре дня и уничтоженная самим Верещагином картина Забытый. Тема этих произведений – история солдата в одиночестве умирающего на поле
сражения, что в результате создает образ жестокости войны. У Гаршина и Верещагина
одинаковый артистический постулат – протест против всяким видам насилия и уничтожающей силе войны.
Новый XXI век не только не усилил интерес польских исследователей к творчеству
Гаршина, а как будто наоборот – уменьшил. Русский классик если вообще упоминается,
то лишь в контексте анализа проблемы психической болезни. К сожалению авторы не
выходят за пределы общеизвестных информаций, повторяют те выводы, к которым давно пришли другие критики [3; 27: 369-370].
Благодаря усилиям польских критиков читателю известны общие факты из жизни
Гаршина и некоторые идейно-эстетические осмысления избранных произведений писателя. О многом интересном польский читатель к сожалению не знает, не исследованы
письма Гаршина, которые составляют весьма драгоценный материал не только биографический. Вне внимания остаются творческие замыслы Гаршина, прежде всего попытки написать исторический роман из Петровской эпохи. Тема эта имеет отнюдь не второстепенное значение как для правильной оценки творческого движения Гаршина, так
и для воссоздания более совершенной литературной картины последней четверти XIX
столетия.
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(Быдгощ, Польша)

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЗАГЛАВИЯ РОМАНА КРОЛИКИ И УДАВЫ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА
Метою цієї статті є спроба довести смислотворюючий зв’язок між заголовком
і твором. «Кролики і удави» – це, здавалося б, простий і нескладний заголовок роману
Фазіля Іскандера. Однак, як зауважують дослідники, «чим лаконічніше заголовок, тим
більше семантично ємним він є». Таким чином даний заголовок називає головних героїв
(кролики, удави), але водночас підкреслює протиставлення двох конфліктуючих компонентів предметного світу художнього твору (суспільство кроликів проти суспільства
удавів), визначаючи тим самим його композиційний принцип. Крім того тварини як літературний персонаж виявляють поетичну конвенцію – застосування казкового костюма. Додатково заголовок відноситься до жанрової традиції езопівської байки, тим
самим визначає алегоричний характер твору Іскандера і ключ до його прочитання.
Ключові слова: семантика заголовка, функції заголовка, Фазіль Іскандер, езопівська
байка, іносказання, езопівська мова, персонаж-тварина, казковий костюм.
Целью этой статьи является попытка доказать смыслообразующую связь между литературным произведением и его заглавием. «Кролики и удавы» – это, казалось бы, простое
и несложное заглавие романа Фазиля Искандера. Однако, как замечают исследователи,
«чем более лаконично заглавие, тем более семантически емким оно является». Таким образом данное заглавие называет главных героев (кролики, удавы), но одновременно подчеркивает противопоставление двух находящихся в конфликте компонентов предметного мира художественного произведения (общество кроликов против общества удавов), определяя тем
самым его композиционный принцип. Кроме того животные как литературный персонаж
обнаруживают поэтическую конвенцию – применение сказочного костюма. Дополнительно
заглавие относится к жанровой традиции эзоповской басни, тем самым определяет иносказательный характер произведения Искандера и ключ к его прочтению.
Ключевые слова: семантика заглавия, функции заглавия, Фазиль Искандер, басня,
иносказание, эзопов язык, персонаж-животное, сказочный костюм.
The purpose of this article is to attempt to prove the sense-making relationship between
the literary work and its title. « Rabbits and Boa Constrictors» – a seemingly simple and uncomplicated title of the novel by Fazil Iskander. However, as the researchers note, «the more
concise title, the more semantically capacious it is». Thus this title refers to the main characters
(rabbits, boa constrictors), but at the same time emphasizes the juxtaposition of the two conflicting components of the presented world of literary work (a society of rabbits against society
of boa constrictors), thereby determining its compositional principle. Moreover animals as a
literary character reveal a literary convention – the use of a fabulous costume. Additionally
title refers to the tradition genre of Aesopian fables, thus determines the allegorical nature of
the Iskander’s novel and the key to its reading.
© Шпак Р., 2013
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Key words: semantics of title, functions of title, Fazil Iskander, fable, allegory, Aesopian
language, animal character, fabulous costume.
В конце XX века польский филолог Марек Пехота спрашивал: «Принадлежит ли заглавие к литературному произведению?». Притом он одновременно констатировал, что
на этот вопрос нет одного, удовлетворительного ответа [5: 35]. В связи с этим автор выделил четыре разные позиции восприятия заглавия исследователями. Первая и вторая
– это близкие подходы: ученых равнодушных в отношении к затронутому вопросу и так
называемых «дезинтегристов», которые исключают связь между заглавием и произведением [5: 35-36]. Третья группа мнений – это позиция интегристов, то есть «сторонников
безусловного сосуществования художественного произведения и его заглавия» [5: 36].
Последняя, четвертая позиция, в некоторой степени примиренческая, характерна для исследователей, которые соглашаются с мнением, что «заглавие принадлежит произведению», но «только в специфических обстоятельствах, которые определяет теория» [5: 36].
Выбор конкретной позиции не только влияет на решение: интерпретировать заглавие
или нет, но также и на метод его анализа. Автор нынешней статьи склоняется к третьему подходу – интегристов, считавшемуся доминирующим в современном литературоведении [2: 216]. Такой выбор повлияет на способ предлагаемого ниже анализа заглавия
романа Искандера. Однако, уточняя, критерий выбора заключался не в популярности
определенной научной позиции, а в убеждении о смыслообразующей связи заглавия с
литературным произведением.
Одним из первых теоретиков, который обратил внимание на вопрос неделимости
заглавия и литературного произведения, был Сигизмунд Кржижановский [см. 9; 12:
кол. 245-249; 14: 710]. Заглавие, как пишет в своей микромонографии Поэтика заглавий
(1931), это «десяток-другой букв, ведущих за собой тысячи знаков текста» [9: 3]. По мнению исследователя заглавие «облегает текст и смысл», создавая «единое книжное тело».
Органическую связь заглавия с содержанием книги автор иллюстрирует следующим
образным сравнением: «Однако среди писателей обычно небрежное и почти снисходительное отношение к работе над заглавием: заглавную строку нахлобучивают на книгу
кое-как и наспех, как шапку на голову, забывая, что это, собственно, не шапка, а голова,
которую извне к телу не приладить» [9: 17].
Кржижановский неоднократно подчеркивает неразрывную связь заглавия с текстом,
а даже тождественность этих категорий. По мнению исследователя книга – это «развернутое до конца заглавие», заглавие – «стянутая до объема двух - трех слов книга» [12:
кол. 245-246]. Таким образом заглавие, как замечают современные исследователи следуя
традициям поэтики Кржижановского, можно рассматривать как «аббревиатуру смысла»
всего текста [13: 167].
В определенных случаях, как констатирует Наталья Николина, «заглавие художественного текста [...] есть не что иное, как первая интерпретация произведения, причем
интерпретация, предлагаемая самим автором» [13: 170]. К такому выводу приходит также Умберто Эко в Заметках на полях „Имени розы”: «Автор не должен интерпретировать свое произведение. Либо он не должен был писать роман, который по определению
– машина-генератор интерпретаций. Этой установке, однако, противоречит тот факт, что
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роману требуется заглавие. Заглавие, к сожалению, – уже ключ к интерпретации» [16: 6].
Ссылаясь на заглавие романа Искандера Кролики и удавы мы попытаемся определить его функционально-семантические особенности, вытекающие из связей с текстом,
но также из литературной традиции, а также политического и социального контекста.
Кроме того мы попытаемся ответить на вопрос: каким образом уже на уровне заглавия,
отражается авторская позиция писателя?
По мнению Анджея Стоффа «заглавие как конструкционная частица литературного
произведения, может выполнять следующие функции: 1. формальную, 2. информационную, 3. композиционную, 4. идейную» [7: 6-7]. С позицией Искандера связана последняя
из перечисленных функций, что мы попытаемся доказать в дальнейшей части статьи.
Самой незначительной для интерпретации семантики романа Кролики и удавы будет
функция формальная, исследователями называемая также идентификационной [см. 3: 7677], характер которой определяется как «внехудожественный, лишь практический» [7: 7].
Вторая из перечисленных функций – это достаточно типичная для заглавий литературных произведений, функция информационная [см. 7: 7], так как в заглавии часто содержится информация о героях, времени и месте действия, главной идее произведения,
или жанровой принадлежности [7: 7-10; см. также 6: 453-454; 11: кол. 849].
Кролики и удавы – это вроде простое и прозрачное заглавие, которое непосредственно информирует читателя о главных героях романа. Однако, в этом контексте, стоит
привести замечание Николиной, что «чем более лаконично заглавие, тем более семантически емким оно является» [13: 173]. Следовательно искандеровское заглавие называет
главных героев романа (кролики, удавы), а также подчеркивает «противопоставление
двух находящихся в конфликте элементов художественного мира» (обществу удавов
сопоставлено общество кроликов), определяя таким образом его «композиционный
принцип» [7: 8]. Называя животных как персонажей, заглавие дополнительно указывает на поэтическую конвенцию, и тем же самым заявляет об употреблении сказочного/
басенного костюма. Указывая на жанровую традицию – эзоповской басни, подразумевает иносказательный характер произведения и ключ к его прочтению. Как пишет Анна
Мартушевска: «Известная с древних пор иносказательная басня уже в своей основе
предполагает антропоморфическую концепцию животного. Оно несомненно числится
к протагонистам, представляя человеческие черты и общественные отношения» [4: 9].
Двухчастное строение заглавия романа Искандера напоминает типичные басенные
заглавия [см. 1], такие как: Волк и ягненок, Ястреб и голубь, которые, по мнению Янины Абрамовской, «содержат почти целую информацию о содержании повествования и
указывают на парадигму, которая может стать основой для генерирования новых аналогических систем: паук и муха, собака и заяц…» [1: 13]. Ссылаясь на традицию жанра, заглавие одновременно пользуется аналогиями из мира природы. Герои, составляя систему
сил двух антагонистических видов животных, являются частью типичной басенной оппозиции: сильный (удавы) – слабый (кролики), которая «создает самый выразительный
тип ситуации испытания, определяет правила басенной игры, которая является игрой за
то, кто прав и, одновременно, за жизнь» [1: 15]. Результат этой игры легко предвидеть,
так как она происходит по жестоким правилам: «Когда сильный и умный встречает слабого и глупого, у того последнего нет никаких шансов» [1: 15].
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Следовательно заглавие романа Искандера выражает таким образом в сжатой форме
сюжет произведения, то есть метафорический рассказ о сложных отношениях кроликов
и удавов. Указывает на его главный конфликт (права кроликов - права удавов) [13: 168],
что непосредственно соединяется с третьей – композиционной функцией заглавия. Как
констатирует Скварчинска «в композиционной функции заглавия заключаются, и художественная изобретательность, и вопрос жанра, и одновременно, является оно отличным
зеркалом эпохи, в котором отражается идеологическая позиция писателя» [6: 454].
Затем за особенной композицией заглавия может скрываться позиция автора, которая находит свое воплощение в четвертой из перечисленных функций – идейной. Как
замечает Стофф, существуют разные возможности «выражения идеологии произведения в его заглавии» [7: 12]. В случае романа Искандера, ключом к интерпретации может
быть порядок персонажей в заглавии – сначала слабые кролики, затем сильные удавы.
Угроватова объясняет такой порядок следующим образом: несмотря на то, что «удавы
более сильные, более яркие […] Возможно, племя кроликов более интересно автору, более достойно исследования, чем племя удавов. В удавах меньше загадочного, они более
понятны» [15].
В истории о кроликах и удавах, а также в эпилоге мы можем однако найти подсказки,
что такое толкование не совсем верное. Один из кроликов Задумавшийся, говорит: «Я
всю силу своего ума тратил на изучение удавов...» [8: 373]. Рассказчика (alter ego автора)
беспокоит вопрос: «гипнотизируют ли на самом деле удавы кроликов», а ответа он ищет
среди змееведов [8: 485-486]. Затем можно предполагать, что именно удавы являются
объектом исследований, зато кролики сопровождаются сочувствием и симпатией автора.
«Слабый вид» животных на первом месте, «сильный» на втором – можно интерпретировать как возможную смену ролей – сегодняшний палач завтра может оказаться
жертвой. Во время кроличьего бунта, удавы живут «на голодном пайке» [8: 444], падает
их авторитет среди других видов животных, один из них даже умирает «потрясенный
всеобщим падением нравов» [8: 446]. Оборотный порядок в заглавии может быть истолкован и как намек на то, что палачами могут быть также собратья – король кроликов
является палачом в отношении к своему народу.
Из приведенных выше замечаний вытекает, что с одной стороны заглавие указывает
на антагонизм между обществами, с другой – на их своеобразный симбиоз. «Соединение двух слов в названии сказки союзом и – как объясняет Угроватова – говорит об их
слиянности, нерасторжимости, единстве, близости одного другому» [14]. В контексте
традиционных уже анализов, в которых подчеркивается неразрывная связь между палачом и его жертвой – «палачи и жертвы образуют семейное единство» [10: 128]. В данном
случае позиция Искандера кажется выразительно определенной: жертвами являются
кролики.
Параллельно с вышеуказанными толкованиями, в процессе чтения обнаруживается
еще один, скорее всего, существенный смысл произведения – в эзоповском коде виды
животных можно понимать как два пласта общества: власть-палачи (удавы) – народжертвы (кролики). Заглавный порядок находит свое объяснение в мысли царя удавов:
«кролик, переработанный удавом, превращается в удава. Значит, удавы – это кролики на
высшей стадии своего развития. Иначе говоря, мы – это бывшие они, а они – это будущие
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мы» [8: 446]. Содержащуюся в заглавии своеобразную градацию – удав как кролик на
высшей стадии своего развития – можно воспринимать как аллюзию на типичные механизмы тоталитаристской власти: манипуляция, демагогия, в ней также обнаруживается
абсурд тоталитаристской действительности. Заглавие, не без иронического подтекста,
обнаруживает позицию автора и его оценку тоталитаристской действительности.
Хотя это выходит за рамки данной статьи, стоит еще упомянуть, что титульный антагонизм находит свое развитие в композиции произведения. Мир Кроликов и удавов
опирается на бинарные оппозиции: ценности кроликов – ценности удавов. Это противопоставление проявляется также в пространстве (царство удавов – королевство кроликов,
сказочное пространство африканской джунгли – СССР XX века) и времени (сказочное
время общества кроликов и удавов – 70-е годы XX века). Делится на две части и текст
произведения. Первую часть составляет основной рассказ о кроликах и удавах, вторую –
эпилог, в котором обнаруживается присутствие современного рассказчика.
Проведенный выше анализ можно заключить следующими итогами. Между литературным произведением и его заглавием существует смыслообразующая связь. Заглавие
романа Кролики и удавы называет главных героев, подчеркивает противопоставление
двух конфликтующих компонентов предметного мира художественного произведения.
Животные как литературный персонаж указывают на применение сказочного костюма.
Заглавие относится к жанровой традиции эзоповской басни, тем самым определяет иносказательный характер произведения Искандера и ключ к его прочтению.
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(Київ, Україна)
ПОЛІХУДОЖНІЙ ПРОСТІР ОКСАНИ ЛЯТУРИНСЬКОЇ
У статті окреслена перспектива інтермедіального вектору дослідження творчості Оксани Лятуринської з погляду прояву авторської свідомості у поліхудожньому просторі її спадщини.
Кожна культурно-історична епоха потребує своїх методологій і свого поля обсервації. Повернення до культурної та наукової спадщини здавалося б, добре знаних, однак
напівпрочитаних у новій історико-культурній ситуації імен, означає передусім актуалізацію більш гнучких прийомів прочитання художніх текстів та сторінок творчої біографії,
що відповідає прагненню відтворити цілісну картину української літератури поза традицією її поділу на діаспорну та “материкову”. Тому актуальності не втрачає той масив текстів, які залишила Оксана Лятуринська, чия діяльність пов’язана з феноменом Празької
школи поетів та діяльністю МУРу.
Органічне відчуття волинського генетичного коду, культурна атмосфера Праги, державотворчий та історіософський дискурс таких поетів-пражан, як Ю. Дараган, Ю. Липа,
Є. Маланюк, Л. Монсендз, О. Ольжич, О. Стефанович та інших, віталістична енергетика
мурівців – ось джерела авторської свідомості О. Лятуринської, яка вже в перші роки
своєї еміграції стає членом “Спілки українських митців, письменників і журналістів”
(Прага), активним дописувачем “Вісника” Д. Донцова.
Творчість Оксани Лятуринської ставить собою малодосліджений матеріал для істориків, культурологів, мистецтвознавців та літературознавців, адже маємо цілісний самодостатній полікультурний простір: талановита мисткиня реалізувала свій художній хист
не лише в літературі, а й у живописі, скульптурі, писанкарстві.
© Бурлакова І.В., 2013
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Улюблена студентка професора Празької Мистецько-Промислової школи Мако,
О. Лятуринська мала неабиякий успіх як скульпторка: її роботи “Китаянка”, “Янгол” та
“Голова матері” чеська Академія Мистецтв закуповує для експозиції у своєму музеї. Під
час виставок у Львові, Відні, Лондоні, Берліні й Парижі (усі вони були у передвоєнні
роки) здобували визнання й інші скульптури мисткині.
У надзвичайно плідний передвоєнний період О. Лятуринська-художниця створила
ряд портретів відомих українців – культурних (Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка) та історичних діячів попередніх епох, що розбудовували духовний космос України
та вплинули на хід української історії (князі Святослав, Володимир Великий, Ярослав
Мудрий, Ярослав Осмомисл, Данило Галицький, гетьмани Петро Сагайдачний, Богдан
Хмельницький, Петро Дорошенко, Іван Мазепа, Пилип Орлик), і своїх сучасників (Олег
Ольжич).
Індивідуальний стиль художниці позначений такими домінантами, як монохромність,
навіть певна аскеза у використанні фарб: портрети переважно виконані на папері – олівцем, пером (сірою і чорною тушшю), вугіллям. Техніка, колористика, прийоми та засоби
відповідають специфіці студійованих О. Лятуринською шкіл скульптури та графіки (на
отримання такої спеціалізації вказують, зокрема, Л. Монастирецький та В. Власюк) [1].
Шанувальникам красного письменства О. Лятуринська відома насамперед як “поетка Божою милістю” (Ю. Бойко), чиї вірші схвальними відгуками вітав Улас Самчук (у
часописі “Волинь” у 1943 році письменник відзначає неповторність таланту своєї землячки). Крім того, що О. Лятуринська є авторкою вишуканої поезії та прози для дітей,
вона реалізувала свій дослідницький талант як літературний критик. А блискуче відчуття стилю й знання мов дозволили їй виступити у ролі перекладача.
У сучасній культурологічних розвідках вже запропоновані версії осмислення феномену О. Лятуринської через розуміння природи інтермедіальності, у яких акцентований
цілісний простір її творчості як літераторки та художниці. Так вартісні в аспекті інтермедіальності спостереження пропонують у своїх роботах C. Кочерга (“Образ писанки в
поетичному світі Оксани Лятуринської”) [2], Я. Полiщук (“Мистецькі світи Оксани Лятуринської”) [3], О. Сліпушко (“Мистецький герб Оксани Лятуринської”) [4], О. Соловей
(“Оксана Лятуринська. Канва життя і творчости”) [5].
Цікавою є версія прочитання образу писанки в поетичному світі О. Лятуринської,
здійснені О. Бризгун-Соколик, яка, характеризуючи дві іпостасі мисткині, називає її
“поетесою писанки” та “писанкаркою в поезії”. Торуючи власний шлях, глибоко досліджуючи міфосвіт української писанки О. Лятуринська не лише залишила “блискучі
зразки неканонічного примітиву” [2], а й зробила спробу мистецтвознавчого дослідження писанкарства.
С. Кочерга підкреслює: “В останні роки своєї творчої активності Оксана Лятуринська набула визнання як писанкарка, і в цьому традиційному для українців мистецькому самовияві зуміла продемонструвати самобутній почерк, збагативши усталене уявлення про нього. Разом з тим саме це мистецьке захоплення Оксани Лятуринської та принагідно висловлені міркування над “секретами писанкарської творчості”
проливають важливе світло на її поетичний доробок та розуміння нею призначення
митця” [2],– зауважує дослідниця.
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Водночас ґрунт для роздумів дає фрагмент з листа О. Лятуринської до Є. Маланюка, де вказано прагматично-матеріальну причину звернення мисткині до писанкарства:
“Зараз мушу хапатися за писанки. Може, вдастся пару зробити і продати до Великодня,
а він уже тут” [6: 826]. В останні роки життя О. Лятуринська особливо багато сил була
змушена витрачати на подолання матеріальної скрути, а це виснажувало фізично та емоційно, не давало достатньо зосередитися на процесі творчості як сублімації естетичного
та емоційного досвіду.
Достатньо сформованою та обґрунтованою є теза про домінування поетики монументалізму в творчій практиці О. Лятуринської як художниці та письменниці. Однак
більш виразно елементи монументалізму проявилися в ранній період творчості Лятуринської-поетеси. Звертаючи увагу на те, що художній світ О. Лятуринської-поетеси “виростає з української і праслов’янської міфології” [2], С. Кочерга наголошує на вагомому в
контексті нашого дослідження аспекті: “Оксана Лятуринська не відносила писанкарство
до “монументального”, “чистого” мистецтва, але захищала його мистецьку вартість від
поверхових суджень непосвячених. Вона була свідома синкретизму функцій народного
мистецтва” [2] (курсив мій – І. Б.).
Звернімо увагу на спостереження, згідно якого О. Лятуринська у своїй літературній
практиці “творчо використовує елементи вітражу, емалі, майоліки, мозаїки, філіграну
тощо, сміливо експериментуючи на різних рівнях образотворення. Загальновизнаний лаконізм Оксани Лятуринської, що є однією з найважливіших особливостей її оригінального
поетичного хисту, має всі прикмети писанкарського мінімалізму” [2] (курсив мій – І. Б.).
У більшості компаративістських студій, об’єктом яких є поліхудожній простір О. Лятуринської, мисткиня постає як “…спадкоємиця давньої символіки, яку зуміла оновити і
збагатити застосуванням засобів суміжних мистецтв” [2].
Образи поезій та прози О. Лятуринської пластичні, динамічні, рельєфні, багатовимірні, у ній значне місце посідають образи, що мають візуальну основу, причому надзвичайно ефективно використані колір, напівтон, контраст, фактура тощо, як-от у рядках:
“Заспівай, бояне, / вдар по срібних струнах!” [7: 293]; “сонця схід – рудіший крови” [7:
293]; (“Гусла”); “Ох, очервонитись щиту!” [7: 294]; “І контур, ні, не затремтить / цих
постатей твердих і сірих” [295]; “і знак державний, і жезло / затверджені в багрянці”)
[7: 293]; “Буде звід зоріти, / гіркнути полинь, / синітимуть квіти!” [7: 293] (курсив мій
– І. Б.).
Мистецький синкретизм, поліхудожність простору творчості О. Лятуринської означені вже на рівні назв її поезій та збірок: збірки “Гусла” (1938), “Княжа емаль” (1941,
друге видання – 1956), поезія “Філігран” або ж вірш без назви, перші рядки якого вказують на домінування у ньому візуальних образів (“Дивіться: осені пейзажі” [7, 315]), а
останні повертають до майстерні Лятуринської-художниці (“На полотні моїм – все більше холод / білої осені в безбарвнім колі” [7, 315]), нагадують про її здебільшого монохромні малюнки й акцентують емоційний стан поетеси (курсив мій – І. Б.).
Спробуємо розглянути стратегію інтермедіальності О. Лятуринської не лише через
традиційне її розуміння (як використання мови одного мистецтва в поетиці твору, що
є зразком іншого), а як потрактування онтологічної основи її творчості, екзистенційно
необхідної умови вираження само ідентичності.
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Сподіваємося, що наведені нижче роз думи дозволять по-новому поцінувати ті тенденції у літературній творчості О. Лятуринської, які описує у своїй статті “Над купкою
попелу, що була Оксаною Лятуринською” Ю. Шерех. У цій роботі відомий літературознавець, звертаючись до біографічного дискурсу та апелюючи до джерел авторської
свідомості, пропонує періодизацію творчості О. Лятуринської-поетеси, відстежуючи її
стильові домінанти та пафос.
Так Ю. Шевельов розмірковує про празький період творчості О. Лятуринської як
про виключно плідний та яскравий для її творчого самоозначення, і значною мірою, на
думку літературознавця, цьому сприяло “інтелектуальне оточення чесних і відважних,
талановитих і відданих” [8: 679]. Водночас про цей період творчості О. Лятуринської
Ю. Шерех говорить як про досить травматичну празьку ілюзію, причому “…Ілюзорність
українсько-празького світу стала очевидною лише тоді, коли постала з війною або за її
кінцем конфронтація з дійсністю” [8: 681].
За Ю. Шерехом, творчий шлях, та й сама біографія О. Лятуринської (хоч сам науковець визнає такий підхід дещо спрощеним, схематизованим) вкладається “в історію
трьох ілюзій”:
– першої – “трагічно-травматичної ілюзії “щасливого дитинства”, що дала “Материнки”, “Бедрика” й квітково-рослинні цикли [8: 681-682];
– другої – “щасливої історично-мітологічної празької ілюзії, що дала найвищі досягнення поезії Лятуринської – тризбіркову “Княжу емаль” і “Тугу”, а в своєму спаленні
вибухнула поетичною зорею “Єронима” [8: 681-682];
– і, нарешті, третьої – “драматично-патологічної ілюзії “анти-світнього”, що вже не
спроможна була на творення визначної поезії чи прози” [8: 681-682].
Причому Ю. Шерех у зміні цих ілюзій вбачає свою “трагічну логіку” – логіку життя
й творчої біографії цілого покоління поетів-“пражан”: “празький світ Лятуринської був
ілюзорним, як до певної міри таким є світ кожної еміграції на чужому ґрунті” [8: 680].
Втеча від руйнівного трагічного усвідомлення ізольованості від українського світу в
пражан перетворювалася на реконструкцію або ж творення власного міфу про Україну,
що мав ретроспективно/проспективне спрямування: “Празька ілюзія була не захистом
від минулого, а світом майбутнього, проекцією думки й уяви в майбутнє. І спиралася
вона на живі контакти празького сучасного, на товаришів праці і ідеалів. Для таких, як
Маланюк, що знали Україну, ця ілюзія могла бути також травматичною. Для тих, хто як
Лятуринська або Ольжич, України фактично не знали, її заново для себе творили, в той
час, до зустрічі з іншою реальністю, і ілюзія ця була не була травматичною. Ось чому в
“Гуслах” і “Веселці” поетичний світ переважно оптимістично-щасливий” [8: 680-681].
У листі до О. Лятуринської від 15.11.1946 р. Ю. Шерех толерантно вказує поетесі на
можливі шляхи її подальшого поетичного поступу. Наголошуючи на тому, що дві поезії
з “Веселки” – прекрасні, літературознавець зазначає, що це усе ж таки стилізація [9:
125]. “Ваше майбутнє [...],– звертається він до О. Лятуринської,– у злитті стилізації з
висловом Ваших почувань – суто Ваших, особистих” [9: 126], вказуючи, таким чином, на
синкретизм як умову самореалізації її літературного хисту (курсив мій – І. Б.).
Це контрастує з оцінками стильової досконалості збірки “Гусла”, які надає Є. Маланюк, чий літературознавчий талант та авторитет О. Лятуринська високо цінувала. “…Ця
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досконалість, ця стильова завершеність аж наче насторожують. Справді, досконалість
стилю поетки стоїть на самім краю тієї небезпеки, що зветься стилізацією. Один крок,
і живе тривимірне життя її поезії може обернутися в плоску досконалість тривимірної
графіки, в закам’янілий безрух мертвої краси.
Але авторка вміє вдержатись на цій строгій границі, і її поетичні емалі переливаються, пульсують і шумують вічним життям справжнього мистецтва” [1: 241].
На те, що “постпразький доробок О. Лятуринської поступово втрачав здатність заворожувати”, звертають увагу сучасні науковці [2]. Не відкидаючи позиції Ю. Шереха,
слід враховувати передумови згасання літературного таланту О. Лятуринської, виходячи з обставин, пов’язаних з можливістю повновимірно реалізовувати свої мистецькі
іпостасі у творчій лабораторії, у самому процесі творчості не лише як літераторки, а й
як скульпторки та художниці (з усіма можливими художніми рішеннями та технічними
прийомами, притаманними цим видам мистецтва, що перекладалися на мову поетичну,
значно розширюючи арсенал художніх прийомів, урізноманітнюючи композицію або
збагачуючи жанрову палітру поезії чи прози).
Звертаючись до “п. Бурачинської” (за версією О. Соловей), О. Лятуринська пише:
“Для ясности: починаючи з 1945 р., я зовсім перестала займатися скульптурою, хоча
вважаю, що це мій головний “фах” і вроджений” [5: 805] (курсив мій.– І. Б.). І з болем та
стоїчною приреченістю усвідомлює: “Будьте запевнені. Найбільша покора для мистця
– незмога взятися за сородне для душі. Працювати ж доривково? – Чи сприймете, коли
скажу: занадто мені дорога скульптура, щоб партачити її будь-як. Треба їй, як і кожному мистецтву, віддатися сповна, жити нею повсякчасно, щоб змогти дати щось творче,
інакше пощо б?” [5: 805-806]. А далі вже сама О. Соловей констатує: “Якщо Лятуринська-скульптор перестала існувати 1945 р., то Лятуринська-поет доживає віку в середині
50-х” [5: 806] (курсив мій.– І. Б.).
Звичайно, подальший розвиток поетичного хисту О. Лятуринської чималою мірою утруднювали матеріальні нестатки й недуга (“вичерпувала праця на фабриці,
операції, хвороби” [5: 806]), однак переконуємося й в іншому – джерело натхнення
Лятуринської-поетеси було у творчому пошуку, в самому акті творення Лятуринськоїскульпторки та Лятуринської-художниці, причому в обох випадках – майстрині монументального стилю. Саме поруйнування цілісності координат творчого самовияву
О. Лятуринської спричиняє констатоване літературознавством та критикою згасання
її поетичного хисту.
Позбавлена як скульпторка можливості працювати з великими монументальними
формами, спостерігаючи чимдалі (слідом за Є. Маланюком), наступ пророкованої Липинським доби “професіональних українців”, які деформували, а підчас і дискредитували українську ідею [6, 828] й аж ніяк не могли спричинити відповідний творчий імпульс,
що реалізувався би у героїчному пафосі, Лятуринська-літератор не має тієї повноти онтологічних координат, які б уможливили її самоідентичність, заявлену у перші – найплідніші – роки літературної творчості.
У статті здійснено спробу розширити арсенал міждисциплінарних досліджень літературного доробку О. Лятуринської в аспекті з’ясування передумов еволюції стилю
мисткині через спостереження над повнотою самовияву її творчих іпостасей.
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Означена інтермедіальна основа літературних текстів О. Лятуринської потребує подальшого вивчення на рівні поетики, технічніх прийомів, кореспонденції жанрів тощо,
що є перспективною з огляду на поліхудожню природу її творчої спадщини.
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ДО ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ
ОДИНИЦЬ ЗНИЖЕНОГО РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ
Стаття присвячена феномену «знижене розмовне мовлення» у площині перекладу.
Розглянуто питання можливості відтворення знижених розмовних одиниць у перекладі
та наявність українського відповідника іншомовного розмовного мовлення.
Ключові слова: знижене розмовне мовлення, просторіччя, переклад, тенденція, підходи, відтворення.
Статья посвящена проблематике феномена «сниженная разговорная речь». Рассмотрен вопрос возможности воспроизведения сниженных разговорных единиц в переводе и существование украинского эквивалента иноязычной сниженной разговорной речи.
Ключевые слова: сниженная разговорная речь, просторечие, перевод, тенденция,
подходы, воспроизведение.
The article deals with the phenomena of «low colloquial language» as a translation
problem. The translation possibility of colloquial words and the existence of Ukrainian
equivalent of the foreign low colloquial words are examined.
Key words: low colloquial language, popular language, translation, tendency, approaches,
rendering.
Розширення семантико-стилістичних функцій розмовних елементів у мові художньої літератури створили об’єктивні передумови для утвердження розмовності як стилістичного явища. Оскільки розмовний компонент став виразною ознакою художнього
стилю, постала потреба теоретичного обґрунтування і практичного дослідження лінгвостилістичної категорії розмовності [1: 3] загалом і проблем відтворення її лексичних
і граматичних елементів у перекладі зокрема. У сучасній художній літературі знижена
розмовна лексика представлена повною мірою, починаючи з фамільярної і просторічної
й закінчуючи табуйованою лексикою. Певні труднощі і відповідно особливий інтерес викликає переклад стилістично забарвленої лексики, якій властиві національна специфіка,
семантичне багатства, належність до певного стилю і емоційна насиченість, що залишає
актуальним розгляд розмовної, особливо стилістично зниженої лексики, у перекладознавчому полі. Актуальність обраної теми дослідження визначається необхідністю усестороннього вивчення проблеми відтворення зниженого розмовного мовлення засобами
цільової мови для досягнення адекватності перекладу.
© Білас А.А., 2013
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Мета дослідження полягає у визначенні проблематики перекладу зниженого розмовного мовлення як компонента художнього тексту. Об’єктом дослідження є знижене
розмовне мовлення, а предметом – питання його відтворення як компонента художнього
твору у перекладі.
Мета дослідження передбачає розв’язання таких завдань: окреслити проблематику
перекладу одиниць зниженого розмовного мовлення; проаналізувати тенденції у перекладі зниженого розмовного компонента художнього тексту; з’ясувати підходи до відтворення знижених розмовних елементів у художньому перекладі.
Проблематики відтворення знижених розмовних одиниць частково торкаються класики теорії перекладу: В. Дєвкін [2], В. Комісаров [3], І. Лєвий [4], С. Петров [5], Я. Рецкер [6], А. Федоров [7], О. Чередниченко [8]. Окремі аспекти перекладу зниженого розмовного мовлення досліджують українські та зарубіжні перекладознавці на матеріалі
різних мов: М. Венгренівська та А. Гнатюк [9], І. Ліходкіна [10; 11], О. Медвідь [12],
Д. Роллан-Нанофф [13], В. Сдобніков [14], О. Ткаченко [15], А. Хафізова [16], М. Яковлєва [17] та інші.
Відзначаючи проникнення елементів нижчих шарів на сторінки художньої літератури з наступним живленням мови художніх текстів внаслідок демократизації усного
й писемного мовлення, О. Чередниченко справедливо вважає, що це поставило перед
перекладачами проблему пошуку їхніх відповідників і вказує на можливість їх добору в
загальномовних словниках з позначкою «вульгарне» або «просторічне», що однак лише
частково допомагає українському перекладачеві [8: 94-95].
Не відкриємо таємницю, що французька, як і всі розвинені мови, володіє арсеналом з багатою традицією уснорозмовного вживання різностильових елементів, не цураючись фамільяризмів і просторіччя. Актуальним залишається положення О. Ткаченка
[15: 173–177] про те, що знижена розмовна мова в наш час уже не розглядається як порушення естетичних, соціальних і культурних норм, а тому заслуговує на наукове дослідження, можливо, ще більше, ніж літературна мова, оскільки саме у ній еволюціонує
мова, вдало аргументуючи свою позицію навіть тим, що у французьких словниках помітки «populaire» змінюються на «familier», що свідчить на користь «облагородження»
нижчого стильового шару. Дослідник французької молодіжної мови та проблем її перекладу фокусує увагу на неоднорідності лексичного складу зниженої розмовної мови,
тому основним завданням перекладача вважає пошук належності лексичної одиниці до
відповідного стилістично маркованого шару зниженого розмовного дискурсу, а вже тоді
віднайдення стилістичного відповідника, зокрема й за допомогою асоціативних конотативних зв’язків.
Отже однією з основних проблем, з якою стикається перекладач у процесі перекладу художнього твору, вважаємо передачу лексичних засобів, що знаходяться за межами
літературної мови. При перекладі зниженої розмовної лексики важливо віднайти перекладний еквівалент, який був би адекватним лексичній одиниці, що перекладається, за
значенням, стилістичною забарвленістю і прагматичною характеристикою [10: 90]. Тому
доречним видається висновок І. Ліходкіної, що переклад текстів, які містять знижену
розмовну лексику, вирізняється певною специфікою, створюючи труднощі для її передавання засобами цільової мови, адже така лексика найчастіше не має чітко визначених ек416

вівалентів у мові перекладу [10: 92]. Але варто відзначити, що І. Ліходкіна фокусує увагу
лише на лексичному аспекті перекладу зниженого розмовного дискурсу, який порівнює,
якщо не ототожнює, з просторіччям, що може викликати наукову полеміку, оскільки корпус зниженої розмовної лексики, на наш погляд, має ширше семантичне поле, ніж просторічний аналог, а саме поняття зниженої розмовної лексики поєднує в собі підсистему
просторічної лексики.
Водночас, аналіз численних оригіналів та їхніх перекладів дозволив В. Сдобнікову
стверджувати, що передача зниженої лексики в художньому перекладі не є абсолютно безвихідною, яку неможливо вирішити. Вибір засобів відтворення зниженої лексики детермінується трьома взаємопов’язаними чинниками, а саме: семантичними особливостями слова, належністю слова до певного лексичного розряду та функцією в тексті [14: 141–147].
Визначаючи дві тенденції у перекладі – з одного боку академізм у виборі виражальних засобів, а з іншого – свободу вибору перекладацьких відповідників – О. Чередниченко
справедливо вважає, що академізм та книжність перекладу можуть відштовхнути від нього
читача, необізнаного з першотвором, тоді як барвистість, «кучерявість» мови перекладу
здатні привабити його [8: 90]. І сучасний перекладач художнього твору видається вільнішим у своїй творчості, ніж його колега за часів радянської цензури, яка вимагала «причісування» перекладених текстів, і має право користуватися усім багатством виражальних
засобів рідної мови, навіть тими, що лежать за межами літературної норми [8: 94-95].
Якщо мовні відхилення використовуються письменником для мовної характеристики або для колориту, то здебільшого потрібно таке ж перекладацьке «вишукування» (вишукування жаргонних еквівалентів або аналогів для окремих деталей), але, звичайно, не
слово за слово, а по тексту загалом (мається на увазі широке застосування компенсації) з
тим, щоб надати тексту саме того забарвлення, якого домагався автор [7: 119]. Ще І. Лєвий у своїй праці «Искусство перевода» [4: 148] заявляв, що «... зовсім не обов’язково,
щоб у народній мові кожному зниженому розмовному звороту оригіналу відповідало
просторіччя в перекладі: воно може бути використано в іншому місці, лише б загальне
враження від мовної характеристики збереглося незмінним».
Іноді перекладачам закидають «надмірне намагання «урізноманітнити» мову перекладу, максимально відтворюючи не тільки фамільяризми, але й діалектизми і навіть
вульгаризми» [9: 3], аргументуючи свою позицію тим, що подібні вульгаризми можуть
бути не такими виразними в тканині мови оригіналу, ніж їхні відповідники у мові перекладу. Погоджуючись із аргументом М. Венгренівської та А. Гнатюка стосовно меншої
виразності розмовно-вульгарних одиниць на загальному тлі мови першотвору, що спостерігається зокрема у творах багатьох французьких письменників і особливо сучасних,
ми дотримуємося іншої думки щодо відтворення елементів зниженого розмовного мовлення як невід’ємного компонента сучасного прозового твору, а саме не для «урізноманітнення» мови перекладу, а для збереження максимальної вірності мови перекладу
мові оригіналу, що видається можливим лише за максимально адекватного відтворення
фамільяризмів і вульгаризмів мовою реципієнта перекладного твору.
У своїй статті «О пользе просторечия» [5] С. Петров радить перекладачам не боятися
користуватися засобами рідної мови, які могли б допомогти зберегти народний характер
першотвору і насамперед – просторіччям.
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Недарма постає питання про використання зниженого розмовного корпусу цільової
мови (тут української), багатого на яскраво образні елементи, до чого позитивно ставиться й автор. Так О. Медвідь наполягає, що без досконалого і творчого володіння всіма
засобами рідної мови (що суголосно з позицією автора – А.Б.), без розширення своєї
лексичної бази за рахунок просторіччя перекладач не може забезпечити високий рівень
художнього відтворення мовної стихії оригіналу з багатою, яскраво образною, соковитою мовою, що увібрала в себе скарби цілого народу [12: 274].
Висвітлюючи проблему перекладності А. Федоров теж фокусує увагу на важливості
вживання елементів просторіччя у перекладі оригіналу, насиченого зниженими розмовними одиницями, інакше перекладність можуть сковувати традиції (часто консервативні
– А.Б.) літературної мови, а ще більше забобони в смаках, що забороняють використання
такої живої розмовно-просторічної лексики [7: 11]. Тому для оживлення виражальних
ресурсів цільової мови, зокрема й української з її значним потенціалом експресивних
засобів, несправедливо засуджуваних упродовж десятиліть домінування пуристичного ставлення до розвитку чи нерозвитку (!) мови, неабияк слугують успіхи перекладу,
розширення перекладацьких можливостей. Недарма для підтвердження положення про
значення перекладу, А. Федоров, наводить цитату з виступу Н.Й. Конрада у 1959 році,
опублікованого лише через 14 років: «…коли стикаються мови різних рівнів, переклад
стає могутнім засобом поповнення лексики тієї мови, якою перекладають; засобом збагачення її новими виражальними можливостями; засобом освоєння нових стилістичних
прийомів; у художній літературі – засобом освоєння нового літературного факту. У такий
спосіб мова й справляється з труднощами перекладу.»1
Заслуговує на увагу питання підходів до перекладу французької прози з багатим
зниженим розмовним компонентом. Зокрема дослідник англійських перекладів роману Р. Кено «Зазі у метро», насиченого зниженими розмовними елементами, Д. РолланНанофф, виявляє дві протилежні перекладацькі стратегії. Якщо Б. Райт використовує
стратегію буквальної вірності вихідному тексту, то стратегія А. дель Пьомбо і Е. Каханa
полягає, навпаки, в необхідності відійти від тексту-джерела, ефективно адаптуючи його
елементи цільовою мовою [13: 133.]. Ось як сама Б. Райт пояснює свій підхід: «Простонародна мова є основними труднощами, з якими перекладачеві доводиться стикатися.
Він повинен придумати просторічний еквівалент, використовуючи деякі елементи оригіналу, щоб читач сприйняв його, адаптованого до духу книги, але, звичайно, не за формою вже існуючого англійського чи американського виразу, наприклад, у кокні чи в мові
Бронкса [18: 344.].
Тому положення Е. Кахана про адаптацію першотвору, що базується на мовних регістрах, автентичності тону і ритму діалогів дозволяє стверджувати про існування тенденції до «одомашнення» у перекладі, ось чому Д. Роллан-Нанофф наголошує на превалюванні тези про те, що цільовий текст сприймається саме цільовим читачем, але не можна
забувати й про особливості оригіналу [13: 133], що виглядає як єдність суперечливих
тенденцій у перекладному процесі.
Конрад Н.И. «Система языкового выражения» и теория перевода / Н.И. Конрад // Мастерство
перевода. - М., 1973. – С.471.
1
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Цікавою видається нам теза перекладача У. Крастіньша про ускладнення/спрощення
зниженої розмовної мови у перекладі: Якщо Р. Кено вживає засоби фонетичної орфографії, щоб передати французьку розмовну мову, таким чином спрощуючи її, робить
більш природною мовою, звільнюючи від диктату правил, то ускладнити мову твору
у перекладі означало б зрадити підхід письменника. Навіть в системі на основі фонетичної транскрипції ще є можливості для спрощення через різні форми цільової (тут
латиської – А.Б.) розмовної мови, зокрема скорочень слів [19: 95-100].
Для перекладача, який займається перекладом художнього твору, насиченого стилістично зниженими висловлюваннями, підбір відповідностей значно ускладнюється, на
думку М. Яковлєвої, насамперед тому, що багато критеріїв (глибина зниженості, ступінь
обмеженості соціальними і професійними рамками) мають досить суб’єктивний характер. Тож перекладачі, підбираючи семантико-стилістичні еквіваленти, ґрунтуються здебільшого на мовному чутті та знанні норми [17: 55].
У пошуках потрібного відповідника перекладач прагне до того, щоб він не відрізнявся від вихідної лексичної одиниці стилістично, мав б однакову або, щонайменше, схоже
емоційне і соціальне забарвлення [11: 14]. Перекладач правильно визначає сфери вживання цієї лексичної одиниці, а при вирішенні цієї проблеми враховує ще й особливості
національної культури, традиції, моральні особливості народу, мовою якого перекладає.
У свою чергу А. Хафізова у своїй праці «Разговорная и стилистически-сниженная лексика в переводе произведений С. Моэма…» [16], з одного боку, не виокремлюючи засоби
відтворення просторіччя, вульгаризмів, професіоналізмів, об’єднує їх одним терміном «засоби зниженого стилю», чомусь поширюючи їх і на переклад діалектизмів: «Відхилення
від літературної норми соціального типу (просторіччя, вульгаризми, а також професіоналізми) передаються зазвичай засобами зниженого стилю. У перекладі діалектизмів також
використовуються розмовно-знижені елементи мови перекладу» [16: 188-191]. А з іншого
боку, лінгвіст фокусує увагу на специфічності розмовних і знижених розмовних елементів,
які характеризуються високим ступенем емоційності та експресивності, адекватність перекладу яких забезпечується використанням перекладних аналогів.
Далі у праці А. Хафізової простежуємо суперечливі твердження: «Можна відзначити також, що грубо-просторічні лексеми (вульгаризми) хоча і перекладені відповідними зниженими елементами, тим не менше, ці перекладні еквіваленти в стилістичному
відношенні виявляються вищими, ніж одиниці оригінального тексту» [16: 191]. Тут не
цілком зрозумілим видається теза про те, що знижені елементи, які є перекладацькими
відповідниками вихідних грубо-просторічних лексем, виявляються вищими в стилістичному відношенні, ніж одиниці першотвору. Адже, як правило, російські чи українські
вульгаризми, як відповідники англійських чи французьких аналогів, через різні узуси
цих лексем у різних мовах, володіють більшим ступенем зниженості і часто більшою
експресією. Для прикладу можемо порівняти французьке Мerde! та його український
субститут Лайно!, де перше вживається у французькому фамільярно-розмовному мовленні, а друге в українському просторіччі.
Таким чином спірним залишається питання перекладності розмовно маркованих
слів, які максимально своєрідні і національно самобутні. Для В. Комісарова «характеристика мовної одиниці за її належністю до певного стилістичному шару (просторіч419

ного, розмовного, книжного, поетичного тощо) видається важливим компонентом її
смислової структури, і її відтворення може бути обов’язковою умовою комунікативної
рівноцінності перекладу» [3: 130]. А В. Дєвкін вважає, що з можливих варіантів перекладу доводиться іноді надавати перевагу не розмовному відповіднику, а нейтральному
слову, особливо в тих випадках, коли це викликає розбіжність конотативних сем. При
ідентичності основного понятійного ядра можуть виявитися розбіжності в сфері застосування, в оцінці, в ступені ознаки, в характері образу, в чисто національних асоціаціях і
всього того, що перешкоджає ідентифікації зовні ніби схожих знижених розмовних слів
вихідної та цільової мов. Заміна в перекладі розмовного нейтральним не бажана, але допустима. Переклад же розмовного розмовним, але з розбіжними конотативними семами
може ввести в оману читача і тому не рекомендується [2: 95-100]. Звідси випливає, що
при передачі розмовності в перекладному тексті повна еквівалентність оригіналу і перекладу не видається можливою через цілу низку чинників, що виглядає дискусійним і
тому є необхідність присвятити цьому окреме дослідження.
Погоджуючись із тенденцією щодо перекладу вихідних знижених розмовних слів
літературними цільової мови, називаючи їх відносними еквівалентами, Я. Рецкер, однак,
визнає, що, навіть передаючи точно смисл висловлювання, при цьому не передається
його стиль. Далі, на наш погляд, позиція Я. Рецкера виглядає дещо консервативною стосовно використання у перекладі розмовно-жаргонних аналогів: все ж краще відтворювати знижені розмовні слова літературними, ніж у гонитві за уявної адекватністю перекладу використовувати для передачі сленгу чи колоквіалізмов чисто жаргонні слівця, як,
наприклад, фараон для перекладу англійского cop [6: 49].
Таким чином, можна зробити висновок, що питання перекладу зниженого розмовного мовлення висвітлено лише у загальних рисах й потребує докладного дослідження.
Оскільки характерною рисою лексичного компоненту зниженого розмовного дискурсу є її неоднорідність, то у процесі перекладу конкретного зниженого розмовного
елемента слід враховувати його особливості (структурно-морфологічні, лексико-семантичні, соціально-функціональні, експресивно-стилістичні). Отож підходи до відтворення
знижених розмовних одиниць (фамільярних, просторічних, арготичних) повинні відображати їхню специфіку, розгляд якої у перекладознавчій площині заслуговує на увагу в
окремих наукових дослідженнях.
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НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА ПІДСВІДОМОМУ РІВНІ НА ПЕРЕКЛАДАЧА ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
ТВОРУ ГЕНРІ ДЖЕЙМСА «ДЕЙЗІ МІЛЛЕР»
У статті розглядається вплив певних національних особливостей на перекладача,
з урахуванням здобутків психоаналітиків та психологів, так як кожне відхилення від
норми у перекладі відображує певну ланку у свідомості перекладача, що може бути
відшліфованим не лише людиною як особистістю, а й цілим надбанням народу.
Ключові слова: психоаналіз, символ, архетип, психологія, ментальність.
В статье рассматривается влияние некоторых национальных особенностей на
переводчика, учитывая работы психоаналитиков и психологов, так как каждое отклонение от нормы при переводе отображает некую ступень в сознании переводчика, что
может быть отшлифованным не только человеком как личностью, но и целым народом.
Ключевые слова: психоанализ, символ, архетип, психология, ментальность.
The article studies some peculiar national features and the way they affect the translator,
keeping in mind psychoanalytic and psychological Studies. Each deviation from the norm
shows some element of the translator’s mindset, that corresponds not only to his personality,
but to the whole of his/her nation.
Key words: psychoanalysis,symbol, archetype, psychology, mindset.
Твір визначного американського письменника Генрі Джеймса пронизаний різноманітними цікавинками для перекладача.
На думку О. Потебні „ переклад з однієї мови на іншу є не передача тої самої думки,
а генерування іншої, відмінної...”[1:283]. Можна погодитися з цією тезою, адже й справді
перекладач трансформує та змінює текст, іноді і не розуміючи цього. Бо, в основі його змін
лежить не усвідомлена корекція, а найчастіше – підсвідома. В цей час перекладач у деякій
мірі відхиляється від оригіналу. Приміром, взяти переклади одного тексту росіянина та
українця і читач має змогу побачити велику кількість невідповідностей та розбіжностей.
Український науковець, М. Лановик визначає, що на мовні та національні особливості впливає низка факторів, серед яких найвизначнішим є підсвідомість [2:272-273]. «Різні пласти культури характеризуються специфічними формами фіксування та зберігання
національної пам’яті. Першість тут, безумовно, належить фольклору, що найбільшою
мірою закорінений у пласти минулого, водночас постає джерелом тем, мотивів та образів, художньо-поетичних засобів для мистецтва. Мистецтво, зберігаючи національну
самобутність світобачення та світочуття народу, в якому воно твориться, теж набуває
здатності поставати скарбницею пам’яті про минулі епохи й події. Усі ці феномени, що
виходять за межі чисто індивідуальних проявів свідомості, фіксуються в мові, яка зберігає те спільне, що було успадковане від минулих епох і культур» [3:81-82].
© Пригодій О.С., 2013
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На думку українського літературознавця, Пригодія С.М: „У процесі перекладу має
відбуватися синтез національних особливостей двох народів, представлених автором і
перекладачем, і виникнення нових, спільних національних форм та ознак внаслідок цього синтезу”. Ні ж бо, внаслідок такого „синтезу” зникне самобутнє національне, відтак
непотрібним стане й переклад. Справа ж у тім, що талановитий перекладач збагачує як
націю-реципієнта, так і націю першотвору; збагачує, бо перша набуває нового культурного досвіду, а друга – розширення свого культурного горизонту через перетлумачення,
отже збагачення, своєї класики [4:213-227].
Візьмімо початковий уривок із твору Генрій Джеймса «Дейзі Міллер»: «…as many
travelers will remember, is seated upon the edge of a remarkably blue lake--a lake that it
behooves every tourist to visit» [5]. Порівняємо з українським перекладом:
«…як багато хто, певне, пригадає, на березі навдивовивж блакитного Женевського
озера, що його варто побачити кожному мандрівникові»...[ 6]. Та російським:
«…ибо попечение о путешественниках – основное занятие этого городка,
расположенного, как, вероятно, запомнилось многим, на берегу поражающего своей
синевой озера - озера, которое следует повидать каждому [7].
Перш за все слід зазначити, що в перекладах по-різному відображується синій колір,
і це, можна сказати, не випадково.
В українському варіанті перекладач звертається до блакитного кольору, який, на перший погляд не спричинює ніяких питань, адже блакитний є одним з відтінків синього,
але трохи порозмислячи, спадає на думку, що все ж таки є різниця і цьому має бути якесь
пояснення.
Блакитний колір приносить мир і радість. Від нього віє спокоєм, врівноваженістю.
Він спонукає до роздумів, нагадує про необхідність відпочити і розслабитися.
У Середні століття блакитний та синій кольори сприймалися як символи непізнаваного світу. Так, Богоматір на іконах нерідко зображувалася одягненої в синій (рідше
- блакитний), що символізує небо плащ із золотою підкладкою, і темно-червону сукню,
яке говорило про її безмірну материнську любов [8].
Отже, спостерігаємо невідповідність в перекладі , здається на перший погляд, доволі
непримітному місці- кольорі. Для українця, звичайно найріднішими кольорами є дважовтий та блакитний, може і це постало приводом для перекладача змінити синій на блакитний. Хоча в англійській мові слово «blue» може означати і синій, і блакитний, і лазурний…. Але в оригіналі описується озеро, і якби воно й було блакитного кольору, то автор
змалював би озеро лазурним, чи якимось іншим відтінком синього. В російській версії
переклад більш точний, «синева», можливо й є тим хорошим випадком, коли не знаючи
точного відтінку, що мав на увазі автор, можна передати завуальовану інформацію.
Також, для росіянина завжди синій колір асоціювався з сильною державою, диктатурою, царем. Якщо придивитися пильніше, то в багатьох країнах, таких як Великобританії, Сполучених Штатах Америки, Франції та Росії привалійованим є саме гама із синього, червоного і білого. Навіть є відтінок “royal blue”- темно синій, який має в собі трохи
яскравих тонів, і вважається кольором королів та королев.
Цікавим також є те, що український перекладач зі всієї сили намагається уникнути
розповіді про мандрівників. Образ мандрівників є глибинним поняттям для української
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свідомості, бо в нас існували такі люди як «паріпатетики» (за праобразом давньогрецьких). Яскравим прикладом цього є наш славетний філософ - мандрівник Г. С Сковорода,
який ходив селами та містами, проповідуючи та несучи світ знань людям.
Поняття мандрівника тісно переплітається із образом Мудрого Старця. Образ старця
(архетип Древнього Мудреця) постає в казках завжди в той час, коли герой перебуває в
безнадійній або амбівалентній ситуації, з якої може звільнитися лише в результаті ґрунтовного міркування. Оскільки герой через якісь внутрішні чи зовнішні причини зробити
цього не може, тоді, компенсуючи його недоліки, виражаючи його думки, виступає образ
порадника-старця, що допомагає. Останній уособлює процес, мета якого – у критичний
момент зібрати всі духовні й фізичні сили та знайти дорогу у майбутнє. В одній естонській казці старець радить хлопчині, що потрапив у біду, йти весь час на схід, де той
через сім років досягне великої гори. Це й буде його щастя. Значні висота і величина гори
символізують зрілу особистість. Гора, крім того, означає мету мандрівки, а сходження на
неї психологічно дорівнюється досягненню повноти власного «Я». Втручання мудреця
інтерпретується як вираження «спонтанної об’єктивності архетипу». Це має означати,
що свідома воля сама собою не може мобілізувати особистість для досягнення певного
життєвого успіху. Старий мудрець уособлює, з одного боку, знання – пізнання, міркування, мудрість, розум, інтуїцію, а з іншого – моральні якості – доброзичливість, готовність
допомогти. І тому постає питання, чому українець нівелює тим, що таке рідне для нашої
нації [9].
«In this region, in the month of June, American travelers are extremely numerous…»
«К июню американцы буквально наводняют Веве…»
«Уже в червні до Веве наїжджає особливо багато мандрівників-американців…».
У цьому реченні в українському перекладі споглядаємо « наїжджати», а ось в російському перекладі справи складаються дещо цікавіше, адже туристи «наводняют» Веве.
Російська ментальність працює в цьому епізоді дуже яскраво. Бо росіяни-прибічники диктатури та, дивлячись на їхню історію, завжди був «батюшка-царь», потому в російській
версії перекладу, перекладач звертається до більш різкого обрамлення та емфатизації [10].
Візьмемо уривок з «Дейзі Міллер»:«…Russian princesses sitting in the garden; little
Polish boys walking about held by the hand…».
Російський відповідник: «…русские княгини, отдыхающие в саду, маленькие
польские мальчики, прогуливающиеся за ручку …»
Та український: «…російські княгині на лавах у саду, і маслітні польські паничі,
яких прогулюють за ручку…».
Спершу впадає в очі більш ніжний та залюблений опис дитини- польських паничів
в перекладі українця. Справді, в Україні ставлення до дитини завжди вирізнялося особливою ніжністю та ласкою.
Вивченню місця та ролі дитини в етнічній культурі українців до початку XX ст. присвячувалася низка наукових праць, але переважно вони обмежувалися лише фіксацією та
описом звичаїв та обрядів родильного циклу [11].
Етнографічні, фольклорні, міфологічні і лінгвістичні джерела свідчать, що дитина є
образом трансформованого тотемного предка, так би мовити, потойбічний образ тотемного божества [12].
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Якщо взяти наступний уривок:
«The figure of a lady appeared at a distance, very indistinct in the darkness, and advancing
with a slow and wavering movement. Suddenly it seemed to pause».
“В дальнем конце дорожки появилась женщина, еле различимая в темноте, она
шла по направлению к ним медленными, нетвердыми шагами и вдруг остановилась».
« Віддалік у густій сутіні саду з’явилась темна й невиразна жіноча постать, що
звільна -посувалася вперед якоюсь непевною, хиткою ходою. І раптом нібито спинилась».
З даного уривку бачимо, що в українському варіанті домінує тяга до темноти та невідомого. Спробуємо зрозуміти чому. Обряд ініціації в первісному суспільстві безпосередньо, а в сучасному — неусвідомлено і на символічному рівні, сприймається як
тимчасове вмирання (людина раптово стикається з Невідомим – Пітьмою) з подальшим
знову народженням (засвоєними знанням Світлом). Невідоме, невизначене, перебуває
в Пітьмі, тому Пітьма своєю Невизначеністю здатна загрожувати людям, ховати в собі
якусь небезпеку.
Темним та незвичайним описується образ матері Дейзі Міллер.На думку дослідників, серед архетипів українського народу перше місце посідає архетип доброї матері.
Він виявився вже в часи трипільської культури. Раніше згадувалась трипільська богиня
родючості – Велика Матір усього сущого. Вона пов’язана з хліборобським характером
життя наших пращурів, що підтверджують домішки до глини борошна і зерен злаків у
виліплених фігурках з магічним значенням. Одним з різновидів вербалізації архетипу
доброї матері є матір-природа (добра земля), що переноситься на рідну землю взагалі
(неньку-Україну). Про релігійний характер архетипу доброї рідної землі яскраво свідчать думи, де поряд вживаються слова «край веселий» і «мир хрещений» («мир християнський»). У думі про втечу трьох братів з Азова «земля турецька» ототожнюється з
«вірою бусурманською». У колядках українці просять Бога глянути на їхню землю, на
Україну. Щедрівки теж нерідко прославляють хліборобську працю на рідній землі. Архетип доброї землі як матері широко поширений в українській художній літературі (твори
Тараса Шевченка, Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, Степана Васильченка,
Ольги Кобилянської та ін.) [9].
Архетип українців, який вербалізується у символах доброї матері, матері- землі, матері-природи, не властивий росіянам. По-перше, їм не притаманна прив’язаність до рідної
землі, що підтверджується схильністю до кочівництва навіть у нашому столітті. Для росіян
батьківщина там, де краще жити, тому вважається, що приблизно 25 млн. етнічних росіян
живуть поза межами Російської Федерації, а етнічні землі Росії визначити дуже складно.
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Зарицька Т.Г.
(Київ, Україна)

Українські народні пісні та думи
на канадській землі: переклади англійською мовою
У статті розглядається сприйняття української народної творчості англомовним
населенням Канади; переклади англійською мовою.
Ключові слова: переклади, народна творчість, сприйняття, англомовне населення.
В статье рассматривается восприятие украинского народного творчества англоязычным населением Канады; переводы на английский язык.
Ключевые слова: переводы, народное творчество, восприятие, англоязычное население.
The article deals with the reception of the Ukrainian people’s art by the English-speaking
population of Canada; English translations.
Key words: translations, people’s art, reception, English-speaking population.
В кінці ХІХ століття переселяючись на канадські землі українці несли з собою найцінніше – мову й пісню й були її першими популяризаторами й інтерпретаторами. Спочатку це були живі контакти з англомовним і франкомовним населенням, що сприяло
проникненню української пісні в побут місцевого населення. На початку ХХ століття
в Канаді з’явилися переклади українських пісень англійською мовою і статті про них.
Друкована література охопила всі жанри і види народної творчості.
В 1969 році в Канаді опубліковано бібліографію літератури про український фольклор англійською мовою “A Bibliography of Ukrainian Folklore in Canada, 1902 – 1964”
(«Бібліографія українського фольклору в Канаді, 1902 - 1964» [1]).
© Зарицька Т.Г., 2013
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Поява бібліографії українського фольклору - це свідчення про присутність української культури на канадській землі. В бібліографії подано все, що друкувалося українською й англійською мовами про український фольклор в Канаді.
Авторами публікацій були знавці українського фольклору й пісні - Олександр Кошиць, композитор Михайло Гайворонський, Анна Франко (дочка Івана Франка), передруковувалися музично-пісенні видання Ф. Колесси, В. Гнатюка. Українське населення
не поривало зв’язків з батьківською землею, передруковувалися збірки М.Максимовича,
П.Лукашевича, Вацлава з Олеська, Я.Головацького, І.Вагилевича та багато інших. Особливо виділялися статті О.Кошиця, М.Гайворонського про М.Лисенка, Л.Леонтовича,
В.Барвінського, О.Нижанківського. Науково-популярні статті й дослідження про українські пісні й фольклор друкувалися в канадських журналах «Життя і слово», «Жіночий
світ», «Наша культура», «Віра й культура» та в різних календарях. Перші збірки українських народних пісень друкувалися українською мовою й подавалися ноти, що давало
можливість розуміти їх англомовному і франкомовному населенню.
Важливим етапом входження української пісні в культуру сусідніх народів були двомовні видання пісень з нотами. Започаткував двомовні видання О. Кошиць. Йому слідували композитори, керівники художніх колективів, письменники-перекладачі, зокрема
Онуфрій (Оноре) Івах опублікував збірку “The Ukrainian Songs and Lyrics” («Українські
пісні та лірика»). В газеті “The Ukrainian Canadian” («Український канадець») двомовні
пісні друкував Джон Вір - «Сонце низенько…», «Як засядем, браття, біля чари», «Дивлюсь я на небо» та інші. До мелодій Г. Верьовки Дж. Вір написав українські й англійські
слова. В Канаді можна було часто почути, коли українську пісню співали разом - один
співав українською мовою, другий - англійською.
Першим популяризатором і перекладачем народної української пісні англійською
мовою була канадська журналістка, поетеса-перекладач Флоренс Рендел Гамільтон
Лайвсей (Florence Rendal Livesay, 1874-1954).
Ф. Лайвсей уперше почула українські пісні від няні своїх дітей з України. Пісні вразили її своєю мелодійністю й чарівністю. Вона захопилася українськими піснями, почала
вивчати українську мову, літературу й перекладати їх англійською мовою. Ф. Лайвсей
становиться активним пропагандистом української культури. Протягом 1915 - 1917 років
вона виступала в клубах, театрах, зібраннях з доповідями перед населенням Канади, де
читала свої переклади українських народних пісень і дум, переклади творів Т. Шевченка,
Ю. Федьковича, С. Воробкевича, відкриваючи канадцям красу українського художнього
слова. У березні 1915 року, виступаючи в найбільшому залі Вінніпегу - «Громадський голос» Ф. Лайвсей високо оцінила українську народну поезію, розповіла хто такі українці,
їх історію, літературу, культуру, оповідання Марка Вовчка назвала «перлиною української літератури». Свої переклади Ф. Лайвсей друкувала в канадській періодичній пресі,
а в 1916 році вирішила видати їх окремою збіркою. У цьому ж році видавництво «І. М.
Dent & Sons» («І. М. Дент з синами») опублікувало збірку Ф. Лайвсей «Songs of Ukraina
with Ruthenian Poems» («Пісні України з русинськими віршами» [2]). Це була перша антологія українських пісень англійською мовою на американському континенті.
Для перекладів Ф. Лайвсей відібрала пісні, які були популярні в репертуарі народу
України та знані переселенцями Канади. До того ж пісні охоплювали всі жанри: обря427

дові, історичні, козацькі, чумацькі, ліричні, соціально-побутові та інші. В збірку подано
100 українських народних пісень, «Думу про Марусю Богуславку», пісні літературного
походження: І. Руданського «Повій, вітер», М. Кропивницького «Ревуть, стогнуть гори»,
І. Котляревського « Віють вітри», М. Устияновича «Гей, браття опришки» та твори
Т.Шевченка «У неділю не гуляла…», «Чого ти ходиш на могилу?», «Тополя», «Навгороді коло броду…», «Не для людей тієї слави…», уривок «Думки» («Нащо мені чорні
брови…»), «Сонце заходить, гори чорніють…» (NN). Особливо високо Ф. Лайвсей шанувала Т. Шевченка, наголошуючи, що його ім’я святе для всіх українців і з любов’ю
перекладала його поезії англійською мовою.
In the garden beside the water
Навгороді коло броду
Barwenok will not grow.
Барвінок не сходить.
Nor will the maiden to the river go
Чомусь дівчина до броду
The miller’s daughter,
По воду не ходить
Her pails to fill [2, 109].
[3, T. 2, 152].
В перекладах Ф. Лайвсей намагається передати зміст пісень, що важливо для ознайомлення англомовного читача з українським фольклором та зберегти ритмомелодику пісні,
щоб її можна було співати англійською мовою. Це пісні з чітко виявленим ритмом, окресленими строфами, з яскраво побудованими образами. Це, здебільшого, маршові пісні.
Козацька Маршова Пісня.
Cossack Marching Song
(ХVI століття)
(Sixteenth Century)
Засвистали козаченьки
Cossacks whistled.
В похід з полуночі,
They were marching,
Заплакала Марусенька
Marching fаr away at midnight…
Свої ясні очі.
Dark-brown eyes of Marusenka
Не плач, не плач, Марусенько,
They will soon be blind from weeping
Не плач, не журися
Weep not, weep not Marusenka
Та за свого миленького
Be not sad - rise from thy sorrow
Богу помолися!
Pray the good God for thy dearest!
[4, 21]
[2, 55]
Хоч і не всі переклади Ф. Лайвсей можна назвати досконалими, однак вони були
визначним явищем в англомовній літературі. Канадська поетеса відкрила світу духовні
скарби українського народу. В журналах та часописах США, Великобританії, Канади
з’явилися захоплюючі статті на збірку. В Україні на переклади Ф. Лайвсей українських
пісень прихильно відгукнувся в рецензії літературознавець І. Кулик (1924), зокрема на
переклади пісень про «Байду», «Ревуть-стогнуть гори-хвилі», «Пісню про Бондарівну»,
весільні та ліричні пісні [5].
При перекладі народних пісень найважче знайти відповідники до поетичних ідіом
і образних засобів української пісні. Художні засоби літературної поезії народів світу
мають більш подібностей. Народна поезія самобутня у кожного народу і важка для перекладу. Важко перекладати пісні з поетичними заспівами, паралелізмами. Наприклад,
переклад балади «Гомін, гомін по діброві, туман поле покриває…» такий зрозумілий
українцям, в англійському перекладі втратив свою природність.
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All the oak forest is murmuring, murmuring
(Весь дубовий ліс шумить, шумить) [6, 447]
До слова «діброва» важко було знайти відповідник, тому перекладачка залишила
слово «діброва» в тексті пісні і дала пояснення: “ the oak forest” - «дубовий ліс», яке не
передає поетичного змісту українського слова. І таких слів багато в піснях: «гаївка»,
«веснянка», «чайка», «чумак», «жупан», «сопілка», «шинкарка» та ін. Більшість з них
неперекладеними увійшли до лексичного складу англійської мови.
Ф. Лайвсей захоплювалась перекладами українських дум, проте вона не завжди дотримувалась композиційної схеми дум, якої суворо дотримувалися творці дум: заспів,
епічний виклад, закінчення, в якому проголошувалося повернення на рідну землю «на
тихі води, на ясні зорі». Таке закінчення стало типовим як композиційна одиниця. Однак, з композицією дум Ф. Лайвсей поводилася вільно. Прикладом може бути переклад
«Дума про Марусю Богуславку», коли зразу ж після заспіву Ф. Лайвсей подає в дужках
закінчення, що порушує поетичну архітектуру твору.
MarusyaBohuslavka
Маруся Богуславка
(Duma)
(Дума)
On the Black Sea,
На Чорному морі,
On a white rock,
На білій скелі
Stood a stone prison:
Стояла кам’яна в’язниця:
Seven hundred Cossackes
Сімсот козаків нещасних
Unfortunate ones,
У цьому казематі лежать,
In this dungeon lay
Тут сорок років,
These forty years
Не бачачи божого світу
Seeing not God’s world,
Ні праведного сонця
Northe righteous sun
Над своїми очима…
Upon their eyes …
А далі йде: («Визволи нас, Боже…
(«Almighty God,
На тихі води, на ясні зорі…»
Save us, wretched ones…» [2,44]).
[6,449]).
В українській думі після драматичної розповіді про становище козаків-невільників
ідуть поетичні рядки про рідний край, про «тихі води», про «ясні зорі», вселяючи надію
на волю. В перекладі це не відчувається. Незважаючи на відступи, рецензенти майже одностайно назвали збірку «надзвичайним явищем». Переклади Ф. Лайвсей - це важливий
етап засвоєння українських пісень і дум англомовним населенням.
Над перекладами українських дум та пісень Ф. Лайвсей працювала все життя, однак
опублікувати зроблене не встигла. Тільки в 1948 році завдяки дочці Флоренс Лайвсей, відомої канадської поетеси Дороті Лайвсей, була надрукована посмертна збірка під назвою
«Down Singing Centuries: Folk Literature of the Ukraine. / Transl. by F.R. Livesay. - Compiled
and edited by Louisa Loed with the generous assistance of Dorothy Livesay» («Спів віками.
Народна література України. Переклад Ф.Р. Лайвсей. Підготувала й видала Луїза Леб з
благородною допомогою Дороті Лайвсей»).
Посмертна збірка багата за змістом, особливо перекладами дум. З опублікованої
спадщини видно, що Ф. Лайвсей встигла перекласти найпопулярніші зразки українського поеичного епосу - «Втеча трьох братів з Азова», «Олексій Попович», «Самійло
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Кішка», «Смерть бандуриста», «Ганджа Андибер» та інші. До народних дум Ф. Лайвсей
віднесла епічні історичні пісні - «Пісню про Нечая», «Байду», баладу «Полонена мати»
та інші. У посмертному виданні надруковано також переклади ліричних, обрядових та
літературних творів.
По відношенню до українського народу Ф. Лайвсей виконала благородну місію. Її
перекладацька спадщина виявилась численною і різноманітною та посіла почесне місце
в канадській україністиці.
У 1933 році збірку англомовних перекладів українських пісень народного і літературного походження «Українські пісні та лірика» (“Ukrainian Songs and Lyrics”) опублікував канадський поет українського походження Онуфрій (Оноре) Івах (Honore Ewach,1900
- 1964 [7] ).
Переклади О. Іваха - цілісні. У них відтворена ритмомелодика оригіналу і збережено ритм пісень, призначених для співу. Пісні подано двома мовами - українською та
англійською. У збірку крім 10 пісень увійшли поезії Т.Шевченка заспів балади «Причинна», «Садок вишневий коло хати…», «Огні горять, музика грає…», «Заповіт», «Ой,
одна я, одна…», «У гаю, гаю вітру немає…» (пісня Яреми з поеми «Гайдамаки»), переклади творів Лесі Українки, М.Шашкевича, Л.Глібова, Л.Грабовського, М.Старицького,
І.Франка, П.Тичини та інших. Збірка О.Іваха мала успіх і сприяла популяризації української народної поезії та творів літературного походження в англомовному світі. Збірку
було перевидано 1943 та 1947 роках. До своїх перекладів О.Івах часто подавав власні
заголовки. Наприклад, переклад вірша «І небо невмите, і заспані хвилі…» опубліковано
під заголовком «The Aral Sea prison» («Тюрма Аральського моря»), «Реве та стогне Дніпр
широкий» під заголовком «The Water Roar…», а «Садок вишневий коло хати…» - «A
Spring Evening in Ukraine» та інші.
І небо невмите, і заспані хвилі;
Above, the dirty sky; below, the sleepy sea;
І понад берегом геть-геть,
And yonder, stretching fаr away
Неначе п’яний, очерет
Along the shore, in a drunk way
Без вітру гнеться [3. T. 2, 117]
The rushes droop without a wind… [7, 49]
Садок вишневий коло хати,
Close by the house the cherries flower,
Хрущі над вишнями гудуть,
Above the orchard the beetles hum,
Плугатарі з плугами йдуть,
Still singing, the girls homeward come,
Співають, ідучи, дівчата,
The tired plowmen’s steps grow slower,
А матері вечерять ждуть
And dames with supper wait at home [7, 31]
[3, T. 2, 17-18]
У перекладах О. Іваха є нотки романтичної ностальгії, невластивих першотворам.
О.Іваху було 9 років, коли він разом з матір’ю та сестрами виїхав до Канади, де перебував
батько-заробітчанин. Проте спогади про рідний край мали вплив на всю його творчість.
На особливу увагу заслуговує антологія (500 сторінок) “The Ukrainian poets, 1189 1962” («Українські поети, 1189 – 1962»), яка охоплює поетичну спадщину України від
«Слова о полку Ігоревім» до наших днів [8].
Її уклали і опублікували 1963 року професор слов’янських мов, засновник канадської славістики та україністики, завідуючий відділом славістики та викладач україніс430

тики Саскачеванського університету в місті Саскатуні (1945 - 1975), головний редактор
українського тижневика «Канадійський фармер» (1941 - 1944) Костянтин-Генрі Андрусишин (Constantine Henry Andrusyshen, 1907 - 1983) та письменник, поліглот-перекладач,
філолог, президент Акадійського університету у Вольфілі (1948 - 1964) Ватсон Кірконел
(Watson Kirkconnell, 1895 - 1974).
Це видання присвячене літературній творчості, але, зважаючи на велике значення
дум в історії українського художнього слова й зв’язки жанру з літературою, перекладачі
подали декілька дум та епічних пісень. У розділі «Дума» маємо дві думи  «Плач невільників» та «Марусю Богуславку», історичні пісні та балади «Байда», «Пісня про Морозенка», «Бондарівну». Передмову до антології написав В. Кірконел, а вступна стаття та
характеристика дум належить К. Андрусишину.
Думи К. Андрусишин подає як героїчний епос, що зародився у XV столітті, набув
розквіту в XVII столітті та був творчістю кобзарів і козаків. Автор наголошує на великому історичному значенні дум та їх вплив на слов’янську літературу. Стосовно змісту,
форми, стилю думи названо «рідкісним феноменом в історії світової культури». В антології подано переклади 29 творів Тараса Шевченка. А в 1964 році К.Андрусишин та
В.Кірконел видали збірку поезій Т.Шевченка «The Poetical Works of Taras Shevchenko»
[9] («Поетичні твори Тараса Шевченка»). Фактично це видання являло собою майже повний «Кобзар» англійською мовою. Видання розкриває можливості англомовного читача
глибше пізнати народну й літературну творчість українського народу.
Найкращими перекладами були «Тополя», «Катерина», «Наймичка», де український
коломийковий розмір передавався англійським баладним. Наведемо декілька рядків з поеми «Наймичка»:
Early on the Sunday morning
У неділю вранці-рано
The field in mist was blind;
Поле крилося туманом;
Within the mist upon a mound
У тумані, на могилі,
A mournful maiden’s form was found,
Як тополя, похилилась
In poplar grace inclined,
Молодиця молодая.
She bundled something to her breast,
Щось до лона пригортає
And thus her voice the mist addressed
Та з туманом розмовляє
[9, 229].
[3, T. 1, 329]
К. Андрусишин перекладав англійською мовою твори В.Стефаника, М.Коцюбинського, М.Черемшини, А.Любченка, Г.Косинки, М.Яцківа. Він автор українських
статей про українські думи (1947), М.Коцюбинського (1941), В.Стефаника (1971),
Г.Сковороду (1946, 1980) та публікацій про Т.Шевченка, зокрема книжки «Українська
література та її світоч Тарас Шевченко» (1949).
В.Кірконел опублікував понад 40 книжок поетичних перекладів з різних мов. У власному перекладі видав антологію поезій національних меншин Канади, включаючи українську (твори О.Іваха, І.Киряка та ін.) під заголовком «Canadian Overtones» («Канадські
обертони», Вінніпег, 1935). У співавторстві з Павлом Кретом В. Кірконел переклав «Слово про Ігорів похід» (Соскатун, 1947).
В Канаді тепер є сильна україністика, фольклористика та історія фольклористики,
яка нараховує сотні друкованих праць українською і частково англійською мовами.
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Українське населення Канади підтримує тісні зв’язки з батьківською землею, зберігає мову і пісню. Українська народна пісня входить в світову культуру, прокладаючи
мости інтернаціонального єднання.
Українські пісні співають англійці, американці, французи, росіяни, поляки, чехи,
серби, хорвати, словаки, болгари, ірландці, голландці та багато інших.
Ми завдячуємо Михайлу Олександровичу Максимовичу - вченому енциклопедисту,
першому ректору Київського університету Св. Володимира, який в своїх працях розкрив
красу і неповторність української народної лірики. Збудив інтерес до української народної пісні у представників різних народів. Поставив вивчення народної творчості на наукову основу.
Його наукові праці, інноваційні славістичні розвідки були на рівні не лише тогочасної науки, а й накреслювали нові теоретичні шляхи, стали джерелом для написання і
перекладів нових праць для тогочасних і майбутніх поколінь.
Реалізуючи основні постулати романтизму в Україні, М.Максимович звернув увагу
на зв’язки із зовнішнім світом. Його фольклорні видання не тільки започаткували українську фольклористику, а й стали важливим чинником українсько-європейських культурних зв’язків. Завдяки М.Максимовичу українська проблематика вийшла на світову арену,
світ побачив, що Україна має невичерпні скарби народної поезії й талановитих вчених.
Входження української народної творчості в культуру Канади - вагомий внесок у
скарбницю світової культури.
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назви капусти в східностепових говірках Донеччини
У статті розглянуто лексико-семантичні особливості назв капусти, уживаних у
східностепових говірках Донеччини. У межах зазначеної мікрогрупи проаналізовано полісемічні та опозиційні відношення, виявлено основні та вузьколокальні найменування.
Ключові слова: східностепові говірки, мікрогрупа, лексема, сема, опозиція.
В статье рассмотрены лексико-семантические особенности наименований
капусты, употребляемых в восточностепных говорах Донетчины. В рамках указанной
микрогруппы проанализированы многозначные и оппозиционные отношения, выявлены
основные и узколокальных наименования.
Ключевые слова: восточностепные говоры, микрогруппа, лексема, сема, оппозиция.
The denomination of cabbage used in the east-steppe dialects of Donetsk region are
analyzed in the article. In this microgroup, the polysemantic and oppositional correlations are
analyzed and also basic and local denominations are studied.
Key-words: east-steppe dialects, microgroup, lexeme, seme, opposition.
Назви городніх культур неодноразово описувалися в роботах, присвячених особливостям українських говорів [2; 3; 4], значна лексична репрезентація сем на позначення
городніх рослин знайшла відображення у словниках та атласах українського діалектного
континууму [Ващенко; ГГ; Никончук; СБГ; СГНН; СПГ]. Проте на матеріалі новостворених східностепових говірок лексика сільського господарства не була предметом окремої фіксації та опису, чим і зумовлюється актуальність статті, яка продовжує публікації
автора про назви сільськогосподарських культур, уживаних у говірках Донеччини.
Метою роботи є виявлення й аналіз тих лексем, що використовуються в донецьких
говірках на позначення капусти та її частин.
Капуста качанна походить від капусти листової, яку широко культивували ще в Давній Греції [1: 103]. Саме “слово капýста відоме більшості слов’янських мов, але етимологи не наважуються віднеси його до праслов’янських, а допускають запозичення з
середньолатинської мови” [5: 269].
Лексична мікрогрупа назв капусти в східностепових говірках охоплює репрезентанти сем: ‘капуста (Brassica oleracea L.)’, ‘качан капусти (головка)’, ‘капуста, що не склалася в головку’, ‘серцевина в головці капусти’, ‘ніжка капусти’. До аналізованої мікрогрупи належать і лексеми, що позначають сорти капусти.
Сема ‘капуста (Brassica oleracea L.)’ репрезентується в усіх досліджуваних говірках лексемою капýста зі спорадично зафіксованим паралельним варіантом капустка.
Порівняймо: капýста йес’т’ рáн’:а / сеирéдн’а і п’íзн’а / б’ìлокачáн:а шч’е назиевáйут’
серéдн’у / а так усé капýстка // (44).
Сема ‘качан капусти (головка)’ виражена лексемами голóвка – н.пп. 2,5,
7-10,13,14,16,19-23,26,28-38,40-49,51-54,56,57,59-65,67-79,81-83; гоалóвка – н.пп.
© Кушмет М.С., 2013
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11,15,27,80; гоалóвоачка – н.п. 12; качáн – н.пп. 1,3,6,11,18,25,39,50,55, 58,80; капустúна
– н.пп. 12,17,24,66; капýстка – н.п. 4.
Релевантною для донецьких говірок є опозиція сем ‘тверда головка капусти’ : ‘м’яка~’,
яка має таку лексичну реалізацію: тугá : м’акá – н.пп. 2, 4,6,8,14,15,17,18,20,22,23,2729,32,33,35-38,41,42,45,49,50,53-55,57,59,60,65, 67,69-71,74,76; твеирдá : м’акá –
н.пп. 3,25,26,34, 72,73; тугá : мйакá – н.пп. 31,48,81,83; тугá : мн’акá – н.пп. 39,40,63;
тугá : слабкá – н.пп. 10,24; тугá : шул’áк – н.пп. 13,79; тугá : вйáла – н.п. 62,78; тугá :
мйакá // слабкá – н.пп. 66,82; тугá : неиплóтна – н.п. 21; тугá : пустá – н.п. 47; тугá :
слабá – н.п. 64; тугá : в’ала – н.п. 52; тугá : слабувáта – н.п. 80; тугá : р’ідкá – н.п. 5;
тугá : нез’íмн’а – н.пп. 7; тугáйа : м’агкáйа – н.п. 16; твеирдá : м’агкá – н.п. 12; твеирдá :
вйáла – н.п. 30; твеирдá // шч’íл’на : вйáла // пустá // хлобúст – н.п. 51; твеирдá : слабéн’ка
– н.п. 56; шч’íл’на : м’акá – н.п. 68; шч’íл’на : в’áла – н.п. 9; шч’íл’на : неишч’íл’на –
н.п. 75; цубкá : м’акá – н.п. 61; плóтна : мн’акá – н.п. 1; плóтна : м’акá – н.п. 46; з’íмн’а
: слабá // нез’íмн’а – н.п. 77; качáн : негад’áшча // йак пампýшка – н.п. 11; качáн : шул’áк
– н.п. 58; кулáк : неиплóтна – н.п. 19; твеирдá йак кáм’ін’ : шул’áк – н.п. 44; твеирдá йáк
кулáк : вйáла – н.п. 43.
Розглянемо докладніше деякі з перелічених назви. Так, лексема кулáк (19) постала
внаслідок метафоричного перенесення. Назва цубкá є фонетичним варіантом лексеми
цупкá, що фіксується словником Б. Грінченка як ‘крѣпкій, тугой’ [СУМГ (4: 437)]. Назва
хлобúст, походить, імовірно, від лексеми хлобыстать, що аналізується М. Фасмером як
звуконаслідувальна лексема, яка утворює щось середнє між “хлобысь і хлоп!” [Фасмер (4:
244)]. Так: мйакá капýста / це хлобúст / хлóпайеш так / хлоп / а вонá н’ійáка / вйáла // (51).
Як зазначає П.Ю. Гриценко, лексема р’ідкá є компонентом сталої опозиції ‘густий’ : ‘рідкий’ у різних тематичних групах лексики, де використовується для реалізації
оцінки ‘позитивний’ : ‘негативний’ [3: 147]. Так, репрезентуючи в східностепових говірках сему ‘м’яка головка капусти’, іншим українським говорам назва р’ідкá (р’ідкúй)
відома як термін землеробства (‘ґрунт, який довго не затримує вологу’), як термін тваринництва, де є класифікатором назв продуктів тваринництва (‘рідке молоко’, ‘менш
жирне молоко’), у західнополіських говорах р’ідкúй ‘слабкий, невитривалий’ [Там само:
147]. Відповідно, розглядаючи опозицію густúй : рідкúй, П.Ю. Гриценко підкреслює, що
поширилася ця опозиція й на дендрологічну лексику (р’ідкé дéрево ‘нетверде, неміцне’)
[Там само: 147] і, як бачимо, один із її компонентів закріпився за назвами капусти.
Сема ‘капуста, що не склалася в головку’ репрезентована в східностепових говірках лексемами: шул’áк – н.пп. 1-4,6-8,10-12,19,20,22,26-29,31, 32,3438,40,42-45,49,50,54-56,58,60,62-64,67-70,72,74-77,79,81,83; шул’áх – н.п. 73;
шулачóк – н.пп. 13,14,38,39,46,47,61,71; пустá – н.пп. 5,9,11,18,21,23,25,30,
37,41,48,57,65,67,73,79,80; атрибутивним сполученням пустá капустúна – н.пп. 24,51,52;
йáлова – н.пп. 17,66,82. Інші назви вживаються спорадично: лúс’т’а – н.п. 51; без голóвки
– н.п. 78; кочеирúжка – н.п. 15; пустоцв’éт – н.п. 16; пустоцв’íт – н.п. 53; неидозр’íвша
– н.п. 33; шп’íл’пан – н.п. 41; йаловá – н.п. 59.
Як бачимо, найбільшу кількість фонетичних варіантів утворює для семи ‘капуста,
що не склалася в головку’ назва шул’áк. Очевидно, це зумовлено тим, що давнє значення
цієї лексеми саме й пов’язане з відповідною реалією. Так, у “Словарі української мови”
Б. Грінченка лексема шуляк (шулúк) подана зі значенням ‘капуста, не выросшая въ ко434
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чень’ [СУМГ (4 : 517)]. Порівняймо в сучасних українських говірках: поліське – шул’áк
(шулúк) ‘головка молодої капусти’ [СПГ : 237]; західнополіське – шул’áк (шулúк) ‘капуста, що не склалася в головку’ [СЗГ (2: 278)]; нижньонаддніпрянське – шул’áк (шул’ачóк)
‘капуста, яка не розвинулася в головку’ [СГНН (4:249)]; полтавське – шул’áк ‘капуста, що
не в’яжеться в головку, порожня маківка, взагалі щось порожнє’ [Ващенко: 105]. У східнослобожанських, бойківських, наддністрянських та правобережнополіських говірках
назва шул’áк та похідні від неї маніфестують реалії, пов’язані з кукурудзою. Так, східнослобожанське ‘обчищене листя з качана кукурудзи’ [СУСГ: 229]; бойківське шýл’ка
‘качан кукурудзи’ [Онишкевич (2: 391)]; наддністрянське шул’áк, шул’óк ‘необчищений
качан кукурудзи’ [Шило: 284], правобережно-поліське шул’áк ‘обтербление супліддя кукурудзи, стрижень кукурузного качана’ [Никончук: 61]. Паралельно для назви шул’áк релевантною для декількох українських говірок – поліських [СПГ: 237], західнополіських
[СЗГ (2: 275)], наддністрянських [Шило: 284] – є сема ‘шуліка, коршун’. Зауважимо, що
це значення є основним, первинним – див. шуляк ‘те саме’ [Фасмер (4: 485)]. На відмінну
від окресленої моносемічності в більшості українських говорах, лексема шул’áк засвідчує в досліджуваних говірках семантичну неоднорідність (табл. 1).
Таблиця 1
Модель семантичної структури лексеми шул’áк
Семантична структура
Говірки
лексеми шул’áк

+
+

+
+

+

5,9,15,17,18,21,23,25,30,53,57,59,66,67,
80
13,44,58,79
2,13,26,36,38,55,60,67,69,72
1,3,4,6-8,10-12,19,20,22,27-29,31,32, 34, 35,37,39,40,
42,43,45,47,49,50,54, 56,61-64,68,70,71,73-77,81,83
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Утворення з коренем йалов- зі значенням ‘неплідна самиця свійських тварин’ широко
відомі у слов’янських мовах [3: 145]. Як термін землеробства постає у вторинному зна435

ченні в багатьох українських говірках. Порівняймо: йáлова зеимл’á ‘неродюча поле’ [Там
само: 145], йáлове ‘поле, яке нічим цього року не засівали’ [СЗГ (2: 287)], йáловина ‘поле,
що засівають з проміжком у 2-3 роки для підвищення родючості ґрунту’ [Выгонная: 129],
як репрезентант семи ‘непридатна для хліборобства земля’ засвідчена назва йаловá і в
обстеженому обширі – у говірці н.п. 2. У східностепових говорах Донеччини лексема
йáлова – н.пп. 17,66,82 (йаловá – н.п. 59) постає репрезентантом семи ‘капуста, що не
склалася в головку’, що засвідчує лексико-семантичну спільність різних тематичних
груп лексики, а саме: тваринництва та землеробства [3: 141]. Порівняймо: йáлова ми
назиевáйем / йак неимáйе плоадá / знáч’іт’ / йáлова капýста / пустá // (82).
Сема ‘серцевина в головці капусти’ репрезентується в досліджуваних говірках переважно багатозначною лексемою качáн – н.пп. 1,2,5-10,14,15,17-20,22,23,25,26,28-33,3538,40-42,45-50,52,54,55,57-61,63-66,68-74,76,77,80,81, 83. Порівняймо: кач’áн / отó / шо
в сеирéдин’і / йогó дáже йíсти мóжна / кáжеим / обр’íзала качáн / дáйте нам качáн //
(71). Крім того, зафіксовано й демінутивні утворення качáнч’ік (82), качáнчик (34,43).
Лексичною реалізацією семи ‘серцевина в головці капусти’ виявилася й неоднорідна в
семантичному плані (табл. 2) назва кочеирúжка (3,24,27,44,53,56,62,78,79) з фонетичними варіантами коч’ерúжка (16), коач’ерúжка (11,12,80). Спорадично в говірках Донеччини на позначення серцевини в головці капусти вживаються лексеми огрúзок (39,75),
хр’áпка (13,14,78), голóвка (4), сереидúна (51), серцеивúна (21).
Імовірно, лексема хр’áпка є зменшено-пестливим утворенням до назви хрáпа, що має
продовження в деяких сучасних українських говірках. Порівняймо: правобережно‑поліське – хрáпа ‘обтербление супліддя кукурудзи, стрижень кукурузного качана’ [Никончук: 60], чорнобильське – хрáпа ‘серцевина у головці капусти’ [2: 127], хрáпа, хрáп’і ‘коріння з листям, що залишилося на грядці, коли зберуть капусту’ [Там само: 132] поліське
– хрáпа ‘те саме’ [СПГ: 225], хр’áпа ‘те саме’ [Куриленко: 85]. Аналогічний до донецьких
говірок лексичний та семантичний вияв засвідчено в назві хр’áпка в нижньонаддніпрянських говорах [СГНН (4:199)].
Сема ‘ніжка капусти’ представлена лексемама кочеирúжка – н.пп. 1,2-10,13-15,1729,31-38,40,42-55,57-60,62-76,78-83; коач’ерúжка – н.пп. 11,12,16, 61,80; коч’ерúшка –
н.пп. 39,56; кóр’ін’ – н.пп. 3,30,41,77.
Сема ‘листя капусти’ репрезентується в досліджуваних говірках назвами: лúс’т’á – у
всіх східностепових говірках (у н.п. 36 спостережна збірна назва листвá). Продуктивним
для цієї мікропарадигми назв виявився суфікс -ин’н’, який “виступає у збірних іменниках, що означає стебла або листя різних сільськогосподарських культур” [4: 84], утворивши похідну лексему капустúн’:а – н.пп. 1,3,5,13,16,18,20,21,34,38,39,43,46,47,56,59,69,7
6,78. Спорадично виявлено похідне утворення капустúшче (72) та лексему храбýст, зафіксовану в н.пп. 14,23. Порівняймо: хрáбуст – нижньонаддніпрянські говори ‘те саме’
[СГНН (4:198)], храбýст – буковинські ‘те саме’ [СБГ: 615], гуцульські говірки ‘те саме’
[ГГ: 203]. Похідні утворення від основного репрезентанта з аналогічною семантикою засвідчено в інших діалектних масивах. Порівняймо: нижньонаддніпрянське капустúн’:а
‘те саме’ [СГНН (2: 149)], наддністрянське капусцéнка ‘те саме’ [Шило: 137], західноволинське капустéн’е ‘те саме’ [Корзонюк: 139].
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‘очищений від зерна початок кукурудзи’

‘недорозвинений качан кукурудзи’

‘капуста, що не склалася в головку’

+

+

3,11,16,53, 79

2

+

1,4,6,9,11,13,14, 18,19,21,22,
32-34,38,46-49, 59,63,65,67,74, 76,81

3

+

4

+

5

+

1

6
7

+

Говірки
‘корінь кукурудзи’

‘капустяне стебло’

‘ніжка капусти’

Таблиця 2

‘серцевина в головці капусти’

Номер моделі

Модель семантичної структури лексеми кочеирúжка
Семантична структура лексеми
кочеирúжка

+

51
+

15
+

60

+

+

2,5,7,8,10,17,20, 23,25,26,28,29,
31,35,36,37,40, 42,43,45,50,52,
54,55,57,61,64, 66,68,69,70,71,
72,75,80,82,83

+

+

12,24,27,44,56, 62,78

+

39,58

8

+

9

+

+

+

+

73

Серед похідних номенів від лексеми капýста в східностепових говірках уживаються такі, що використовуються для позначення ділянки землі, де посаджена капуста: капýсник (5,13,14,18,19,23,59); капуст’áнка (23); капусн’áк (13); капуст’áник (14);
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капустúс’ко (45); капустúшче (1,14,27,29, 30,36). Лексеми капýсник, капуст’áк відомі із
семою ‘страва з капустою’ (1,4, 52,70); назва капуст’áнка репрезентує сему ‘ведмедка’ (у
більшості досліджуваних говірок).
Назви капусти за її сортом у східностепових говірках реалізують ряд диференційних
ознак, характерний для номенів цієї лексико-семантичної групи: за місцем культивування (походження) – донéц’ка (21,33,34,43,47,52, 60,77), дон’éцка (11,16,56); хáрк’івс’ка
(11,34,77); н’éж’енка (59); за кольором – б’íла (1, 43,47,51), б’ìлокачáн:а (22,34,62,67,77),
б’ìлосн’íжка (20,40,49); сн’іжúнка (20,53,58); за формою та іншими особливостями плоду – кам’áна головá (34, 53), кáм’ана гоалоавá (12); за часом достигання – рáн’:а ійýн’ка
(53); з’íмн’а (11), зимóва (1,39), з’імн’айá (16,56). У частині репрезентантів семи ‘сорти
капусти’ реалізуються декілька ДО: б’íла хáрк’івс’ка (53); сн’íжний шар (40,58,79). До
назв із непрозорою внутрішньою формою відносимо номени: слáва (53); д’ед маш’éр
(79); амагéрка (17,22,62), амагéр (17,66), миегéрка (80), магéрка (80), миегéра (12).
Таким чином, аналіз східностепових назв капусти дозволяє зробити такі висновки:
Більшість номенів є етимологічно прозорими, збігаються з іншими українськими
діалектними назвами та літературною нормою; нерідко такі лексеми відображають фонетичні особливості новостворених говірок.
Лексико-семантичні особливості досліджуваної лексики характеризуються: збереженням старих значень, які в більшості українських говорів зазнали нівеляції (шул’áк
‘капуста, що не склалася в головку’, цубкá ‘тверда головка капусти’); семантичною неоднорідністю лексем порівняно з іншими українськими говорами (шул’áк, кочеирúжка);
наявністю метафоричних перенесень (кулáк ‘тверда головка капусти’); входженням до
складу різних тематичних груп лексики (р’ідка, йáлова ‘м’яка головка капусти’).
В аналізованій лексичній мікрогрупі наявні фразеологічні одиниці (йак пампýшка,
твеирдá йак кáм’ін’, твеирдá йáк кулáк).
Особливістю досліджуваних сільськогосподарських назв є вживання вузьколокальних номенів (хлобúст, хр’áпка, храбýст).
Подальший аналіз назв усіх городніх культур східностепових говірок дозволить поглибити вивчення лексики новостворених українських говорів.
Література
1. Вехов В.Н., Губанов И.А., Лебедева Г.Ф. Культурные растения СССР / В. Н. Вехов, И. А. Губанов, Г. Ф. Лебедева. – Москва : Мысль, 1978. – 336 с.
2. Говірки чорнобильської зони (системний опис) / за ред. П. Ю. Гриценка. – К. :
Довіра, 1999. – 272 с.
3. Гриценко П.Ю. Моделювання діалектної лексики / П. Ю. Гриценко. – К. :
Наук. думка, 1984. – 211 с.
4. Закревська Я.В. Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті / Я. В. Закревська. – К. : Наук. думка. – 1976. – 162 с.
5. Німчук В.В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови / В. В. Німчук.
– К. : Наук. думка, 1992. – 416 с.

438

Джерела та їх умовні скорочення
Ващенко – Ващенко В.С. Словник полтавських говорів / Уклад. В. С. Ващенко. –
Харків, 1960. – 107с.
Выгонная – Выгонная Л.Т. Полесская земледельческая терминология /
Л. Т. Выгонная // Лексика Полесья (материалы для полесского диалектного словаря) /
отв. ред. Н. И. Толстой – М. : Наука, 1969. – С. 93-130.
ГГ – Гуцульські говірки: Короткий словник / НАН України. Інститут українознавства імені І. Крип’якевича; Уклад. Г. Гузар, Я. Закревська та ін. – Львів, 1997. – 230 с.
Корзонюк – Корзонюк М.М. Матеріали до словника західноволинських говірок /
М. М. Корзонюк // Українська діалектна лексика. – К. : Наук. думка, 1987. – С. 62-267.
Куриленко – Куриленко В.М. Атлас лексики тваринництва у поліських діалектах /
В. М. Куриленко. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2004. – 260 с.
Никончук – Никончук М.В. Сільськогосподарська лексика Правобережного Полісся
/ М. В. Никончук. – К. : Наук. думка, 1985. – 310 с.
Онишкевич – Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок / М. Й. Онишкевич. –
К. : Наук. думка, 1984. – Ч. 1-2.
СБГ – Словник буковинських говірок / За ред. Н. В. Гуйванюк. – Чернівці: Рута,
2005. – 688 с.
СГНН – Чабаненко В.А. Словник говорів Нижньої Наддніпрянщини / В. А. Чабаненко. – Запоріжжя, 1992. – Т. 1-4.
СЗГ – Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок : у 2 т. / Г. Л. Аркушин. –
Луцьк : Вежа, 2000 – Т. 1-2.
СПГ – Словник поліських говорів / Уклад. П.С. Лисенко. – К. : Наук. думка, 1974.
— 260 с.
СУМГ – Словарь української мови : у 4 т. / упоряд. з дод. власного матеріалу
Б. Д. Грінченко. – Репринт. Вид. – К. : Лексикон, 1996. – Т. 1‑4.
СУСГ – Словник українських східнослобожанських говірок / К. Глуховцева, В. Лєснова, І. Ніколаєнко, Т. Терновська, В. Ужченко. – Луганськ : Альма-матер, 2002. – 234 с.
Фасмер – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп.
О. Н. Трубачева. – М. : Прогресс, 1964-1973. – Т. 1-4.
Шило – Шило Г.Ф. Наддністрянський регіональний словник / Г. Ф. Шило. – ЛьвівНью-Йорк : 2008. – 288 с.
Індекс обстежених населених пунктів Донеччини
1. с. Андріївка Волноваського району; 2. с. Артемівка Амвросіївського району; 3. с. Билбасівка Слов’янського району; 4.с. Благодатне Амвросіївського району; 5. с. Богоявленка Мар’їнського
району; 6. с. Верхньоторецьке Ясинуватського району; 7. м. Волноваха; 8. с. Володарське Володарського району; 9. с. Григорівка Мар’їнського району; 10. с. Дерилове Краснолиманського району; 11. с. Донське Волноваського району; 12. с. Дробишеве Краснолиманського району; 13. с. Єгорівка Волноваського району; 14. с. Єлизаветівка Мар’їнського району; 15. с. Златоустівка Волноваського району; 16. с. Золотарівка Шахтарського району; 17. с. Іванівка Краснолиманського
району; 18. с. Іванопіль Костянтинівського району; 19. с. Іскра Великоновосілківського району;
20. с. Кам’янка Добропільского району; 21. с. Карла-Маркса Великоновосілківського району; 22.
с. Кіровське Краснолиманського району; 23. с. Красне Артемівського району; 24. с. Красногорівка
Мар’їнського району; 25. с. Лисиче Амвросіївського району; 26. с. Луганське Артемівського райо-

439

ну; 27. с. Луганське Мар’їнського району; 28. с. Маринівка Красноармійського району; 29. с. Марково Костянтинівського району; 30. с. Мемрик Мар’їнського району; 31. с. Межове м. Макіївки;
32. с. Микільське Олександрівського району; 33. с. Микільське Волноваського району; 34. с. Миколаївка Слов’янського району; 35. с. Михайлівка Тельманівського району; 36. с. Мічуріне Тельманівського району; 37. с. Нижня Кринка Амвросіївського району; 38. с. Новоандріївка Волноваського району; 39. с. Новобахмутівка Ясинуватського району; 40. с. Новогнатівка Волноваського
району;41. с. Новокатеринівка Старобешівського району; 42. с. Новопавлівка Красноармійського
району; 43. с. Новопетриківка Великоновосілківського району; 44. с. Новоселівка-3 Ясинуватського
району; 45. с. Новоторецьк Красноармійського району; 46. с. Новотроїцьке Волноваського району;
47. с. Новоукраїнка Мар’їнського району; 48. с. Октябрське Добропільського району; 49. с. Олександринка Волноваського району; 50. с. Олександрівка Мар’їнського району; 51. с. Олексіївка Великоновосілківського району; 52. с. Оленівка Волноваського району; 53. с. Орлинське Великоновосілківського району; 54. с. Орлинське Ясинуватського району; 55. с. Осипово Старобешівського району;
56. с. Перчишне м. Моспіно; 57. с. Піски Ясинуватского району; 58. с. Петрівка м. Дзержинська; 59.
с. Петровське Волноваського району; 60. с. Піддубне Великоновосілківського району; 61. с. Приморське Новоазовського району; 62. с. Рай-Олександрівка Слов’янського району; 63. с. Рівнопіль
Волноваського району; 64. с. Свободне Волноваського району; 65. м. Селидове; 66. м. Сіверськ Артемівського району; 67. с. Стародубівка Першотравневого району; 68. с. Старомайорське Великоновосілківського району; 69. Старомихайлівка Мар’їнського району; 70. с. Степанівка Шахтарського
району; 71. с. Степне Мар’їнського району; 72. с. Удачне Красноармійського району;73. с. Українка
Новоазовського району; 74. м. Українськ; 75. с. Уманське Ясинуватського району; 76. с. Успенівка
Мар’їнського району; 77. с. Чичерине Волноваського району; 78. с. Шабельківка м. Краматорська;
79. с. Щербинівка м. Дзержинська; 80. с. Юріївка Добропільского району; 81. с. Яківлівка Артемівського району; 82. с. Ямпіль Краснолиманського району; 83. с. Ясинівка Ясинуватського району.

440

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

УДК 372.881.1.

Литвиненко С.Г., Шепелюк В.Л.
(Київ, Україна)

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
З УРАХУВАННЯМ ЇХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
Автори доводять ефективність і доцільність застосування типології особистості
у сфері навчання іноземній мові тому, що у межах того самого навчального профілю
(спортивного) значно варіюється структура студентського складу за типами особистості.
Ключові слова: студенти, іноземна мова, типи особистості, психологічні особливості.
Авторы доказывают эффективность и целесообразность применения типологии
личности в сфере обучения иностранному языку потому, что в пределах одного и того
же учебного профиля (спортивного) значительно варьируется структура студенческого состава по типам личности.
Ключевые слова: студенты, иностранный язык, типы личности, психологические
особенности.
The authors prove effectiveness and practicability of the use of personality typology in the
sphere of foreign languages teaching because personality types of students considerably differ
within the same educational field (sports field).
Key words: students, foreign language, types of personality, psychological peculiarities.
У цій статті ми розглянемо чинники, що підвищують успішність навчання студентів
вищих навчальних закладів спортивного профілю іноземної мови з урахуванням їх психологічних особливостей.
Різні дослідження в області психології та психолінгвістики показали взаємозв’язок
низки характеристик особистості (типу особистості) зі здатністю вивчати іноземні мови.
Під типом особистості будемо розглядати набір стійких розумово-емоційних характеристик студента.
Відмінності між студентами можна, у дуже узагальненому виді, звести до наступних протиставлень: екстраверти - інтроверти: перші черпають енергію в спілкуванні з
людьми, можуть підтримати будь-яку бесіду, сприймають інформацію за ступенем надходження, контактні; другі потребують самоти для обробки інформації, хоча, чисто зовні, вони можуть не мати видимих проблем у спілкуванні; розсудливість-інтуїція: перші
ухвалюють рішення, виходячи із щоденного практичного досвіду – власного й навко© Литвиненко С.Г., Шепелюк В.Л., 2013
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лишніх, не схильні фантазувати; другі покладаються на внутрішній голос, передчуття,
мало співвідносячи їх зі стереотипами поведінки в подібних ситуаціях (чинять не «як
прийнято», а «з натхнення»); логічність-відчування: перші в обробці інформації й прийнятті рішень опираються на просту логіку, об’єктивність, діють за чіткими законами й
правилам; інші керуються етичними категоріями, їм властиві суб’єктивізм і гуманність;
розважливість-імпульсивність: (ця пара була додана в основну класифікацію відомими
психологами Маєрс і Бріггс): перші планують свої дії й намагаються дотримуватися
сформованої стратегії; інші зберігають широкий спектр варіантів дій залежно від обставин.
Різні студенти засвоюють той самий навчальний матеріал з різною швидкістю й з
різною якістю. Причиною є те, що вони належать до різних типів особистості.
Така відмінність у швидкості і якості визначається: а) каналами сприйняття (візуальний, аудіальний, кінестетичний), б) стилями мислення (конкретний-абстрактний, індуктивний-дедуктивний тощо), можуть бути гуманітарії, соціали та ін. «Соціали», на відміну
від «гуманітаріїв», орієнтовані не на глибоке вникання в питання лінгвістики, а на швидке
й ефективне практичне застосування гуманітарних знань. Студенти цих типів зовсім не є
«менш талановитими» (наприклад, у керівному складі вони зустрічаються набагато частіше «гуманітаріїв») – просто вони більше орієнтовані на практику, ніж на теорію.
Керуючись вище сказаним, при навчанні іноземній мові наші викладачі застосовують на практиці типології особистості. При лекційному викладі матеріалу застосування
типології особистості досить обмежене через велику кількість студентів, але в малих
групах збільшується ймовірність ефективного застосування типології особистості для
діагностики психологічних типів, а також для встановлення ефективного контакту між
викладачем і студентами. Тому в області викладання іноземних мов тип особистості потрібно розглядати як найважливіший чинник взаємодії між викладачем і студентом.
Серед типологій, які пропонуються експертами для застосування в сфері викладання
іноземних мов – типологія К.Г.Юнга, варіанти якої широко відомі – у США як MBTI®,
у СНД як соціоніка (соціоніка – це наука, що вивчає процес обміну інформацією між
людиною й зовнішнім світом, тобто яким чином люди сприймають, переробляють і видають інформацію), у силу того, що вона має найбільш розвинений формальний опис. Це
не виключає паралельне використання й інших типологій.
Особлива цінність у сфері вивчення специфіки сприйняття й засвоєння різними типами особистості навчальної інформації представляють роботи В.В. Гуленка (Україна),
досвідченого перекладача з англійської, німецької та голландської мов, і Б.Л.Ліверу –
ученого-славіста, викладача російської й англійської мов як іноземних. Окрім того, у
проблемах, що виходять за межі типології Юнга, обидва автори широко використовують
також і інші типології.
Не зайвим буде приклад із практики викладання, коли студент, будучи особистістю
досить високих розумових здібностей, проте не показував скільки-небудь помітних успіхів у вивченні мови. Проблема полягала в його типі особистості (INTJ), який відрізняється підвищеним педантизмом, що неоціненне на юридичній або науково-дослідній роботі.
Таким чином, він уважає найважливішим у вивченні мови – засвоєння лексики й граматики. Стресовим чинником для нього стала неможливість перекладу навчальних текстів
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«за словником», а також відсутність єдиного підручника й зарахування його в групу екстравертних учнів, які в силу своїх типів воліли вивчати мову через спілкування з викладачем, а не «через словник». У результаті він не бачив у навчальному матеріалі системи,
а лише безладний набір фактів. Добре, коли такі проблеми може розпізнати фахівець із
типології; а якщо ні, то, студент ризикує залишитися із клеймом «нездари», тільки тому,
що його стиль мислення виявився «невідповідним» для середовища навчання.
Нам хотілося б звернути увагу й на ситуацію, коли індивідуальне типування неможливе або недоцільне. Це стосується, наприклад, роботи з більшими групами або складання навчальних програм, коли їх укладач взагалі не може бути знайомим з усіма «споживачами» цього продукту.
Жодна з типологій особистості не може гарантувати визначення типу з високим ступенем надійності, тобто перевищувати 75%. Це пов’язане з тим, що біологічна природа
психологічних типів ще недостатньо вивчена. Американські дослідження, як правило,
покладаються на тести – усні й письмові. Але соціоніка ніколи не покладалася тільки на
тести – як можна виявити на словесному рівні те, що має генетичну природу?
Окрім того, типологія особистості неефективна й не приносить надійних результатів, якщо не враховує динаміку особистості, тобто розвиток окремих особистісних чинників. Тип особистості за своєю природою є лише алгоритмом розвитку, і можливості
його реалізації незліченні.
Застосування типології особистості у викладанні могло б поліпшити засвоєння навчального матеріалу. Тому що з погляду відмінності за типом особистості, не може існувати універсально зрозумілої інформації й універсально зрозумілого способу викладання.
Ефективність і доцільність застосування типології особистості у сфері навчання іноземній мові підтверджується тим, що у межах того самого навчального профілю (у нашому випадку спортивного) значно варіюється структура студентського складу за типами
особистості.
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Using professionally-oriented audio
and video sequences for teaching university students
to perceive text through listening
Стаття присвячена виявленню ефективності використання автентичних аудіовізуальних матеріалів на заняттях з англійської мови. Розглядаються критерії відбору
матеріалу, ведеться пошук та відбір автентичних фахових аудіовізуальних сюжетів,
розробляються рекомендацій щодо їх застосування.
Ключові слова: автентичні професійно-орієнтовані матеріали, комунікативна компетенція, новини BBC, інформативні та розважальні програми, візуальна та вербальна
допомога, критерії відбору.
Статья посвящена выявлению эффективности использования аутентичных аудиовизуальных материалов на занятиях по английскому языку. Рассматриваются критерии отбора материала, осуществляется поиск аутентичних специализированных
аудиовизуальных сюжетов и разрабатываются рекомендации относительно их применения.
Ключевые слова: аутентичные профессионально-ориентованные материалы, коммуникативная компетенция, новости BBC, информативные и развлекательные программы, визуальная и вербальная опора, критерии отбора.
The purpose of this article is to prove the effectiveness of using authentic audio and video
sequences for English language classes. The set of criteria for selecting audio and video
sequences is developed, methodical recommendations for using it are offered.
Key words: authentic professionally-oriented materials, communicative competence, reallife communicative situations, BBC News, informative and entertaining programs, visual and
verbal support, criteria of selection.
This article deals with organizing the teaching use of professionally oriented audiovisual
materials, which will allow developing the students’ ability to comprehend professional discourse during watching. In the long run such ability will progress into using the received information in communicative situations. Achieving this goal is one of conditions for making the
students professionally and communicatively competent.
Full-scale business and creative international communications are not possible without
properly developed listening skills acting as a crucial component of communicative competence. Hence, at the present stage of educational globalization and humanization listening
comes to the fore of the foreign language learning process, especially if it involves authentic
professional material.
The process of developing listening skills involving such authentic material as news, business TV programs, professionally oriented documentaries and feature films demands the reno© Глінська О.М., 2013
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vations of educational technologies. The above proves the necessity of effective methods of
teaching listening to university students with the use of authentic professionally oriented video
and audio sequences. Therefore, it could be an important step towards the future professionals
successfully using listening and comprehension skills for real-life communicative situations in
professional context.
Our aim is to prove the effectiveness of using authentic professionally oriented audio and
video sequences during English language classes in order to develop communicative skills
based on language command with further use of such skills for business cooperation.
The purpose was compartmentalized in the following way: forming a set of criteria for
selecting authentic audio and video material for the educational process; determining the order
of implementing techniques for processing professional audio-visual sequences used for developing listening skills; selecting sections of professionally-oriented audio-visual sequences
and building an exercise system as well as offering methodical recommendations for using the
exercises in teaching listening; holding an experiment to research the effectiveness of the offered exercises for teaching listening.
The material of the research encompassed 50 authentic audio and video sequences, selected from BBC News, Euro News, Today com. news programs, documentary and feature films,
educational, informative and entertaining programs. Some of them are cited below.
1. News (listening): a) Wikileaks Embarrass US Government; b) Hong Kong;
c) Microfinance.
2. News (video): a) Automobiles; b) Money; c) Museums.
3. Documentary films: a)Fahrenheit 9/11; b) Money as Debt;
c) Dnipropetrovs’k (BBC News).
4. Feature films: a) The Office; b) What the Women Want (only the sequence about
advertisement).
5. Shark Tank (TV business show): a) Baby Cover Business; b) Treasure Chest Pet;
c) ABC-Sleeping Techniques.
The purpose of this work has predetermined the use of such linguistic methods as the
method of theoretical analysis and generalization of relevant Ukrainian, Russian and foreign
scientific sources in teaching techniques, psychology, psycholinguistics and linguistics as well
as the analysis of learning material and practical recommendations for teaching listening on the
advanced level of foreign language command.
Having reviewed and analyzed the works of such reputable educators as Grace Stovall
Burkart [1], A.A. Miroliubov [2:43] and others, we have determined that outstanding scholars
in the field of foreign language teaching techniques stress the importance of such points as
perception, comprehension of the content and own verbal as well as non-verbal behavior during listening.
The special emphasis is on motivation, types of memory, predicting, levels of understanding,
generalized, detailed and professional listening. Hence it is accentuated that the main purpose of
teaching listening is for the student to gain skills and abilities to perceive the foreign language
through hearing, which in its turn is going to help them participate in oral communication.
As we see from numerous researches, listening is usually influenced by a number of difficulties, caused by nature of language material, verbal form of communication, content and
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composition of communication, circumstances of presenting the message, sources of information, listener’s listening experience.
In order to tackle difficulties we have considered recommendations of N.V. Yelukhina
[3:13-15], who encourages using visual and verbal support when teaching listening.
While analyzing the findings of Ukrainian and foreign scientists we discover that using
authentic materials for teaching future professionals has a number of advantages on account of
the high content of information about the country of the foreign language; portrayal of specific
national character which provides the future interpreters with knowledge allowing confident
communication with foreigners. Based on our analysis of classifications of authentic audiovisual materials offered by E.S. Krychevska [4:43-46], G.I. Voronina [5:46], and Zh. Gebhard
[6:53-55], we have arrived at a conclusion that for the present research the most valuable materials would be digitally recorded TV sequences (news, interviews, talk-shows, commercials,
etc.) as well as feature films, documentaries, cartoons.
We should not omit saying that according to research by G.G. Zhoglina [7:67], and S.
Stempleksi [8:150], authentic video materials have numerous functions: informational (a video
sequence is a source of information); motivational (when the film is overall interesting and
when the student values the ability to comprehend); modeling (using video allows to model a
variety of everyday situations); developing (development of memory mechanisms as well as
those of attention and comprehension).
We used the findings R.P. Milrud [9:126], Y.V. Nosonovich [10:18-23] and others in order
to illuminate the criteria of selection and presentation of audio and video recordings based on
the communicative meaning. The above scientists have put forth the following requirements:
relevance of the language content to the students’ command of the language; quality of sound
and setting; relevance of video sequence’s social and cultural content to the goal of building
sociocultural competence; informative and artistic value.
We have looked into psychological peculiarities of the video material influencing students
and have arrived at a conclusion that such materials have the following abilities: directing
the attention of a separate student as well as that of the whole class; influencing the volume
of long-term memory and the quality of memorizing; influencing the listeners emotionally;
increasing motivation to study; intensifying the learning process; creating favorable conditions
for building students’ communicational (language and professional) competence.
On account of audio and video materials acting as a motivational force encouraging students to learn the language harder, we arrive at a conclusion that using audio and video news
stories, documentaries, feature films, educational and business talk-shows will only give considerable results if they are supported with relevant techniques and exercises.
That is the reason the next step of our work includes processing audio and video materials,
which (as many others) are divided into three stages within the teaching science: pre-demonstration, demonstration, after demonstration.
We consider it crucial to draw special attention to the pre-demonstration stage. At this
stage we eliminate language difficulties connected with text and content perception. We also
introduce and reinforce new lexical units.
For the demonstration stage support could be offered in the form of key words, word combinations and phrases. It is also possible to manage information perception by offering ab446

stracts, tape script schemes, thesis, and plans. We recommend using exercises directed at locating certain language information within the sequence and developing perceptive skills (carving
content and notional information).
The after-demonstration stage should include exercises directed at making the correct
statement, defining certain concepts, developing oral speech and discussion skills. At this stage
the instructor can also offer role play and creative writing. This stage is responsible for enriching the students’ learning procedure, making it more varied and interesting, thus motivating the
students to learn more on their own.
Because of the article’s purpose to solve a particular problem, we have developed a system
of teaching techniques and exercises tailored for particular authentic material.
In order to determine the effectiveness of these teaching techniques, we implemented them
experimentally in order to confirm the chosen hypothesis, stating that the devised system of
processing authentic audiovisual material can be an effective tool for developing listening
skills on condition the instructor selects the techniques correctly and determines the appropriate sequence of their implementation.
In order to carry out our experimental teaching we selected the students with average knowledge of the English language and the students with advanced knowledge of the English language.
During the first stage of experimental teaching, we used five different sequences of authentic audio and video materials, supported by the minimum of pre-demonstration, demonstration
and after demonstration tasks.
For the second stage we prepared the following five sequences of authentic audio and
video material of the same type, but in this case the sequences were supported by tasks we had
devised with consideration for video procession techniques described above.
For the third (control) stage of experimental teaching, we selected five similar sequences
of authentic audiovisual material and used the same techniques as in the second experiment.
During practical classes, we carried out control of the task completion orally as well as in
writing. We analyzed the following elements:
1) volume and accuracy of understanding the basic content as well as details;
2) ability for using the new lexical units and expressions determined by completing special
communicative tasks for individual, partner and group work.
We offer our findings within the following table. Please keep in mind that working with
authentic audio and audiovisual materials is a comparatively new type of activity for the given
groups of students.
Number of
students

Level of language
knowledge

14
14

Advanced
Intermediate

16

Intermediate and
advanced

The first
stage of
experimental
teaching
68%
55%

The second
stage of
experimental
teaching
82%
70%

62%

78%

The third stage
of experimental
teaching
90%
75%
83 %
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As seen from the table, all students show a positive trend for developing listening skills
after working with the proposed exercise system based on authentic audiovisual material.
After the experiment was completed, all 44 students of the above-mentioned groups were
polled.
The findings of the poll as well as interview results reflect that the proposed type of work
was effective for students with rather advanced knowledge of the English language. For the
students with intermediate language knowledge this course was useful, yet not sufficient. They
pointed out the importance of further listening skills development.
Polling students regarding the type of material selected for working with authentic materials has also shown that most students approved of the selection, yet a few said the audiovisual
sequences were too difficult for them. The experiment held proves with utmost certainty that
using authentic audiovisual material for teaching future interpreters will only be effective on
condition the process is under close control of the instructor. Other conditions for success include carrying out the teaching stage by stage, using the correct material selection criteria and
devising a system of techniques and tasks for each sequence with respect to the teaching goals.
In view of the above, we can summarize that these results, obtained and probed by experimental teaching allow proving the effectiveness of processing selected authentic audiovisual
material.
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К ЗНАЧЕНИЮ ОНЛАЙН-СЛОВАРЕЙ
В ДЕЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ГРУЗИНСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Актуальность работы обусловлена использованием современных технологических инноваций в деле обучения грузинскому языку как иностранному. Онлайн-словари,
большая часть которых основывается на корпусе и дает возможность фильтрации
во времени, весьма упростили изучение лексики. Легкая доступность современных технологий, огромный материал, наличествующий в онлайн-словарях, дает возможность
лицам, изучающим грузинский язык, быстро найти нужное слово, иллюстративный материал и использовать его соответственно.
Ключевые слова: онлайн-словари, корпусная лингвистика.
The actuality of this topic is determined by the use of technological innovations for learning Georgian as a foreign language. The research is based on the method of immediate observation.
Online dictionaries, most of which are based on corpus and allow time filtering, simplified
vocabulary study. Easy access to modern technologies, rich materials included in online dictionaries enables learners of Georgian to find the desired word or illustrative material quickly
and use it properly.
Key words: online dictionary, corpus linguistics
Грузинский язык является государственным языком на всей территории Грузии. Грузинский народ всегда хорошо осознавал и осознает значение государственного языка и
придает большое значение его полноценному функционированию. Поэтому правильная
и целенаправленная разработка проблем национальной политики по праву занимает
одно из ведущих мест в ряду приоритетных вопросов страны, тем более что Грузия
– это мультиэтническая, мультилингвистическая и мультикультурная страна и мультилингвизм был ей свойствен и в историческом разрезе.
До завоевания Грузией независимости (до1991г.), согласно Конституции Грузии, государственный язык хотя и был грузинский (в Абхазской автономной республике наряду
с грузинским был еще и абхазский), но неофициальный статус государственного языка
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имелся и у русского, и языком межнационального общения являлся русский язык. Поэтому в этот период вопрос изучения грузинского языка как второго или иностранного
языка на повестку дня даже и не выносился.
После приобретения независимости в различных законодательных статьях уже фиксируются языковые аспекты. Особо следует отметить законы о публичной службе и образовании. В Грузии все чиновники обязаны владеть грузинским языком. В законах «Об
общем образовании» и «О высшем образовании» отмечается, что в общеобразовательных и высших образовательных учреждениях языком обучения является грузинский (в
Абхазии еще и абхазский).
В результате введения Единых национальных экзаменов все абитуриенты должны в
обязательном порядке сдавать национальный экзамен по грузинскому языку и литературе.
Кроме того, включение Грузии в процесс мировой глобализации и успешная университетская реформа привлекли в Грузию не одного иностранного студента.
Исходя из вышеизложенного, в Грузии появилась востребованность и необходимость в деле изучения государственного (грузинского) языка. Поэтому и национальная
политика само собой расширилась за счет новых компонентов, и политика определения
грузинского языка как иностранного стала одним из важнейших направлений в государственной сфере.
Появилось множество учебных пособий по изучению грузинского как иностранного:
самоучители грузинского языка, грузинский язык для русскоязычных, армяноязычных,
азербайджаноязычных, англоязычных, немецкоязычных, тюркоязычных и т.д.
При обучении иностранному языку сегодня, в 21-ом веке, используется множество
ранее выдвинутых взглядов, методичеких приемов, стилей и средств обучения. Новые
веяния представлены, в основном, как прежние подходы, но уже в переработанном виде.
Лингвистическое видение, грамматико-переводческий метод, активизация слушания и
чтения, заучивание фразеологизмов и их использование в активной ситуации – это те
средства, которые всегда использовались при обучении иностранному языку и которые и
на этот раз в переработанном виде, в новых разновидностях методов активно утверждаются в современной реальности.
Обучение грузинскому языку, так же как и любому другому иностранному языку,
укладывается в рамки обучения европейским языкам. Данная модель рассчитана на активную и пассивную лексику языкового базиса [1:470].
Совершенствование учебников происходит ежедневно с учетом приобретенного
опыта. Основу каждого языка составляют лексический фонд и грамматический строй.
Поэтому изучение лексики и обогащение лексического фонда с целью изучения грузинского языка является одной из важнейших задач.
Правда, существует восьмитомник грузинского толкового словаря, новое переработанное издание которого выходит по сей день, и в два вновь выпущенных тома было
добавлено 30 000 слов, однако всем известно, что для этих традиционных словарей происходила фильтрация слов, и распространенные в разговорной лексике слова, которые
характеризуются низкой престижностью, здесь почти не встречались. А ведь язык – это
то, что дано во времени и в настоящий момент. Поэтому заинтересованные лица, изуча450

ющие грузинский язык в повседневной речи, взаимоотношениях, телепередачах, художественной литературе, часто сталкиваются со словами. толкования которых не могут
найти в указанных словарях.
Быстрое развитие компьютерных технологий начиная с 70-гг. 20-го века и создание
на этой основе компьютеризированных ресурсов, например, электронных корпусов языков, наметили лексикографам совершенно новую перспективу [2]. Были созданы онлайнсловари различных типов, ориентированные на данный корпус.
Современные электронные словари дают возможность гораздо проще разрешить
вопрос селекции разговорной лексики, поскольку электронные словари способствуют
фильтрации в режиме реального времени. Это означает, что в процессе создания словаря
всю доступную нам информацию для последующей работы мы можем беспрепятственно собрать в случае предварительного определения структуры словаря и архитектуры
программного обеспечения [3:55].
Следует отметить и то, что онлайн-словари ориентированы в основном на корпус,
и то или иное слово мы можем поискать во множестве контекстов. Слова маркированы
(напр., высокий стиль, разговорный стиль, сленг ...).
Онлайн-словари дают возможность редактирования, поэтому здесь в какой-либо период мы можем легко снабдить атрибутами то или иное часто употребляемое слово, а
затем, через какое-то определенное время, в случае его малоупотребляемости или же
выхода из употребления, с такой же легкостью можем изъять его из словаря.
Итак, легкая доступность современных технологий, с одной стороны, и наличие
огромного материала в онлайн-словарях, с другой, дает возможность лицу, изучающему
грузинский язык, быстро найти значение нужного слова, иллюстративный материал к
нему и соответственно использовать его.
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НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ З УРАХУВАННЯМ ЗАКОНІВ
ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
У статті розглядаються питання розвитку спадкоємних задатків у процесі навчання; розкриваються підходи до урахування психічної функції під час занять, у результаті
спільної діяльності студента з викладачем; наголошується на необхідності формування
стабільної навички вміння самостійно працювати.
Ключові слова: студенти, психічний розвиток, здатності, психічні функції.
В статье рассматриваются вопросы развития наследственных задатков в процессе обучения; раскрываются подходы к учету психической функции во время занятий,
в результате совместной деятельности студента и преподавателя; обращается внимание на необходимость формирования стабильного навыка в умении самостоятельно
работать.
Ключевые слова: студенты, психическое развитие, способности, психические функции.
Problems of inherited abilities development in the teaching process are considered in
the article. Approaches to taking into account psychic function during practical lessons and
collective activity of a teacher and a student are revealed. The attention is paid to the necessity
to form stable skills of independent work.
Key words: students, psychic development, abilities, psychic functions.
З кожним роком на підготовче відділення нашого університету зараховується багато
студентів-іноземців, кожен з яких має свої менталітет, риси характеру, рівень підготовки
тощо. Викладачі повинні скеровувати свою роботу, спираючись на знання психології,
щоб у повному обсязі використати під час навчання весь потенціал студентів.
Складовою предмета психології вікового розвитку є рушійні сили, умови й закони
психічного й поведінкового розвитку людини. Під рушійними силами психічного розвитку розуміються ті чинники, які визначають поступальний розвиток, є його причинами,
містять у собі енергетичні, спонукальні джерела розвитку, спрямовують його в потрібне
русло. Умовами є ті внутрішні й зовнішні постійно діючі чинники, які, не виступаючи в
якості рушійних сил розвитку, впливають на нього, змінюючи хід розвитку, формуючи
його динаміку й визначаючи кінцеві результати. Що ж стосується законів психічного
розвитку, то вони є тими загальними й окремими закономірностями, за допомогою яких
можна описати психічний розвиток людини і спираючись на які можна цим розвитком
керувати.
Психічний розвиток, на думку Штерна, має тенденцію не тільки до саморозвитку,
але й до самозбереження, тобто до збереження індивідуальних, уроджених особливостей
кожного студента, насамперед індивідуального темпу розвитку. Він пов’язаний також з
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диференціацією й перетворенням психічних структур, спрямованих на більш повне й
точне розуміння навколишньої дійсності.
Процес розвитку й навчання студентів відбувається з урахуванням таких чинників:
в одному випадку запускаються спадкоємні механізми й розгортається те, що було із
самого початку в задатках, в іншому – під впливом середовища набувається все більший
і більший досвід. Розвиток і навчання студента, що не проявляє власної активності, нагадує скоріше процес росту, кількісного збільшення або нагромадження.
Спадкоємні задатки надають своєрідність процесу розвитку здатностей, полегшуючи або утрудняючи його. Розвиток здатностей залежить не тільки від задатків. Якщо
студент, який схоплює все на лету під час заняття, не займається сумлінно вдома, він не
досягне успіхів у вивченні мови, незважаючи на свої дані, і його загальні здатності до
засвоєння знань не одержать розвитку. Здатності розбудовуються в діяльності.
При навчанні студентів мові випливає в обов’язковому порядку враховувати те, що
соціальне середовище – це й найближче соціальне оточення, що безпосередньо впливає
на розвиток психіки студента: викладачі, друзі або випадкові співрозмовники. Слід зазначити, що з віком соціальне оточення розширюється: у студентський період можуть
суттєво впливати деякі соціальні групи – через засоби масової інформації, організацію
вечорів відпочинку, конференцій тощо. Розвиток психіки не може розглядатися поза соціальним середовищем, у якому відбувається засвоєння знакових засобів, і не може не
впливати на навчання. Вищі психічні функції спочатку формуються в спільній діяльності, співробітництві, спілкуванні з іншими людьми й поступово переходять у внутрішній
план, стають внутрішніми психічними процесами. Як пише Л.С. Виготський: «Усяка
функція в культурному розвитку особистості з’являється на сцені двічі, у двох планах,
спершу – соціальному, потім – психологічному, спершу між людьми ... потім усередині
її». Мовлення, наприклад, спочатку – тільки засіб спілкування з тими, хто нас оточує,
і лише пройшовши тривалий шлях розвитку, воно стає засобом мислення, внутрішнім
мовленням, мовленням для себе.
Коли вища психічна функція формується в процесі навчання, спільної діяльності
студента з викладачем, вона знаходиться в «зоні найближчого розвитку». Це поняття
вводиться Л.С. Виготським для позначення області ще не дозрілих, а лише тих психічних процесів, що тільки дозрівають. Коли ці процеси будуть сформовані й виявляться
«учорашнім днем розвитку», їх можна буде діагностувати за допомогою тестових завдань. Фіксуючи, наскільки успішно студент самостійно справляється із цими завданнями, ми визначаємо актуальний рівень розвитку. Потенційні можливості, тобто зону
його найближчого розвитку, можна визначити в спільній діяльності – допомагаючи
йому виконати завдання, з яким він ще не може впоратися сам (ставлячи навідні запитання; пояснюючи принцип розв’язання завдань; починаючи розповідь і пропонуючи
продовжити тощо).
У студентів з однаковим актуальним рівнем розвитку можуть бути різні потенційні
можливості. Один легко сприймає допомогу й потім вирішує самостійно всі схожі завдання. Іншому важко виконати завдання навіть за допомогою викладача, тому, оцінюючи розвиток конкретної особистості, важливо враховувати не тільки її актуальний рівень
(результати тестування), але й «завтрашній день» – зону найближчого розвитку.
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Навчання повинне орієнтуватися на «зону найближчого розвитку». Поняття «зона
найближчого розвитку» вніс вітчизняний учений Л.С. Виготський. Зміст його полягає в
тому, що подальший розвиток індивідуума визначається співвідношенням самостійних
досягнень у нагромадженні соціального досвіду або цілеспрямованих впливів у процесі
навчання.
Навчання веде за собою розвиток. Але воно не повинне в той же час відриватися від
розвитку. Значний відрив, штучне забігання вперед без урахування можливостей особистості призведе, у найкращому випадку, до натаскування, але не буде мати розвивального
ефекту.
Навчання повинне відповідати можливостям студента на певному рівні його розвитку. Реалізація цих можливостей у ході навчання породжує нові можливості наступного,
більш високого рівня.
Уважається, що спадково визначений діапазон розвитку якої-небудь властивості (наприклад, музичних або спортивних здатностей), а всередині цього діапазону ступінь розвитку властивості залежить від умов середовища.
Існує чотири основні закономірності або особливості розвитку:
- циклічність. Періоди підйому, інтенсивного розвитку перемежовуються періодами
вповільнення, загасання. Такі цикли розвитку характерні для окремих психічних функцій (пам’яті, мовлення, інтелекту та ін.) і для розвитку психіки особистості в цілому;
- нерівномірність розвитку. Різні сторони особистості, у тому числі психічні функції,
розвиваються нерівномірно, непропорційно. На кожному етапі відбувається перебудова
їх зв’язків, зміна співвідношення між ними. Розвиток окремої функції залежить від того,
до якої системи міжфункціональних зв’язків вона входить;
- «метаморфози». Розвиток не зводиться до кількісних змін, це ланцюг якісних змін,
перетворень однієї форми в іншу.
- комбінація процесів еволюції й інволюції в розвитку. Процеси «зворотного розвитку» як би уплетені в хід еволюції. Те, що розвивалося на попередньому етапі, відмирає
або перетвориться. Наприклад, студент, який навчився правильно відмінювати дієслова,
перестає говорити інфінітивами.
Діяльність – специфічно людська, регульована свідомістю активність, породжувана
потребами й спрямована на пізнання й перетворення зовнішнього світу й самої людини.
На певному віковому етапі виникає потреба у виконанні певного виду діяльності, яка у
свою чергу призводить до появи психічних новоутворень. Потрібно враховувати, що у
психіці студента періодично наступають сенситивні періоди найбільш сприятливі для
засвоєння нової інформації, що характеризуються підвищеною чутливістю, тривожністю
до впливів довкілля, острахом перед новими ситуаціями тощо.
Неабиякого значення набуває впевненість викладача у тому, що кожний студент –
активна, діяльна особистість, а не пасивний об’єкт впливів. Тому процес навчання потрібно будувати так, щоб відбувалася взаємодія студента із середовищем, через його
діяльність у цьому середовищі. При цьому розраховувати не на вплив середовища, а на
процес активної взаємодії з навколишнім середовищем.
Розвиток психіки в остаточному підсумку обумовлений зовнішніми умовами, зовнішніми впливами. Однак цей розвиток не можна безпосередньо виводити із зовнішніх
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умов і обставин. Ці умови й обставини завжди проходять через життєвий досвід студента, через його особистість, індивідуальні психічні особливості, його психічний склад. У
цьому сенсі зовнішній вплив переломлюється через внутрішні умови, до яких належать
своєрідність психіки індивідуума, його особистий досвід. Ще І.М. Сєченов, висуваючи тезу про детермінованість поведінки людини зовнішніми впливами, застерігав проти
спрощеного розуміння зовнішніх впливів як тільки у цей момент дієвих впливів, тоді як
насправді треба брати до уваги всю сукупність попередніх впливів, які акумулюються в
життєвому досвіді даної особистості.
Важливою проблемою у роботі викладача є формування бажання до самовдосконалення. Студент як активна особистість може й сам свідомо змінюватися, тобто займатися
самовихованням, самовдосконаленням. Процес самовиховання при цьому мотивується
середовищем, у процесі активної взаємодії з яким він відбувається.
Природні особливості впливають на психічний розвиток людини. По-перше, вони обумовлюють різні шляхи й способи розвитку психічних властивостей, але не визначають їх.
Жоден студент не є природно схильним до навчання або навпаки. На базі будь-якого типу
нервової системи при правильно поставленому вихованні можна виробити потрібні якості.
Лише в якомусь одному випадку це буде сутужніше зробити, ніж в іншому.
По-друге, природні особливості можуть впливати на рівень досягнень людини в
будь-якій області. Наприклад, є вроджені індивідуальні відмінності в задатках, у зв’язку
із чим одні люди можуть мати перевагу перед іншими відносно оволодіння яким-небудь
видом діяльності. Наприклад, студент, який має сприятливі природні задатки для розвитку лінгвістичних здатностей, буде при всіх інших рівних умовах розвиватися щодо
цього швидше й досягне більших успіхів, ніж той, хто таких задатків не має.
Рушійні сили психічного розвитку людини складні й різноманітні. Безпосередніми
рушійними силами розвитку є протиріччя між новим і старим, які виникають і долаються в процесі навчання, виховання й діяльності. До таких протиріч належать, наприклад,
протиріччя між новими потребами, породжуваними діяльністю, і можливостями їх задоволення; протиріччя між зрослими духовними потребами й старими сталими формами
взаємин і видами діяльності; між зрослими вимогами з боку колективу й наявним рівнем
психічного розвитку.
Подолання цих протиріч відбувається через формування більш високих рівнів психічної діяльності. У результаті відбувається перехід на більш високий щабель психічного
розвитку. Потреба задовольняється – протиріччя знімається. Але вдоволена потреба народжує нову. Одне протиріччя змінюється іншим – розвиток триває.
Психічний розвиток процес не тільки кількісних змін властивостей і якостей. Під
час навчання і виховання викладачам потрібно звертати особливу увагу на пластичність
і можливість компенсації нервової системи студентів, які відірвані від звичних умов
життя. На найбільшу пластичність нервової системи вказував ще І.П. Павлов, відзначаючи, що все можна змінити на краще, за умови відповідних впливів. На пластичності
ґрунтуються можливості цілеспрямованої зміни психіки студента в умовах навчання й
виховання. Пластичність відкриває можливості компенсації: при слабкості або дефектності розвитку однієї психічної функції посилено розвивається інша. Наприклад, слабку пам’ять можна компенсувати організованістю й чіткістю діяльності.
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Протягом навчального року змінюються зміст і характер навчання, з кожним роком
підвищуються вимоги, усе більшу роль відіграє самостійна, творча сторона навчальної
діяльності. Отже, значення набуває необхідність у формуванні стабільної навички вміння самостійно працювати. В цьому викладачеві теж допомагають психологічні характеристики ввірених йому студентів.
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По словам М. Гиршмана, «в процессе восприятия пересекаются два встречных движения: одно – внутреннее, воплощенное в художественном целом, а другое – внешнее,
связанное с определенной исторически конкретной реализацией художественного произведения в акте реального восприятия» [3: 99]. В теоретической дискуссии, развернувшейся с середины XX века вокруг процесса чтения, такое «внутреннее движение» концептуализируется в понятии имплицитного читателя (В. Изер) [18: 27-38], также называемого часто «абстрактным» (В. Шмид) [13: 57-63], «концепированным» (Б. Корман) [9;
11: 119-121], «модельным» или «образцовым» (У. Эко) [15; 16]. Объем этих терминов не
совпадает и варьируется в зависимости от конкретных исследователей, научных направлений и даже национальных языков. Общим местом, однако, является: 1) декларация
наличия в произведении литературы имманентно присущих его внутренней структуре
предопределенных моментов, регулирующих процесс восприятия произведения эмпирическим читателем; 2) совокупность этих моментов и есть «имплицитный читатель»,
который, будучи сущностью умозрительной, «ни в коем случае не может быть отождествлен с любым реальным читателем» [18: 34].
В некоторых работах, посвященных имплицитному читателю, в заблуждение вводит
постулируемая субъектность этого понятия. Так, для Б. Кормана «процесс восприятия
есть процесс превращения реального читателя в читателя концепированного» [9: 513],
который, по мысли Н. Рымаря и В. Скобелева, «создан формой целостности, в его сознании, в его духовной активности произведение “собирается” в качестве системы особого
типа – целостности» [11: 119]. Имплицитный читатель, не являясь ни (вымышленной)
личностью, ни персонажем не может обладать сознанием или духовной активностью:
произведение «завершается» только конкретно-историческим эмпирическим читателем
из плоти и крови, идентифицирующимся с субъектом-героем в процессе чтения. Сходная с кормановской максима У. Эко точнее: «эмпирический читатель – просто актер, пытающийся войти в постулируемую текстом роль читателя образцового» [15: 66]. Такого
образцового – идеального – читателя можно рассматривать и как читателя, способного
прийти к единственному – истинному – прочтению, абсолютно соответствующему интенциям автора-творца, и как «идеального читателя, страдающего идеальной бессонницей» (Д. Джойс), способного осуществить все возможные прочтения (релевантные произведению) во всех временах и пространствах, то есть как Абсолют, чья читательская
«энциклопедия» (У. Эко) вмещает весь бесконечный универсум. Подобная идеализация
(как и субъектность) не соответствует представленной далее модели восприятия, опирающейся, главным образом, на идеи Р. Ингардена, развитые Константской Школой Рецептивной Эстетики и качественно переосмысленные постструктуралистской теорией
возможных миров.
Мир произведения, как и любой мир (в том числе и актуальный) заполнен дискретными объектами, представленными в тексте с большей или меньшей степенью определенности. Ни один объект в любом из миров невозможно познать полностью и до конца,
потому как невозможно хотя бы проиндексировать все атрибуты и предикаты объекта
во всех возможных мирах. Объект онтологически не завершен, он всегда предстает наблюдателю только некоторыми своими сторонами, следовательно, неполная определенность – качественное свойство любого объекта. Читатель, конструируя фикциональный
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мир как возможный, «создает» с помощью воображения вымышленные объекты, заполняя их «неопределенность» информацией, присутствующей в «энциклопедии» читателя
или «читательского сообщества» в соответствии с «принципом минимального отклонения» (М.-Л. Райан) [19: 48-60]: любые указанные и поименованные объекты в тексте,
независимо от того, имеют ли они реальное, вымышленное или трансфикциональное
происхождение, дополняются атрибутами, имеющими место быть в экспериментальной
реальности читателя. Впоследствии исключить подобные приобретенные атрибуты может только сам текст. Читатель в результате описанного действия формирует то, что Р.
Ингарден называет конкретизацией: «это то целое, в котором произведение выступает
как уже дополненное и измененное читателем в процессе чтения» [5 :73], то есть, по
большому счету, каждая конкретизация – это и есть произведение в пост-бахтинском
смысле со-бытийности: «каждый раз снова и снова осуществляемое событие создания –
созерцания – понимания художественной целостности: “образа мира, в слове явленного”
(Б. Пастернак)» [3: 55]. Количество возможных конкретизаций совпадает с количеством
возможных читателей, потому как «каждый читатель заполняет пробелы по-своему, исключая тем самым другие способы; в процессе чтения он в одиночку принимает решения
о том, как должен быть заполнен тот или иной пробел» [4: 209]. При этом, разумеется,
возможны конкретизации, «разрушающие» произведение – пробелы оказываются заполненными или незаполненными таким образом, что оно не в состоянии осуществиться
как эстетическое событие.
В представленной перспективе инстанцию «имплицитного читателя» можно определить как «правила заполнения пробелов», то есть как некие сигналы, имплицитно
присутствующие в произведении, указывающие эмпирическому читателю дорогу к минимальной конкретизации, при которой произведение осуществляется как эстетическое
событие. Иначе говоря, энциклопедия эмпирического читателя должна вмещать такое
количество информации, при котором возможна «экономная», то есть адекватная произведению конкретизация. Речь не идет об «истинном», единственно возможном прочтении и раз и навсегда заданном смысле, но лишь о подвижных (в том числе, исторически)
условных границах, в рамках которых чтение будет «успешным». Нижняя граница определяет минимальное количество информации, необходимое для создания вымышленных объектов, верхняя же «ограничивает» работу воображения и «приостанавливает»
поиск атрибутов, необходимых для представления об объекте. Границы эти интуитивно
ощущаются эмпирическим читателем в тот или иной момент «эстетически успешного»
чтения, однако недоступны для исследователя, хотя бы потому, что в настоящее время актуальный ментальный процесс эмпирического читателя в ходе рецепции не может
быть подвергнут непосредственному наблюдению и фиксации. Тем не менее, некоторые
интуиции относительно «границ» имплицитного читателя могут быть обретены при рассмотрении явных логических и семантических пустот, и попытки определения минимальной читательской компетенции.
Следующий за заголовком «Два капитана» паратекстуальный признак «роман» сообщает некоему читателю, что перед ним вымысел, требующий принятия (как минимум) конвенции «мгновенного и добровольного отказа от недоверия» (С. Кольридж). В
самом начале повествования читатель узнает, что герой – Саня Григорьев – пытается
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поймать голубого рака, который идет только на гнилое мясо, в отличие от обычных, идущих на лягушек или на костер. В процессе конструирования вымышленного объекта
читатель подключает к восприятию всю имеющегося у него информацию о раках: это
такие членистоногие с хитиновым панцирем, читатель когда-то ловил раков с отцом на
рыбалке, он изучал раков в школе, он их ел и т.д. Так как объект всегда онтологически не
завершен, на каком-то этапе процесс актуализации читательского опыта прекращается,
к образу рака вообще добавляется предикат «голубой». В результате идентификации с
героем реципиент верит, что голубые раки существуют в данной вымышленной реальности – в отличие от актуального мира, в котором нет таких раков, о чем он на время
забывает. Однако если читатель живет на Кубе, где такие раки водятся, то он может окказионально добавить в произведение информацию о procambarus cubensis, осуществляя
чуждую тексту избыточную интерпретацию – действие происходит в России. После информации о том, что «среди раков, которых я натаскал уже немало, не было ни одного
голубого. Обыкновенные черные раки» [7: 10] впервые появляется сомнение о релевантности голубых раков реальности «Двух капитанов». Сомнение усиливается, когда в главе
8 Саня: «…просто жил день за днем… и ловил раков, желтых, зеленых, серых, – голубой
так и не попался ни разу» [7: 32]. Уже взрослый Саня, отдыхая с женой перед началом
войны на берегу озера, читает незадачливому рыбаку-мальчишке «небольшую лекцию
о ловле раков, в частности голубых, которые идут исключительно на гнилое мясо» [7:
497] (часть 8, глава 1). К этому моменту даже самый наивный читатель знает, что в мире
романа голубые раки – не более чем детская легенда (однако в рамках возможного мира
легенды, конструируемого рассказчиком, голубые раки реальны). Интересно, что история с мальчишкой повествуется дважды с точки зрения разных нарраторов, Сани и Кати:
в версии Кати (часть 7, глава 2) именно голубые раки не упоминаются (компетентный
читатель при ретроспекции добавляет предикат «голубой»). В самом конце романа Саня
показывает Кате то самое место в Энске, «…подле которого худенький черный мальчик
в широких штанах когда-то ловил голубых раков на мясо. Как будто время остановилось
и терпеливо ждало меня на этом берегу… – и вот я вернулся, и мы смотрим друг другу
в лицо» [7: 634]. Здесь читатель понимает, что голубой рак – не только сюжетный мотив, но художественный образ, объект символической реальности, которая нуждается
в эстетической интерпретации. Он может интерпретировать объект «голубой рак» как
субститут невозможного объекта поиска: Саня в итоге находит своего «голубого рака» –
а именно, следы экспедиции капитана Татаринова.
Приведенная реконструкция, при всем ее несовершенстве, в общем и целом подходит для анализа более или менее определенных объектов, формируемых понятиями,
присутствующими в энциклопедиях большинства потенциальных читателей: «рак»,
«мясо», «река» (объекты), «голубой», «гнилой» (предикаты), «ловля» (процесс). Анализ,
в основном, остается в рамках автономного мира произведения. В случае, когда для создания вымышленного объекта требуется особая «реальная» и (или) интертекстуальная
компетенция, необходимо определить, что именно из внеположных произведению миров
необходимо, достаточно или избыточно. Подобную компетенцию позволяет определить
«реконструкция горизонтов ожиданий, на основе которых создавалось и воспринималось то или иное литературное произведение…», которая «…помогает нам добраться
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до вопросов, на которые текст первоначально отвечал, и, таким образом понять, как читатель прошлого расценивал произведение, как он понимал его» [17: 200]. Сравнение
компетенции читателя «вневременного» (вернее, со-временного) с гипотетической компетенцией читателя «конкретно-исторического» позволяет в рассматриваемых ниже случаях высказывать интенции о границах имплицитного читателя. Имплицитный читатель,
конечно, не совпадает ни с читателем «задуманным», то есть с психическим представлением биографического автора о своих потенциальных читателях, реконструируемым,
например, из внехудожественных высказываний писателя (выступающего здесь тоже как
своего рода эмпирический реципиент в ряду других читателей); ни с эксплицитным читателем (он же читатель «фиктивный», иногда – наррататор) – вымышленной инстанцией, к которой адресно обращается рассказчик в тексте произведения.
Непосредственное обращение нарратора к эксплицитному читателю в «Двух капитанах» встречается дважды: 1) «Без сомнения, мои читатели не помнят этих батальонов
[корниловских батальонов смерти, в один из которых вступает Гаер Кулий, отчим главного героя]» [7: 44] (часть 1, глава 12); 2) «Мои читатели не учились до революции в
средней школе и, без сомнения, не помнят, с каким презрением относились друг к другу
гимназисты и реалисты» [7: 69] (часть 2, глава 2). Предполагаемая аудитория младше
сорокалетнего рассказчика (Саня пишет свою «повесть», по-видимому, после окончания
фабульных событий), родилась после революции и совпадает с читательским адресом
«для среднего и старшего возраста», указанным на концевой странице полной «детиздатовской» публикации первой книги «Двух капитанов» в 1940 г. (до этого роман выходил с 1938 г. частями в журнале «Костер»). Согласно отраслевым стандартам 1930-х,
это – дети и подростки от 11 до 16 лет. На воображаемом портрете «исторического»
читателя изображен двенадцатилетний русскоязычный советский школьник 1926 года
рождения. Именно к нему обращен текст на фронтисписе упомянутого издания: «Ребята!
Понравилась ли вам эта книга? Напишите нам, какие вы видите в ней недостатки, все
ли понятно вам и каковы ваши пожелания». То, что понятно «историческому» читателю
«среднего школьного возраста», неочевидно для современного школьника, родившегося
в 2001 году.
Детство «исторического» читателя пришлось на тридцатые годы. В это время, как
пишет Каверин в книге мемуаров «Эпилог», «жизнь состояла не только из… унизительного страха, но и из шума, которым были полны газеты и журналы. Шум был связан с освоением Севера — исторической задачей, …не нуждавшейся в шуме. Был ли он устроен,
чтобы заглушить стоны…?» [8: 240]. Можно предположить, что читатель, культурный
код которого включает папанинцев и челюскинцев, обладает достаточной компетенцией для идентификации пласта романа, связанного с Арктикой, «страной чудес и сказочных превращений» [7: 419]. Даже сегодняшний просвещенный читатель гипотетически
может восстановить аббревиатуры «Ч.» и «Ш.» – летчика В. Чкалова и полярника О.
Шмидта. Сложнее узнать летчиков «А.» – Алексеева, «Л.» – Леваневского, «С.» – Слепнева, подводника «Ф.» – Фисановича, адмирала Головко, участников экспедиции Седова
и помощников автора в работе над романом художника «П.» – Пинегина и ученого «В.»
– Визе. Аббревиация имен реальных персонажей подчиняется простой логике: если они
принимают участие в событиях романа, их имя шифруется, но может быть восстанов460

лено из контекста. Если же реальные личности просто упоминаются, даже в качестве
«хороших знакомых» рассказчика – их называют полностью. Так, Саня на берегу Камы
вспоминает тех, в чью честь названы пароходы «Ляпидевский», «Каманин», «Мазурук»
(часть 8, глава 13). Аббревиация локаций единой логики не имеет. Москва, Ленинград,
Полярный, Севастополь, Гвадалахара не шифруются никак. Энск, в котором легко узнается родной для Каверина Псков, назван так для того, чтобы придать городу Сани и капитана Татаринова размытые «литературные» черты некоей абстрактной провинции (Ср.:
губернский город NN в «Мертвых душах»). Сокрытие под «Н.» аэродрома Ваенга (ныне
Североморск), места дислокации Сани на Северном Флоте, можно объяснить соображениями военного времени, когда писалась вторая книга романа (до сих пор Североморск
– «закрытый город»). Шифровку города «М-ова» – Молотова (название Перми в 19401957 гг.), который идентифицируется по реке Каме и по факту эвакуации туда труппы
Ленинградской Мариинки, упомянутых в романе, рационально объяснить не получается.
Некоторые фабульные логико-семантические лакуны можно интерпретировать с
помощью внутренней нарративной логики текста. Так, в письме штурмана Климова,
которое стало для Сани «чем-то вроде молитвы», говорится, что штурман не рискует
посылать почтой письмо для Марии Васильевны от капитана Татаринова, потому что
(как позже выяснится в контексте романа) опасается антагониста Николая Антоновича.
Между тем, именно это письмо капитана лежало в сумке утонувшего почтальона вместе
с письмом штурмана. Можно списать этот факт на невнимательность Каверина, однако
подобным вопросом задается Саня Григорьев и, не найдя ответа, «забывает» об этой неувязке. Логику не стоит искать, потому как перед читателем – «макгаффин» (А. Хичкок),
принципиально алогичный нарративный прием, «идеальное означающее за пределами
письма» (С. Жижек), открытое для любых интерпретаций, но в курсе метонимического скольжения означающих совпадающее с собственной интерпретацией. Содержание
макгаффина жизненно важно для персонажей и, соответственно, для реципиента, погруженного в вымышленный мир, но для автора макгаффины не представляют интереса.
Подобной логикой невозможно объяснить тот факт, что капитан Татаринов, чья
экспедиция на «Св. Марии» должна пройти вслед за Норденшельдом по Северному
Морскому Проходу к Владивостоку, неожиданно собирается между делом попасть на
Северный Полюс, который находится отнюдь не по пути. Здесь читателю необходимо
знание о прототипах и источниках. Доклад Татаринова полностью совпадает с докладом
Г. Седова, а биография и портрет Седова приписаны Татаринову. Дрейф «Св. Марии» и
судьба экспедиции совпадают с реальными фактами экспедиции Г. Брусилова. Выдержки из дневника его штурмана В. Альбанова – прототипа Климова – воспроизводится
почти дословно, а факсимиле его письма матери Брусилова составляет половину упомянутого выше письма Климова. Из этих же источников, а также из предсмертных писем
и «Послания к Обществу» Р. Скотта, монтируются письма Татаринова. Хотя в романе
вне этих документов в других контекстах рассыпаны указания на Седова и Скотта, читатель не должен «взрывать линеарность текста» (Л. Женни) и выходить к конкретным
источникам, подобная процедура будет избыточной, так как преодолевается «верхняя
граница» имплицитного читателя (перспектива прочесть роман как своего рода постмодернисткий, конечно, весьма привлекательна для исследователя, но подобное чтение
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оказывается «неуспешным»). Если исключить возможность авторской ошибки, хронологические нарушения в истории капитана Татаринова (летом 1913 года капитан готовится
к экспедиции, хотя вышел в плавание на год раньше, а в апреле его уже покинул штурман Климов) как будто сообщают пытливому читателю, что не стоит разбираться в этой
путанице. При этом происходит любопытный рецептивный парадокс, связанный с восприятием «чужого слова». «Событие, о котором рассказывается» (в возможном мире документов – злоключения Татаринова, в действительности Сани Григорьева – чтение этих
документов) совпадает с «событием самого рассказывания»: читатель, также, как и Саня,
в момент чтения романа еще и читает документы, которые имеют статус истинности и
в художественном мире «Двух Капитанов», и в актуальной действительности читателя.
Читатель воспринимает информацию в документах как истинную лишь в возможном
мире произведения, но неосознанно получает из текста фактуальную информацию о событиях, произошедших в актуальном мире.
Избыточность привнесения в роман информации о конкретных прототипах и документальных текстах-источниках не отменяет возможности интертекстуальной игры, которая, однако, реализуется на уровне, отличном от «исторического фона». Помимо упоминаемых и цитируемых произведений детской литературы (сказки Андерсена, «Тысяча
и одна ночь», книги Э. Гранстрема, Ж. Верна, Д. Дефо, повести о Нике Картере), обращает внимание функциональное подобие писем из сумки утонувшего почтальона карте
Острова Сокровищ у Р. Стивенсона или письму из бутылки в «Детях Капитана Гранта»
Ж. Верна. «Кровавая клятва дружбы» Сани и Петьки имеет явное сходство с клятвой
Тома Сойера и Гека Финна. Мотив сиротства и беспризорничества в «Двух капитанах»
гипотетически перекликается с целым рядом анонимных претекстов: «Отверженными»
В. Гюго, «Историей Тома Джонса, найденыша» Г. Филдинга, а в советской литературе:
«Республика ШКИД» и «Ленька Пантелеев» Л. Пантелеева, «Педагогическая поэма» А.
Макаренко. Но, прежде всего, «Два капитана» недвусмысленно ориентированы на роман Ч. Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим». По мнению Ю.
Щеглова, ретроспективно-ностальгический метод повествования свидетельствует о том,
что роман Диккенса выступает в качестве жанровой модели «Двух капитанов» [14: 448449, 469-470], и, более того: «Связь между двумя романами, видимо, чем-то особенно
знаменательна, раз автор счел нужным подчеркнуть ее акронимами заглавия, прямыми
ссылками и рядом почти демонстративных совпадений» [14: 448]. Действительно, Диккенс для Каверина – это «исступленное детское чтение в маленьком провинциальном
городке, это первая в моей жизни библиотека» [6: 200], в которую автор «Двух Капитанов» пришел за «Дэвидом Копперфилдом». Таким образом, горизонт ожидания текста
апеллирует к авантюрно-приключенческой классике, а также к жанру билдунгсромана
(романа воспитания).
О горизонте ожидания читателя «среднего школьного возраста» 1926 г.р. можно сложить представление из отчета одной детской библиотеки за 1939 г.: «Тематика чтения
детей 7-8 классов идет в основном по следующим разделам: техника, радио, гражданская
война, приключения, исторические повести, реже о животных и еще меньше по ботанике» [12]. Сталинское государство, обеспокоенное тем, что в детской литературе «имеются элементы нездорового приключенчества и неумелость освещения социальных тем»
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(как следует из постановления ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по улучшению детской и
юношеской печати» от 23.07.1928 г.), пыталось осуществить формовку идеологического
читателя. Для этого был создан НИИ детского чтения Нарокомпроса РСФСР, однако «несмотря на все усилия, книги о Пинкертоне, например, читались гораздо большим числом
детей, нежели книги о Ленине» [2], и в 1933 г. Институт ликвидировали. Вскоре после
публикации первой книги «Двух капитанов» некая «классная дама» Н. Лихачева констатирует: «Воспитательное значение этой отменно длинной повести очень сомнительно»
[цит. по 1: 104] (видимо, потому, полагает Каверин, что «назвал комсомолку дурой» [8:
60]). И хотя подобная рецепция имела характер скорее политический, чем литературнокритический, роман не вписывался в рамки социального заказа на детскую литературу
(как и на советскую эпопею, созданную «красным Львом Толстым») [1]. Тем не менее,
согласно М. Литовской, вышедшую в 1944 г. вторую книгу (части 6 – 10) следует считать
добротным соцреалистическим – каноническим – произведением, в котором романтико-авантюрные мотивировки первого тома разрешаются в государственническом духе:
Николай Антонович – не злодей, а вредитель, Саня не просто ищет могилу капитана Татаринова, но решает задачи государственной важности и т.д. [10 :46-48]. В таком случае,
читатель 1926 г.р., начавший знакомство с авантюрным билдунгсроманом в двенадцатилетнем возрасте, к 1944 г. получает опыт чтения собственно соцреалистических текстов
(в том числе детских: «Рассказ о великом плане» М. Ильина, «Днепрострой» Н. Миславского, «Джек Восьмеркин – американец» Н. Смирнова) – и прилагает адекватную
«экономную» интерпретацию к новым интенциям автора. В свою очередь, для современного школьника восприятие второй книги осуществляется благодаря инерции, заданной
первым томом, которая позволяет ему добраться до конца, невзирая на уменьшающееся
«удовольствие от текста» (Р. Барт).
Р. Инграден дифференцирует позиции, с которых может происходить конкретизация
произведения: «с наивной позиции простого потребителя литературы, со специфически
эстетической позиции, с позиции человека, …ищущего в художественной литературе
пропагандистских средств, наконец, с чисто исследовательской позиции» [5: 85]. Эстетическая позиция в случае романа «Два капитана» смыкается с позицией наивной: роман
ориентирован на наивно-иммерсивный режим чтения (П. Рикер), областью референции
для заполнения логико-семантических пробелов оказывается персональный читательский, интеллектуальный и эмоциональный опыт «школьника среднего возраста». Критическо-рефлексивный режим блокируется жанровыми предустановками, потому не предполагается приостановка чтения и выход за пределы текста к конкретным претекстам,
которые читателю 1926 г.р. кажутся имитацией «шума», актуального северного дискурса, органично включенного в его опыт. Современный читатель воспринимает реальные
исторические документы, введенные в роман, как стилизацию «приключенческого» дискурса, включенного в его опыт в ходе предыдущего иммерсивного чтения литературы.
Компетенция такого читателя тяготеет к нижней границе, а компетенция читателя 1926
г.р. стремится к верхней границе, формирующих инстанцию «имплицитного читателя»,
направляющей «успешное» (эстетически завершающее) чтение.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
В статті розглядаються мовленнєві вміння, які визначаються лексичною та граматичною компетенціями (як складовими лінгвістичної компетенції) та є специфічними
для сфери професійної діяльності.
Ключові слова: комунікативна компетенція, професійна мова медика, художній
текст професійної спрямованості, російські національні концепти.
В статье речь идет о речевых умениях, которые определяются лексической и грамматической компетенциями (как составными частями лингвистической компетенции)
и являются специфическими для сферы профессиональной деятельности.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, профессиональная речь медика,
художественный текст медицинской направленности, русские национальные концепты.
This article is devoted to the language skills, defined by the lexical and grammatical
competencies (as components of the grammatical competency) and which are specific for the
professional activity sphere.
Key words: communicative competency, medical’s professional language, literary text of
the professional axe, Russian national concepts.
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На современном этапе усвоения мировых стандартов концептуальных представлений о профессиональных навыках актуальными являются не только апробации зарубежных программ обучения, но и создания своих собственных программ, методик, концепций, направлений.
Исследователи когнитивно-прагматического подхода к анализу языка отмечают, что
за языковыми структурами скрываются структуры нашего сознания – концепты, стереотипы, сценарии, фреймы [1]. Неразрывная связь лингвистики с психологией, философией, социологией, естественными науками на современном этапе обусловлена, прежде всего тем, что в центре внимания исследователей находится человек. Речь и язык
являются одними из основных признаков человека, именно поэтому коммуникативные
теории и практики получают новое развитие в последних научных исследованиях и разработках. В прошлом веке коммуникационные концепции занимали важное место в осмыслении демократии, истории, культуры, религии, языковой ментальности (см. об этом
в работах О.Г. Почепцова). Огромное количество современных проблем, как личных, так
и глобальных, практически всегда связаны с общением, с коммуникационными неудачами. Социальное и трансцедентное измерения базируются на определенных смысловых и
содержательных аспектах вербальной и невербальной информации.
В свою очередь, ученые-психологи учитывают в своих исследованиях достижения
гуманитарных и социальных наук, расширяя связи со смежными научными направлениями. Теория и практика современных научных поисков требуют объяснения и описания значительного количества сложных феноменов, которые влияют на жизнедеятельность человека, определяя его место в обществе. И, здесь, как известно, главенствующая
роль принадлежит языковым наукам, позволяющим совершенствовать мышление и тем
самым углублять знания. Основополагающими в отечественной психологии являются
принципы целостности психической жизни личности, взаимосвязи психических процессов и особенностей развития личности в процессе обучения и воспитания. Известные
ученые – исследователи отечественной психологии XX столетия (Потебня А.А., Гальперин Л.Я., Костюк Г.С., Максименко С.Д.) [2: 49-80] рассматривают психологию как
науку о возникновении, функционировании и структурировании психологического отражения в процессе деятельности индивидуума. Деятельность каждого человека зависит
от его места в обществе и условий жизни. Общая психология для лингвистической науки
также является теоретической базой, поскольку в современном языкознании активно используются понятийный и категориальный аппараты, знания об общих закономерностях
психической деятельности человека.
Психологи рассматривают человека как субъект труда, познания и общения. Профессиональная деятельность человека позволяет представить психологию мышления и
поведения личности в определенных условиях. В данной статье описывается один из
методов обучения иностранных студентов речевому поведению в профессиональных
коммуникативных ситуациях; также сфера научных интересов проводимого анализа распространяется на национально-специфические, свойственные русскому языку, концепты, являющиеся ключевыми в медицинском дискурсе.
Современные исследователи психологических, социальных, гуманитарных наук все
чаще обращаются к языку и речевой коммуникации, к лингвистическим достижениям
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как к методологической основе научного анализа, поскольку именно в языке отражается
культура мышления, интеллектуальные и духовные особенности нации в целом и каждого человека в отдельности [3].
Коммуникативное измерение может быть реализовано в различных аспектах: как в
устной, так и в письменной форме языковой системы. Интерес для данного исследования представляет художественный текст профессиональной направленности как объект
сохранения и передачи знаний, соответсвующей культуры мышления, психологии поведения, грамматической системы языка.
Человек является объектом исследования медицины и художественной литературы.
Медицина, вероятно, единственная профессия, в которой необходима гармония разума и
сердца. Чтение художественных произведений - занятие для разума и сердца – обогащает
читателей на духовном уровне, позволяет воспринимать прочитанное на эмоциональночувственном уровне. При знакомстве студентов с литературными текстами на медицинскую тему развиваются прежде всего умения читать и слушать. В процессе лексикограмматической работы по предложенному тексту указанные умения интегрируются в
развитие речевой коммуникативной компетенции. Эффективность вербальной коммуникации зависит от умения внимательно слушать, правильно воспринимать информацию,
грамотно произносить слова, строить предложения.
Поскольку язык представляет собой не только лингвистическое, но и психологическое, эстетическое и общественное явление, а также охватывает такие важные сферы
жизни человека, как наука и образование, первоочередной задачей на этапе обучения
является развитие языковой компетенции и языковых стратегий, необходимых для профессионального общения.
Анализируемые тексты украинских и русских писателей способствуют развитию
умения познавать человека, сопереживая ему, что в свою очередь дает возможность осмыслить, сформировать свою точку зрения в условиях дальнейшей коммерциализации
медицины. Особый интерес для студентов-медиков представляют рассказы В. Вересаева, М. Булгакова, А. Чехова, А. Куприна, К. Паустовского, А. Довженко, Н. Амосова,
Ю. Щербака [4].
Неизменными остаются общепринятые принципы медицинской этики и деонтологии: не навреди, внимательно относись к пациенту, сохраняй врачебную тайну, предупреди возникновение ятрогений. Врач должен быть гуманным и всесторонне образованным человеком. В.В. Вересаев говорил, что успешность врачебных стараний в значительной мере зависит от отзывчивости врача, от его умения войти в душевный контакт с
больным человеком. А. Довженко писал о том, что врач должен иметь не только высшее
образование в профессии, но прежде всего высшее образование в сердце.
Ярким отражением характера, мировоззрения, психологии восприятия окружающей
действительности является язык, лексический состав языка. Анализ русской лексики в
рамках изучения русского языка как иностранного позволяет понять особенности национального видения мира, русской (шире – славянской) ментальности.
В «Записках врача» В. Вересаев писал: «Перед медициной стоит живой человеческий организм с бесконечно сложной и запутанной жизнью. Люди не имеют даже самого
определенного представления ни о жизни своего тела, ни о силах и средствах врачебной
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науки. Везде, на каждом шагу, приходится быть актером; особенно это необходимо потому, что болезнь излечивается не только лекарствами и назначениями, но и душою самого больного. Как только пациенты начинают падать духом, следует, хотя бы наружно,
переменить лечение. И весь мой тон говорит, что я обладаю полной истиной». Авторы
«Языковой концептуализации мира» отмечают, что уникальность человека, как она представлена языком, в значительной степени определяется тем, что его интеллектуальные и
душевные качества неразрывно связываются с порождающими их органами [5: 480-490].
При этом национально-языковые представления о внутренней жизни человека в русском
языке отражаются рядом ключевых оппозиций: дух – плоть, душа – тело, сердце – ум/
разум/голова. Следует отметить, что в медицинском дискурсе высказывания, в которых
представления о строении человека оказываются в центре внимания, приобретают особое значение и могут быть проанализированы в рамках научного феномена. Необходимо
обратить внимание студентов на то, что в русском языке (шире – в русской и славянской
культурах) человек имеет тройственное строение дух – душа – тело. Такое восприятие
человека основано на христианской антропологии, что является характерной особенностью отражения национальной картины мира. Дух и душа связаны с нематериальным
началом, тогда как тело имеет материальное начало. Душа воспринимается как своего
рода невидимый орган, локализованный где-то в груди и отвечающий за внутреннюю
жизнь человека: говорить по душам, на душе, раскрыть душу, в глубине души, в тайниках души своей, плевать в душу. Во многих случаях душа может соотносится с таким
материальным органом, как сердце, и имеет очень мало общего с человеческим духом.
Духу не соответствует никакой материальный орган в теле человека, дух – это некая
нематериальная субстанция, ореол души. Человек может воспарять духом, достичь высот человеческого духа, упасть духом, быть в хорошем/плохом расположении духа, набраться духу, может не хватать духу (нельзя сказать упасть душой, набраться души, не
хватает души). Истина – общефилософский концепт, также восходяший к христианским
истокам. Истину знает только Бог. Ученый стремится к познанию истины. Современное
русское понятие истина предполагает соответствие действительности, не зависящей от
человека, действительности, которую может знать только Бог.
В свое время выдающийся врач и общественный деятель, академик Н.М. Амосов
говорил: «Хирург – это не только врач. Это мастер. Недаром в народе и о хороших мастерах, и о хороших врачах говорят: золотые руки. Сила хирурга не только в руках, в
технике оперирования, но и в глубине мышления, в умении находить новые пути, в способности принимать точное, единственное правильное решение, в мужском характере».
Метафорическая интерпретация слов золотые руки характерна для многих европейских
языков, но именно в русском языке смысл слов золотые руки воспринимается более
идеоматично. Выдающийся лингвист А. Шахматов настаивал на «тесной внутренней
связи между языком и мышлением, между грамматическими и психологическими категориями» [5]. Таким образом, знание лексической и грамматической сочетаемости
слов, психологии мышления позволяет сделать правильный выбор языковых единиц в
процессе речевой коммуникации. В ходе обучения необходимо сделать акцент на том,
что стремление овладеть искусством умелого использования слова, искусством лечения
словом - долг каждого уважающего себя медика. Наличие у участников коммуникатив468

ного акта разных видов информации позволяет построить эффективный план речевого
воздействия. На современном этапе формирование навыков овладения специальной лексикой рассматривается как необходимый компонент содержания образования в целом, и
русского языка как иностранного в частности.
Известно, что профессиональное общение медиков может иметь различную направленность, например: 1) в ситуации врач - пациент; 2) в ситуации совместного с другими врачами осмотра пациента; 3) в ситуации выполнения манипуляций; 4) в ситуации
обсуждения медицинской проблемы и другие. Подобные коммуникативные ситуации
предполагают такую форму общения как диалог. Во время диалога в различных ситуациях актуализируются те или иные фрагменты речи, необходимые в данных условиях.
Это могут быть как коммуникативные конструкции, выражающие состояние здоровья
пациента или последовательность медицинских манипуляций, так и профессионально
ориентированные высказывания обмена опытом, поиска необходимой информации, дискуссионного характера, поиска правильного решения в постановке диагноза, изложение
собственного мнения по какому-либо вопросу. Преподавателю русского языка иностранным студентам–медикам по роду своей деятельности приходится решать задачи и социального (ввиду чёткой профессиональной ориентированности потока информации),
и психологического (межличностного) воздействия. Акт коммуникации всегда предполагает внутреннюю установку говорящего и обратную связь с целевой аудиторией.
Современные программы и методики формирования речевых навыков предусматривают активное использование интерактивных методов обучения: моделирование
ситуаций, ролевые игры, дискуссии, мозговой штурм. Речевые умения определяются
лексической и грамматической компетенциями (как составными частями лингвистической компетенции), которые являются специфическими для сферы профессиональной
деятельности.
Умение студентов самостоятельно эффективно использовать учебные возможности,
учебные ситуации, связанные с избранной специальностью, способствует совершенствованию речевых навыков студентов, углублению не только языковых, но и профессиональных знаний.
Таким образом, основой подхода к изучению русского языка как иностранного стали
практические методы обучения студентов речевой коммуникации в контексте психологических и профессиональных интерпретаций.
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У статті розглядаються питання, пов’язані з викладанням англійської мови в російських учбових закладах в кінці XVIII – першій половині XIX ст. Перераховано гімназії, приватні пансіони, військові та комерційні установи, в яких була введена англійська
мова як обов’язковий предмет.
Ключові слова: гімназії, приватні пансіони, кадетські корпуси, англійська мова, перша половина XIX століття.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с преподаванием английского языка
в российских учебных заведениях в конце XVIII - первой половине XIX в. Перечислены
гимназии, частные пансионы, военные и коммерческие учреждения, в которых был введен английский язык как обязательный предмет. Университета, как центрам учебных
округов, где выходили общие методы, программы и пособия, уделяется особое внимание.
Дан общий обзор методов преподавания иностранных языков, включающий особенности преподавания английского языка.
Ключевые слова: гимназии, частные пансионы, кадетские корпуса, английский
язык, первая половина XIX века.
The article covers the questions connected with teaching English in the first half of the
XIXth century in Russian gymnasiums, professional colleges and private boarding schools.
It also focuses on methods of teaching foreign languages, including peculiarities of learning
English in comparison with other new European languages.
Key words: Russian gymnasiums, professional colleges and private boarding schools,
teaching English, the first half of the XIXth century.
История преподавания английского языка в России как предмета, входящего в программу учебных заведений, берет свое начало в первой половине XVIII в. Известно, что
в Московском университете преподавали английский язык практически с момента его
основания, с 1757г. До этого английский язык как учебный предмет был в Морском Кадетском Корпусе в Санкт-Петербурге с 1715г. и в некоторых других военных образовательных учреждениях.
До середины XVIII в. английский язык преподавали как дополнительный учебный
предмет к основной программе только военных учебных заведений. Во второй половине
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XVIII – начале XIX вв. английский язык становится обязательным предметом в кадетских корпусах, мореходных школах, навигационном училище, училище корабельной архитектуры.
Таким образом, мы можем сказать, что история преподавания английского языка в
нашей стране насчитывает почти 300 лет и берет свое начало в военных учебных заведениях.
Введение английского языка в программу, прежде всего, имело значение для изучения морского дела и обуславливалось необходимостью читать специальную техническую литературу на английском языке и общаться со специалистами – англичанами.
Любопытно, что и впоследствии именно морскому ведомству и морским учебным заведениям принадлежала важная роль в деле распространения английского языка в России.
В этой среде появились первые преподаватели английского языка, первые авторы учебных пособий и словарей для русских учащихся.
В Морском Кадетском Корпусе в Санкт-Петербурге английский язык преподавали
с 1752г. Он был основан в 1701г. как Школа математических и навигационных наук, в
1715г. переименован в Морскую Академию. В этот период (до 1752г.) преподавателями
в этом учебном заведении были в основном англичане. «Особенно значительна была для
навигаторов Англия». Многих, окончивших Академию, посылали в Англию для дальнейшего образования. «Но как морские книги пишут преимущественно на Английском
языке, и самое мореплавание у Англичан находится в цветущем состоянии, то Академическое начальство спрашивало Коллегию, не найдет ли она возможным послать в Англию из Академических учителей и подмастерьев несколько человек, года на три, для
изучения Английского языка и усовершенствования себя в математических и морских
науках. По возвращении же их и без английских профессоров при Академии исправиться
можно будет». В Академии также было много книг на английском языке, переводом которых занимались специальные переводчики, среди них известны Фарварсон и Гордон.
Помимо обязательного общего курса некоторые студенты, по данным Ф.Веселаго,
учили иностранные языки, в том числе и английский. В 1752г. Академия была преобразована в Морской Шляхетный Кадетский Корпус, и с этого момента английский
язык стал обязательным предметом учебной программы. На каждый иностранный язык
(французский, английский, немецкий) приходилось по два преподавателя. С 1762г. данное учебное заведение стало именоваться Морским Кадетским Корпусом, в котором также, наряду с немецким и французским, преподавали английский язык. Программа обучения иностранным языкам рассчитана на три класса: в 1-м учили азбуку, склады и чтение;
во 2-м грамматику, что включало правописание и «произведение слов», в 3-м классе
продолжали изучать грамматику – «о сочинениии слов». В каждом классе были назначены соответствующие курсу практические занятия. В 1827г. директором Морского Кадетского Корпуса стал И.Ф.Крузенштерн, бывший воспитанник Корпуса, получивший еще
одно морское звание на английском флоте. Знающий прекрасно английский язык, он уделял особое внимание преподаванию иностранных языков в Кадетском Корпусе, прежде
всего – английского языка. «В преподавании беспрерывно делались опыты и вводились
новые методы: Французскому языку, в одном классе, учили по методу Жакото, в преподавании Английского языка пробовали применять методу Гамильтона». Курс наук, про471

ходимый в офицерских классах Морского Кадетского Корпуса включал два иностранных
языка – французский и английский.
В г. Холмогоры в 1781г. была открыта мореходная школа, одна из первых профессиональных школ России. С нее начинается история старейшего в нашей стране Архангельского мореходного училища им. Воронина. По исследованиям П.Т. Синициной, в школе
было 14 предметов, включая 4 иностранных языка: голландский, английский, немецкий,
французский. В 1786г. школу перевели в Архангельск.
С начала XIX в. помимо военного, довольно широкое распространение в России получило образование техническое и профессиональное. В программу таких учебных заведений входило обязательное изучение одного европейского языка, прежде всего французского или немецкого. Однако, английский язык становился все более популярным.
Преподавание английского языка было частью учебного плана в заведениях, дающих
коммерческое и юридическое образование.
В плане Коммерческого Училища, учрежденного в Москве в 1804г. на содержании
купеческого и мещанского общества, указывался порядок преподавания иностранных
языков следующим образом: в 1-ом возрасте или классе первоначальные правила русского, немецкого и французского языков. Во 2-ои возрасте или классе: этимология русского
и французского языков с краткими переводами. В 3-м возрасте или классе: синтаксис
русского, немецкого и французского языков, продолжение переводов и начало сочинений; начальные правила английского языка. В 4-м возрасте или классе: коммерческие
сведения о русском, немецком и французском языках, синтаксис, переводы и разговоры
на английском языке. Кроме того, данный план предусматривал, что не только преподаватели, но и надзиратели при воспитанниках должны знать иностранные языки. «Надзиратели при воспитанниках и пансионерах должны быть люди равномерно сведующие по
крайней мере в языках: Немецком, Французском и хорошо, ежелиб в Английском, дабы
могли на оных разговаривать с воспитанниками».
В отчете Московского Коммерческого училища за 6 июля 1826г. среди предметов обучения языки перечисляются в следующем порядке: Российский, Немецкий и Французский, Английский. «Учитель Английского языка, Титулярный Советник Родион Брадшо,
воспитанников 3-го возраста, в первый год, будет занимать чтением, учением наизусть
употребительнейших слов и разговоров, письмом под диктант; а во второй пройдет с
ними начальные правила Этимологии Английского языка, задавая им легкие переводы
с Английского на Российский язык. В 4-м возрасте, в первый год, окончит Этимологию,
постарается утвердить воспитанников в навыке писать под диктант и в переводах с Английского языка на Российский; а во второй год предложит Ситаксис и будет продолжать
переводы с Российского и Французского языков на Английский».
В Московской Практической Коммерческой Академии немецкий и французский
языки преподавали с 1-го класса, английский – с 3-го, латинский и греческий языки изучались по желанию. Кроме того, как отдельные предметы читались курсы немецкой и
французской словесности. Программа преподавания английского языка для 3-го и 4-го
классов Академии представлена таким образом: «Учитель Ф.Ф.Корд, в 4-м классе, повторив Словопроизведение, пройдет из Синтаксиса по своим тетрадям до употребления
глагола; займется упражнениями на каждое правило сей части Грамматики, разбором
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частей речи, диктовкою, изучением стихов, и переводами с Российского и Французского
языка на Английский; для перевода же с Английского языка на Русский будет задавать
коммерческие письма. Во вторый год: кончит Синтаксис, и при переводах, как с Английского языка, так и на оный, будет упражнять учащихся в сочинении писем. В 3-м классе
изъяснит в первый год: правила чтения и правописания; займет учащихся чтением и изучением слов, из коих заставит составлять речения, по самым общим правилам изменяющихся частей речи; также диктовкою и переводами с Английского языка на Русский. Во
вторый год: пройдет Словопроизведение по своим тетрадям, заимствованным из лучших
Сочинений Грамматических, прилагаяпри каждом правиле надлежащие упражнения; займется чтением, диктовкою, переводами с Английского языка на Русский язык из книги
«Учитель Английского языка» и грамматическим разбором частей речи».
Первое коммерческое училище было организовано в Москве в 1773г., в 1799г. его перевели в Санкт-Петербург. Уже в Петербурге принятые в училище студенты разделялись
по Уставу на три главных разряда: «на испытуемых, учеников классных и кандидатов
коммерции». Испытуемые учились один год, проходя начальные правила французского
и немецкого языков. Ученики классные продолжали изучать французский и немецкий
языки, а с 3-го класса в их программу добавлялся английский язык, который преподавали
в курсе «Английская грамматика и Английский стиль». Закончившие полный курс обучения в Коммерческом Училище выпускались Кандидатами Коммерции. В 1815г. по Высочайшему повелению Коммерческое училище и образованное при нем Бухгалтерское
Отделение разделены на шесть классов. Преподавание английского языка начинается с
1-го класса и продолжается каждый год по все более сложной программе. «Что касается
до иностранных языков, в Коммерческом Училище постоянно было обращено весьма
большое внимание на их изучение. Преподаваемы были постоянно три языка: Немецкий,
Французский и Английский. Главнейшим источником их познания весьма справедливо
почитался живой, изустный разговор».
Для учебных заведений, где получали коммерческое образование, выходили специальные пособия по английскому языку. Так, например, Ф.Ф.Корд «Краткая английская
грамматика, составленная для воспитанников Московской практической коммерческой
академии Ф.Кордом, учителем английского и французского языков при оной академии»
- М., 1835г., или К.М.Клинче «Практическое руководство купеческой корреспонденции
на русском, немецком, французском и английском языках. Для коммерческих училищ и
самообразования» - СПб, 1864г.
В Петербургском училище правоведения, по словам его выпускника М.М.Молчанова,
«на английский язык обращено было особенное внимание». В своих воспоминаниях об
училище он говорит, что преподавателей английского языка было много, программа
была довольно сложной, но зачастую обучение сводилось к заучиванию наизусть различных текстов: «нас прямо обязывали заучивать на память известное произведение
ГольдсмитаThevicarofWakefield и отвечать целые страницы на него, слово в слово. Много
труда тогда было положено на это дело».
В навигационной школе в Москве был введен как предмет преподавания английский
язык, что, по мнению М.П.Алексеева, «подчеркнуло значение английского языка для изучения морского дела». В своем исследовании М.П.Алексеев пишет: «Любопытно, что и
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впоследствии именно морскому ведомству и морским учебным заведениям принадлежала важная роль в деле распространения английского языка в России; в этой среде появились первые русские преподаватели его, и они же явились авторами соответствующих
пособий и словарей для русских учащихся.
В Санкт-Петербургском училище корабельной архитектуры в начале XIX в. известным русским математиком С.Е.Гурьевым было введено преподавание английского языка, что, по всей вероятности, обуславливалось необходимостью читать специальную техническую литературу на английском языке и общаться со специалистами-англичанами.
Основными учебными заведениями в России, в программу которых входило преподавание английского языка, в первой половине XIX в. были, безусловно, российские
университеты.
К середине XIX в. английский язык был обязательным предметом всех университетов, и его преподаванию уделялось все больше внимания, о чем свидетельствует высокая
квалификация преподавателей, все возрастающее число студентов, изучающих английский язык, постоянное пополнение университетский библиотек книгами и журналами на
английском языке и многочисленные учебные пособия.
Введение в 40-х гг. конкурсов на вакантные должности лекторов иностранных языков повышает требования к их филологической подготовке. От лектора английского языка требуются знание истории английского языка и литературы, которые во второй половине XIX в. вводятся в учебную программу как обязательные предметы.
Помимо университетов, английский язык учили в благородных пансионах при университетах, в некоторых гимназиях и частных пансионах.
Первая половина XIX в. во многом примечательна в российской культуре тем, что
в этот период складывалась новая система образования. С учреждением Министерства
Народного Просвещения в 1802г. система образования стала единой для всех образовательных учреждений. Появилось много новых учебных заведений, в которых преподавали английский язык наряду с французским и немецким.
Система университетского образования (а, соответственно, и всего образования в
целом) окончательно сложилась к середине XIX в. И к этому моменту английский язык
стал частью этой системы, неотъемлемой составляющей учебных программ и планов.
Учебные пособия по изучению английского языка появились в России в XVIII в.
Первая английская грамматика на русском языке была издана в 1766г. Михаилом Пермским. За ней последовали учебники Жданова, Кряжева, Вегелина, Паренаго и других.
К середине XIX в. в России имелось несколько англо-русских словарей, многочисленные грамматические и лексические пособия по английскому языку, учебники к различным образовательным учреждениям и авторским курсам.
Таким образом, обучение английскому языку в российских учебных заведениях берет свое начало в XVIII в., а к середине XIX в. складывается система преподавания английского языка как учебного предмета.
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АВТЕНТИЧНИЙ ХУДОЖНІЙ ФІЛЬМ ЯК МЕТОД
ЗАОХОЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ВУЗІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО
ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ
У статті розглянуто ефективність використання автентичних художніх фільмів, як дієвого методу заохочення студентів у навчанні іноземним мовам. Автентичний
художній фільм – це прогресивний засіб формування комунікативної компетенції студентів. На основі поглиблення загальних фонових знань та підвищення мовленнєвого
рівня, студенти набувають навичок адекватного розуміння художнього фільму та
отримують відчутний стимул для подальшого навчання іноземної мови.
Ключові слова: комунікативна компетенція, соціокультурна компетенція, мовна
та мовленнєва компетенція, міжкультурна комунікація, фонові знання.
В статье рассматривается эффективность использования аутентических художественных фильмов, как действенного метода поощрения студентов при обучении
иностранным языкам. Аутентический художественный фильм – это прогрессивное
средство формирования коммуникативной компетенции студентов. На основе углубления общих фоновых знаний и повышения разговорного уровня, студенты приобретают
навыки адекватного понимания художественного фильма и получают ощутимый стимул к дальнейшему изучению иностранных языков.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, социокультурная компетенция,
языковая и речевая компетенция, межкультурная компетенция, фоновые знания.
The article focuses on the effectiveness of using authentic movies as an efficient method
to stimulate students in learning foreign languages at the linguistic universities. Feature film
is a progressive means of communicative competence of students. Based on the development
of students’ general background knowledge and improvement of their speaking skills, students
acquire skills identical understanding of the film and get a tangible incentive for further study
of foreign languages.
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Завдяки потужним інтегративним процесам ХХІ століття, перед лінгвістами повстало нагальне питання, яким чином можна підвищити ефективність навчання усного мовлення студентів вузів, адже як показала практика, не всі студенти достатньо володіють
розмовними навичками. Навчання усному мовленню завжди було однією з пріоритетних
проблем при вивченні іноземних мов. Останнім часом можна спостерігати відхід від суто
традиційного структурного напрямку у викладанні іноземних мов, а саме забезпечення
лише основного набору фонетичних і лексико-граматичних одиниць і подальшого контролю їх засвоєння. Завдяки новітнім розробкам та розширенню інформаційного простору,
ми має змогу за допомогою сучасних технічних засобів навчання удосконалити навчальний процес, за для того, щоб не тільки підвищити відсоток засвоєння знань студентами
на уроці, а й показати їм, що методика викладання іноземних мов знаходиться на сучасному рівні розвитку, тобто йде в ногу з часом.
Завдяки сучасному процесу глобалізації, знання англійської мови не тільки надають
можливість долучитися до культурних надбань людства, але також виконують функцію
медіатора у побудові міжкультурних комунікативних стосунків. Фонетичний аспект
будь-якої мови, проявляючи себе в усіх видах мовленнєвої діяльності, буває двох видів:
експліцитним – це говоріння та читання в голос, та дещо імпліцитним - при читанні про
себе, аудіюванні та при письмі. Закономірно й те, що чим менше ступінь вживаності та
складності певної мовної одиниці, тим вищий поріг смислового нерозуміння, в свою чергу чим він вищий, тим більше уваги та часу приділяється для його прочитання і осмислення. Грамотне фонетичне оформлення мовлення іноземною мовою є не тільки головним
показником професійної компетенції викладача-лінгвіста, а й, перш за все, яскравий показник рівня культури мовлення, тобто рівня освіченості людини. Дослідники стверджують, що наявність фонологічних помилок суттєво ускладнює процес взаєморозуміння
між представниками різних культур, тому актуальним питанням є процес заохочення та
стимуляції студентів до старанного вивчення практичної фонетики, адже як відомо помилки у вимові приголосних звуків не тільки ускладнюють процес порозуміння, а й викликають негативне суб’єктивне ставлення носія мови до мовця(В.В.Кульшова та Я.Ч.
Штундера). Тому для підвищення ефективності міжкультурного спілкування необхідно
якомога більше звертати увагу на фонетичне оформлення мови носія даної мови..
Одним із провідних засобів, що використовується з метою підвищення ефективності процесу освоєння мовленнєвих навичок є відеозапис, а саме автентичний художній
фільм. Зазвичай. художній фільм розглядається лише як засіб збагачення лексичного запасу студентів та розвитку окремих навичок усного мовлення, а не як найбільш наближена форма невербальної комунікації, що займає другу позицію після живого спілкування
з носієм мови.
Основними критеріями відбору є відповідність кінофільму тематиці навчальної програми, його країнознавча інформація і виховна цінність. Наприклад, з теми “Sports” буде
доречно подивитись фільм про якогось спортсмена початківця, який в майбутньому досягає великих успіхів. Важливим критерієм є також захопливість і відповідність інтер476

есам та віковим особливостям студентів певного рівня навчання. Основна задача - це
набуття мовленнєвої компетенції, мовної (лінгвістичної) та лінгвокраїно-знавчої компетенції. Студенти переважно схильні до пасивного перегляду відеозаписів рідною мовою,
але задля створення активного перегляду, так званого «тривимірного вивчення іноземної
мови» (поєднання зображення, звуків та учбового матеріалу), необхідно організувати цілеспрямовану комунікативну діяльність учнів, а саме розробити комплекс завдань для
розвитку комунікативної компетенції, та комплекс завдань для її перевірки. . З метою
розвитку невід’ємних складових комунікативної (соціокультурної та лінгвокраїнознавчої компетенцій), є доцільним використання культурологічної особливості автентичного
відеоматеріалу, наприклад кіно гідів по місту і т.д..
З анатомічної точки зору використання автентичних художніх фільмів є надзвичайно
дієвим способом, адже під час перегляду відеозапису відбувається комплексний вплив на
різні органи відчуття, тобто задіяна зорова і слухова пам’ять, а внаслідок запуску процесів сприйняття та переробки інформації задіяний не тільки емоційна сфера особистості,
а й інтелект. Завдяки яскравості персонажів та образів виникає асоціативний ряд, що
базуючись на емоційній пам’яті допомагає прискорити процес запам’ятовування. Таким
чином засвоюється не лише конкретне слово або фраза, а цілий комунікативний комплекс: емоційний стан людини (героя); інформація, яку він або вона намагаються донести; утворюється так званий смисловий ланцюжок: намір-смисл-значення; виявляється
конкретика слова \ фрази та емоційне забарвлення інтонації; відбувається акцентування
уваги на невербальній мові (інтонації, міміки та жестів), що дає нам певний макет поведінки, й до того ж з бонусом, себто з реакцією інших на комунікативну поведінку цієї
людини. Внаслідок виявлення причинно-наслідкового зв’язку та створення власного горизонту очікування, студенти не тільки продумують різні варіанти розвитку подій, при
цьому залучаючи до роботи уяву та аналітичне мислення, а й готові подискутувати з
приводу даної теми.
Як результат впровадження навчання міжкультурного спілкування за матеріалом автентичного художнього фільму, допомагає істотно прискорити засвоєння нових лексичних одиниць, полегшити запам’ятовування ідіом і фразових дієслів, а невимушене відтворення смислової інтонації і поширених розмовних висловів і граматичних структур
значно підвищує комунікативні навички студентів. Завдяки мотиваційній складовій, художній автентичний фільм являється одним з найдієвіших технічних засобів у підготовці
студентів до сприймання іншомовного мовлення, таким чином готуючи їх до майбутньої
професійної діяльності перекладача.
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LINGUISTIC PROCESSING AND ACQUISITION OF SECOND LANGUAGE
COMMUNICATIVE COMPETENCE
У статті розкриваються підходи до комунікативних навиків вивчення іноземної
мови, їх зміни у використанні на практиці, у сприйнятті та розумінні всіх процесів вивчення мови іноземної мови зі сторони потреби й можливості студента. Робота допомагає осягнути вплив попередніх методів навчання комунікативної компетенції на
сучасну їх імплементацію.
Ключові слова. Комунікативні навики мови, граматична обізнаність, методологія,
лінгвістика, комунікативна компетенція.
The article deals with communicative language teaching, its considerable change in
understanding of all the second language learning processes at the range of demand and
opportunity. Following exploration helps to gain the influence on recent methods of learners’
communicative competence teaching.
Key words: communicative language teaching, grammatical competence, methodology,
linguistics, communicative competence.
Constantly increasing need for good communicative skills in English has created an enormous demand for English teaching all over the world. Millions of people today want to improve their level of English or for their children to attain good English skills. The opportunities
to study English are available in various ways such as formal training, travel, study abroad, and
also through the mass media and the Internet.
Throughout the world demand for English has created a huge demand for quality of teaching
foreign languages and language learning materials and resources. Students themselves set demanding targets. They want to be able to learn English at the high level of accuracy and fluency.
Employers also claim that their employees have good knowledge and are fluent in English, what
is a requirement for success and promotion in many spheres of employment in the modern world.
Due to this the demand for corresponding technique of teaching is as strong as ever.
In the given material we aim to discuss the methodology known as communicative language teaching, and to explore the assumptions it is based on, its origins and evolution, and
how it has affected modern approaches to language teaching.
© Sobetska N., 2013
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Perhaps the majority of foreign language teachers today, when asked to define the methodology they use within their classrooms, mention “communicative” as the methodology of choice.
However, when asked to give a detailed account of what they mean by “communicative”, explanations vary widely. Does communicative language teaching, mean teaching conversation, an
absence of grammar in a course, or an emphasis on open-ended discussion activities as the main
features of a course? What do we understand by communicative language teaching?
Communicative language teaching can be understood as a set of principles about the intentions of language teaching, how learners learn a language, the kinds of classroom activities that
best facilitate learning, and the roles of teachers and learners in the classroom. Let us analyze
each of these issues in sequence.
Communicative language teaching sets as its goal the teaching of communicative competence. What does this term mean? Perhaps we can clarify this term by first comparing it with
the concept of grammatical competence. Grammatical competence refers to the knowledge we
have of a language that accounts for our ability to produce sentences in a language. It refers to
knowledge of the building blocks of sentences (e.g., parts of speech, tenses, phrases, clauses,
sentence patterns) and how sentences are formed. Grammatical competence is the focus of
many grammar practice books, which typically present a rule of grammar on one page, and
provide exercises to practice using the rule on the other page. The unit of analysis and practice
is typically the sentence. Whereas grammatical competence is one of essential aspects in language learning, it is obviously not all that is involved in learning a language since one can master the rules of sentence formation in a language and still not be very successful at being able to
use the language for meaningful communication. It is the latter capacity which is understood by
the term communicative competence. It includes the following aspects of language knowledge:
- Knowing how to use language for a range of different purposes and functions;
- Knowing how to vary our use of language according to the setting and the participants
(e.g., knowing when to use formal and informal speech or when to use language appropriately
for written as opposed to spoken communication);
- Knowing how to produce and understand different types of texts (e.g., narratives, reports,
interviews, conversations);
- Knowing how to maintain communication despite having limitations in one’s language
knowledge (e.g., through using different kinds of communication strategies).
The understanding of the processes of second language learning has changed considerably
in the last years and communicative language teaching is partly a response to these changes in
understanding. Earlier views of language learning focused primarily on the mastery of grammatical competence. Language learning was viewed as a process of mechanical habit formation, which is formed by having students produce correct sentences and not through making
mistakes. Errors were to be avoided through controlled opportunities for production (either
written or spoken). By memorizing dialogs and performing drills, the chances of making mistakes were minimized. Learning was very much seen as under the control of the teacher.
In recent years, language learning has been viewed from a very different perspective. It is
seen as resulting from processes such as:
- Interaction between the learner and users of the language;
- Collaborative creation of meaning;
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- Creating meaningful and purposeful interaction through language;
- Negotiation of meaning as the learner and his or her interlocutor arrive at understanding;
- Learning through attending to the feedback learners get when they use the language;
- Paying attention to the language one hears (the input) and trying to incorporate new forms
into one’s developing communicative competence;
- Trying out and experimenting with different ways of saying things.
The type of classroom activities proposed in communicative language teaching also implied new roles in the classroom for teachers and learners. Learners now had to participate in
classroom activities that were based on a cooperative rather than individualistic approach to
learning. Students had to become comfortable with listening to their peers in group work or
pair work tasks, rather than relying on the teacher for a model. They were expected to take on a
greater degree of responsibility for their own learning. And teachers now had to assume the role
of facilitator and monitor. Rather than being a model for correct speech and writing and one
with the primary responsibility of making students produce plenty of error-free sentences, the
teacher had to develop a different view of learners’ errors and of her/his own role in facilitating
language learning.
In planning a language course, decisions have to be made about the content of the course,
including decisions about what vocabulary and grammar to teach at the beginning, intermediate, and advanced levels, and which skills and microskills to teach and in what sequence. Solutions on these issues belong to the field of syllabus design or course design. Decisions about
how best to teach the contents of a syllabus relate to the field of methodology [3; 678].
Language teaching has seen many changes in ideas about syllabus design and methodology, and communicative language teaching prompted a rethinking of approaches to syllabus
design and methodology. We may conveniently group trends in language teaching recently into
three phases:
Phase 1: traditional approaches (up to the late 1960s);
Phase 2: classic communicative language teaching (1970s to 1990s);
Phase 3: current communicative language teaching (late 1990s to the present).
Let us first consider the transition from traditional approaches to what we can refer to as
classic communicative language teaching. As we have mentioned above, traditional approaches
to language teaching gave priority to grammatical competence as the basis of language proficiency. They were based on the belief that grammar could be learned through direct instruction
and through a methodology that made much use of repetitive practice and drilling. The approach to the teaching of grammar was a deductive one: students are presented with grammar
rules and then given opportunities to practice using them, as opposed to an inductive approach
in which students are given examples of sentences containing a grammar rule and asked to
work out the rule for themselves. It was assumed that language learning meant building up a
large repertoire of sentences and grammatical patterns and learning to produce these accurately
and quickly in the appropriate situation. Once a basic command of the language was established through oral drilling and controlled practice, the four skills were introduced, usually in
the sequence of speaking, listening, reading and writing.
Methodologies based on these assumptions include Audiolingualism and the Situational
Language Teaching. Syllabuses during this period consisted of word lists and grammar lists,
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graded across levels. In a typical lesson according to the situational approach, a three-phase
sequence, known as the P-P-P cycle, was often employed: Presentation, Practice, Production1.
Such lesson structure has been widely used in language teaching materials and continues in
modified form to be used today notwithstanding being strongly criticized in recent years.
[2; 18].
Under the influence of communicative language teaching theory, grammar-based methodologies such as the Presentation, Practice, Production have given way to functional and skillsbased teaching, and accuracy activities such as drill and grammar practice have been replaced
by fluency activities based on interactive small-group work. This led to the emergence of a
“fluency-first” pedagogy [1] in which students’ grammar needs are determined on the basis of
performance on fluency tasks rather than predetermined by a grammatical syllabus. We can
distinguish two phases in this development, called classic communicative language teaching
and current communicative language teaching.
Soon a reaction to traditional language teaching approaches began and spread around the
world as older methods such as Audiolingualism and Situational Language Teaching fell out
of fashion. The centrality of grammar in language teaching and learning was questioned, since
it was argued that language ability involved much more than grammatical competence. While
grammatical competence was needed to produce grammatically correct sentences, attention
shifted to the knowledge and skills needed to use grammar and other aspects of language appropriately for different communicative purposes such as making requests, giving advice, making
suggestions, describing wishes and needs, and so on. What was needed in order to use language
communicatively was communicative competence. This was a broader concept than that of
grammatical competence, and as it was mentioned above, included knowing what to say and
how to say it appropriately based on the situation, the participants, and their roles and intentions. Traditional grammatical and vocabulary syllabuses and teaching methods did not include
information of this kind. It was assumed that this would be picked up informally.
The notion of communicative competence was developed within the discipline of linguistics (or more accurately, the subdiscipline of sociolinguistics) and appealed to many within the
language teaching profession, who argued that communicative competence, and not simply
grammatical competence, should be the goal of language teaching. The next question to be
solved was, what would a syllabus that reflected the notion of communicative competence
look like and what implications would it have for language teaching methodology? The result
was communicative language teaching. This created a great deal of enthusiasm and excitement
when it first appeared as a new approach to language teaching, and language teachers and
teaching institutions all around the world soon began to rethink their teaching, syllabuses, and
classroom materials. In planning language courses within a communicative approach, grammar
was no longer the starting point. New approaches to language teaching were needed.
Presentation: The new grammar structure is presented, often by means of a conversation or short text.
The teacher explains the new structure and checks students’ comprehension of it.
Practice: Students practice using the new structure in a controlled context, through drills or substitution
exercises.
Production: Students practice using the new structure in different contexts, often using their own content
or information, in order to develop fluency with the new pattern.

1
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Rather than simply specifying the grammar and vocabulary learners needed to master, it
was argued that a syllabus should identify the following aspects of language use in order to be
able to develop the learner’s communicative competence:
1. As detailed a consideration as possible of the purposes for which the learner wishes
to acquire the target language; for example, using English for business purposes, in the hotel
industry, or for travel.
2. Some idea of the setting in which they will want to use the target language; for example,
in an office, on an airplane, or in a store.
3. The socially defined role the learners will assume in the target language, as well as the
role of their interlocutors; for example, as a traveler, as a salesperson talking to clients, or as a
student in a school.
4. The communicative events in which the learners will participate: everyday situations,
vocational or professional situations, academic situations, and so on; for example, making telephone calls, engaging in casual conversation, or taking part in a meeting.
5. The language functions involved in those events, or what the learner will be able to
do with or through the language; for example, making introductions, giving explanations, or
describing plans.
6. The notions or concepts involved, or what the learner will need to be able to talk about;
for example, leisure, finance, history, religion.
7. The skills involved in the “knitting together” of discourse: discourse and rhetorical
skills; for example, storytelling, giving an effective business presentation
8. The variety or varieties of the target language that will be needed, such as American,
Australian, or British English, and the levels in the spoken and written language which the
learners will need to reach.
9. The grammatical content that will be needed.
10. The lexical content, or vocabulary, that will be needed.
This led to two important new directions – proposals for a communicative syllabus. A
traditional language syllabus usually specified the vocabulary students needed to learn and
the grammatical items they should master, normally graded across levels from beginner to advanced. But what would a communicative syllabus look like? Several new syllabus types were
proposed by advocates of communicative language teaching. These included:
A skills-based syllabus: This focuses on the four skills of reading, writing, listening, and
speaking, and breaks each skill down into its component microskills. For example, the skill of
listening might be further described in terms of the following microskills:
- Recognizing key words in conversations;
-Recognizing the topic of a conversation;
- Recognizing speakers’ attitude toward a topic;
- Recognizing time reference of an utterance;
- Following speech at different rates of speed;
- Identifying key information in a passage.
Proponents of communicative language teaching however stressed an integrated-skills approach to the skills’ teaching. Since in real life the skills often occur together, they should also
be linked in teaching, it was argued.
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A functional syllabus: This is organized according to the functions the learner should be
able to carry out in English, such as expressing likes and dislikes, offering and accepting apologies, introducing someone, and giving explanations. Communicative competence is viewed as
mastery of functions needed for communication across a wide range of situations. Vocabulary
and grammar are then chosen according to the functions being taught. A sequence of activities
similar to the P-P-P lesson cycle is then used to present and practice the function. Functional
syllabuses were often used as the basis for speaking and listening courses.
Adherents of communicative language teaching also recognized that many learners needed
English in order to use it in specific occupational or educational settings. For them it would be
more efficient to teach them the specific kinds of language and communicative skills needed for
particular roles, (e.g., that of nurse, engineer, flight attendant, pilot, biologist, etc.) rather than
just to concentrate on more general English. This led to the discipline of needs analysis – the
use of observation, surveys, interviews, situation analysis, and analysis of language samples
collected in different settings – in order to determine the kinds of communication learners
would need to master if they were in specific occupational or educational roles and the language features of particular settings. The focus of needs analysis is to determine the specific
characteristics of a language when it is used for specific rather than general purposes. Such
differences might include:
- Differences in vocabulary choice;
- Differences in grammar;
- Differences in the kinds of texts commonly occurring;
- Differences in functions;
- Differences in the need for particular skills.
English courses soon began to appear addressing the language needs of university students, nurses, engineers, restaurant staff, doctors, hotel staff, airline pilots, and so on. As well
as rethinking the nature of a syllabus, the new communicative approach to teaching prompted
a rethinking of classroom teaching methodology. It was argued that learners learn a language
through the process of communicating in it, and that communication that is meaningful to the
learner provides a better opportunity for learning than through a grammar-based approach. The
overarching principles of communicative language teaching methodology at this time can be
summarized as follows:
- Make real communication the focus of language learning.
- Provide opportunities for learners to experiment and try out what they know.
- Be tolerant of learners’ errors as they indicate that the learner is building up his or her
communicative competence.
- Provide opportunities for learners to develop both accuracy and fluency.
- Link the different skills such as speaking, reading, and listening together, since they usually occur so in the real world.
- Let students induce or discover grammar rules.
In applying these principles within the classroom, new techniques and activities were needed as we saw above, still nowadays we are to look for new roles for teachers and learners in
the classroom to achieve some other goals. Instead of making use of activities that demanded
accurate repetition and memorization of sentences and grammatical patterns, activities that
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require learners to negotiate meaning and to interact meaningfully must be improved and the
new spheres of communicative language teaching should be discovered.
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TEACHING EAP VIA ‘LANGUAGE ACROSS CURRICULUM’ CONCEPT
Стаття присвячена розгляду питання навчання англійській мові для академічних
цілей через призму концепції «мова крізь навчальний план». У статті уточнюються поняття «англійська для академічних цілей», її складові та її відмінності від загальної
англійської.
Ключові слова: англійська для академічних цілей, «мова крізь навчальний план»,
вміння, лінгвістична, когнітивна та соціокультурна площини.
Статья посвячена рассмотрению вопроса обучения английскому языку для академических целей через призму концепции «язык через учебный план». В статье утоняются
понятия «английский язык для академических целей», его составляющие и его отличия
от общего английского.
Ключевые слова: английский язык для академических целей, «язык через учебный
план», умения, лингвистическая, когнитивная и социокультурная области.
The article focuses on the issue of English for academic purposes through the prism
of ‘language across curriculum’ concept. The following notions are analysed: English for
academic purposes, its components and distinctive features from general English.
Key words: English for academic purposes, ‘language across curriculum’, skills, linguistic
cognitive and sociocultural dimensions.
This paper explores the issue of English for academic purposes. Literally, it is possible to
divide the work into two parts. In the first part, we are going to dwell on a broader topic. More
specifically, we are going to touch upon the nature of English for academic purposes (EAP) and
its differences from everyday, or conversational English. What is more, we are going to look at
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this difference from every day life and science registers that constitute commonsense, or folk,
and un-commonsense, or scientific, language. The second part of the paper will narrow down
wider speculation highlighted in the first part by placing the explored issues in more specific
academic contexts. In view of that, we are going to explain the concept of ‘language across curriculum’, its main aspects and a new approach to teaching EAP. What is more, we are going to
study if academic language differs from subject to subject besides its lexical component. Taking into account a variety of subjects involved in EAP courses, we find it important to decide
whether a generally academic or content-based course is more effective.
English for Academic Purposes (EAP) is designed primarily for international students
(ESL students) to help them cope with a variety of linguistic and cultural problems and difficulties during the learning process that is conducted in English. Thus, the objective of an EAP
course is “for the students to learn the language and related skills to enable them to do this”
[1]. In other words, EAP courses aim at teaching students both general academic language and
subject specific language and specific skills in listening, reading, writing and speaking that
form the teaching content of EAP courses.
If we look at the place of EAP in the hierarchy of the English language, we will see that
EAP is a branch of ESP (English for specific purposes), taking into account the language and
the study needs of learners that predetermines the teaching content. Besides, Gillet and Wray
suggest that EAP is considered as ESP based on the typical ESP features defined by Robinson
[1, cited Robinson’s 1991, pp. 2-5]. In order to prove that, let us look in detail on ESP features
and see if they can pertain to EAP.
In terms of ESP, students learn the language in order to be able to use it in their professional
or academic situations and contexts. Another feature is that ESP courses are based on learners’
needs analysis in order to provide them with what exactly they need. That is why needs analysis
is normally the first stage in ESP courses. ESP courses are characterized by certain time limits.
ESP learners are mainly adults, in many cases they are students that do an academic course in
sciences [1].
Now let us look at how the above-mentioned features of ESP correlate with those of EAP.
Students take up an EAP course before taking up academic courses and go on higher education
in various fields. So, they learn the language to succeed in their academic careers and future
studies. EAP courses pay close attention to students’ needs and aims and specify what skills
learners need to develop for their future studies. EAP courses are generally conducted within
fixed time terms as preparation academic courses or as short-term courses that are conducted
alongside with the main academic course. EAP students tend to be over 18 who plan to study
in an English medium university. If we look at the function of the teacher who teaches an EAP
course, we can see that his/her task is to develop learners’ skills of understanding lectures and
taking notes, writing essays and reports, reading academic texts, and taking exams [2]. Thus,
the goal is to enable learners to succeed in their academic studies rather than get students’ grammar correct. We can conclude that it is possible to see the correlation between basic features
and thus to prove that EAP can be regarded as a branch of ESP.
Having defined what EAP is and its main features as a branch of ESP, let us move on the
academic situations in which students may need English as a medium of instruction. Furthermore, we will touch upon the skills that should be developed during EAP courses.
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In terms of academic studies, students are expected to comprehend and speak English during lectures, seminars and tutorials, group projects, practical sessions, private study and examinations [1]. That is why students’ skills should cover listening, reading, writing and speaking.
For example, during lectures students should be able to listen to the lecture (listening), take
notes (writing), read hand-outs (reading), and ask for clarification (speaking).
Writing skills in EAP mainly include writing articles, essays, projects, and theses. More
specifically, the skills include planning, organizing, re-writing, proof-reading, using appropriate styles, and writing texts of different genres [1].
Academic studies presuppose that students will read vast texts on academic and scientific
topics; thus, they should be able to develop the skills of skimming – reading for the gist, scanning – reading for specific information, and reading in detail – reading certain parts of the text.
As we have already mentioned, academic listening involves following lectures, peers’ reports at seminars, or discussion; meaningful listening skills comprise listening for the main
information and separating it from details, following the structure of a lecture or a report, identifying excessive information, deducing the meaning of unknown key words from the context
and ignoring unknown less important words [1; 3].
Developed speaking skills enable students to make reports, presentations and participate
in group work. They include the skills of planning the speech, making and using notes and
presenting. As for the group work, important speaking skills include expressing an opinion,
interrupting, asking for clarification, agreeing and disagreeing.
As we could see, during EAP courses students have an opportunity to develop all the main
skills for their successful academic studies. However, Gillet and Wray raise the question of
whether EAP and study skills mean the same. General study skills include time management,
strategies for remembering, developing study habits, organizing books, etc. While some scientists consider them to mean the same, Gillet and Wray make a distinction between general study
skills that are not connected with languages and language study skills, with the latter being a
part of EAP courses. Though general study skills are important to a student’s success in studies,
they are not the main objectives of EAP courses.
Knowing the nature of the skills that should be developed as the teaching content, let us
look at the form of EAP courses that are offered to students. EAP courses may be of two types
– pre-sessional and in-sessional courses. Pre-sessional courses are taken before the main academic course at universities and may vary in length from two weeks a year. The main objective
of such a course is to prepare students for doing an academic course at an English medium university and also to help them adapt to a new cultural and academic environment. In general, this
type of course is to bring students to the level that is necessary to start a course at university [1].
In-sessional EAP courses are conducted alongside with the main academic course at university
and can be integrated in a student’s course or be of a more general nature. However, the former
tend to be a more frequent case nowadays [1].
As we have already said earlier, one of the elements of the EAP teaching content is teaching the general academic language. At this point, it is essential to study and highlight the differences, if any, between academic and everyday, or conversational, English.
Uribe (2008) states that there differences between academic and conversational English in
the second language classroom [4]. The major differences lie in the domain of application of
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both types of languages. Academic English is used by the educated and is needed to succeed
financially in society, whereas conversational English is defined as a common and familiar
language that is used in everyday, ordinary situations [4]. However, this is not the only domain
of differences. Academic English contains a number of dimensions that should be taken into
account in order to teach EAP successfully. These dimensions are linguistic, cognitive, and
sociocultural or psychological.
The linguistic dimension is the one that is obvious and lies on the surface. It includes the
following linguistic components: phonological, lexical, grammatical, sociolinguistics, and discourse [4]. For example, in terms of conversational English, the lexical component presupposes
“knowledge of the forms and meanings of words occurring in everyday situations; knowledge
of the ways words are formed with prefixes, roots, suffixes, the parts of the speech of words,
and the grammatical constraints governing words,” e,g.: find out, look for. On the other hand,
its counterpart in EAP includes “knowledge of the forms and meanings of words that are used
across academic disciplines (assert, hypothesis) as well as in everyday settings; Knowledge of
the ways academic words are formed with prefixes, roots, and suffixes, the parts of speech of
academic words, and the grammatical constraints governing academic words, e.g.: investigate,
research” [4]. If we take, for instance, the discourse component, we will see that in terms of
conversational English, students learn basic discourse devices, while in EAP discourse devices
are used in specific academic genres, such as transitions and other organizational signals [4,
cited Scarcella, 2003].
The cognitive dimension, being important for academic English, incorporates knowledge,
higher order thinking (critical literacy), cognitive, and metalinguistic strategies, while in terms
of conversational English, for example, the knowledge component is reduced to the level of
facts, and the higher order thinking component is limited by the basic level [4]. An important
thing to mention is that the development of academic English is not sequential and so, it does
not follow a predetermined pattern. It can “occur at the same time as conversational English or
it can develop on its own” [4].
The sociocultural or psychological dimension entails “social and cultural norms, beliefs,
values, attitudes, motivations, interests, behaviors, practices, and habits” [4] that mainly concern a researcher’s work. They tend to grow, shape, and change in a larger social context where
academic English happens [4].
Speaking about the differences between academic and conversational language, we find it
essential to explore the issue from the perspective of language models. The register of every
day life constitute a commonsense, or folk, model of language, while the register of science
constitutes an un-commonsense, or scientific, model of language [5]. These two models can
correlate with conversational and academic English correspondently.
The differences between these models are visible in the following aspects: daily experience
(scientific focus on some domain of experience is more clearly bounded that in the commonsense model); semantic space (is overall with unidentified regions in commonsense models
and is organized in expert registers within institutionalized disciplines in un-commonsense
models); the way of deploying resources of verbal, relational clauses and projection (a systematic way in commonsense models and a systematic, but more open to conscious design in
un-commonsense models) [5].
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Having studied the differences between academic and conversational English in 3 dimensions and though the prism of commonsense and un-commonsense models, we are going to
concentrate on EAP in more specific contexts – that is the concept of ‘language across the curriculum’ and the peculiarities of the academic language of disciplines, e.g., science.
The concept of language across curriculum was originally used in English as a mother
tongue context [6]. This concept can be studied by considering three aspects: developmental,
motivational, and teaching.
From the developmental perspective, language across the curriculum, based on the communicative approach to teaching languages, presupposes the shift in emphasis to the key issues and puts emphasis on a process rather that a product, a message rather that a medium, a
learner’s potential rather that a teacher’s input, and suggests the information gap that should
be completed by performing special tasks, or learning though tasks to reinforce development.
The motivational aspect includes the necessity of learning a language on the part of a
student. The question of motivation and problems can be found in the context of learning a
foreign language in the academic context that is the case of EAP. Unlike in the case of learning
a mother tongue, the motivational drive may be missing while learning a foreign language. So,
it is important to show a student that his/her learning a new language is meaningful.
The teaching aspect of the ‘language across the curriculum’ concept suggests a new approach to teaching a language in general and EAP in particular. While traditional or ‘normal’
teaching puts emphasis on language, project teaching – on both language and content, the
language across the curriculum approach presupposes that “leaning involves language not as a
passive medium for instruction, but as the principal means of forming and new concepts” [6].
In other words, learning can be successful if placed in a meaningful context. So, the emphasis
is shifted from language as the subject of learning to the content, context of learning and the
process [7].
Previously we have extensively dwelt on the nature of the language that is taught in EAP
courses, its differences from conversational English in terms of various dimensions. Yet, the
question is: Are there any particular features of the academic language in teaching science
or, for instance, history, or is it only about the lexical component that differs from subject to
subject? Is it necessary to teach courses that are based on subject courses or will it be sufficient
enough to provide general preparation for students? So, we find it essential to examine which
course is regarded as a more effective one – a subject content based course or a general academic one?
Bell states that traditional EAP courses did not require specialized academic knowledge of
learners’ major subjects, claiming that training focused on skills development rather that the
academic subject. However, in the 1980s, subject content based courses emerged, thus raising
the issue of developing professional EAP courses. Bell argues that the works of Krashen and
especially those of Kasper significantly proved the effectiveness of content-based courses, reporting improved language and content performance among students exposed to such courses
[8].
In order to see peculiarities of the academic language that is taught for various academic
disciplines, we are going to resort to genre analysis based on the examples of economics and
law. Gillett (1989) summarizes the finding of the relevant research (Hewings and Hender488

son (1987); Jordan (1988); Dudley-Evans & Henderson (1990); Howe (1990; 1993); Bhatia
(1993)) in this area and emphasizes various types of articles in bank reviews, the structure
of introductory paragraphs in economics essays, the ways in which quotations in economics articles are presented, introductions to economics articles. In terms of law, he focuses on
““problem question” in law and analysed the features of scripts from criminal law, public law,
contract law” that is a highly specialized genre and different from the essay in its structure [9].
So, we can see that the language of EAP differs not only in terms of its lexical component, but
also includes genre differences [10].
In conclusion, we can state that EAP can be considered a branch of ESP as it shows the
correlation of a number of features with those of ESP, such as the nature and contexts of further
language use, the purpose of teaching the language, importance of learners’ needs analysis,
characteristics of trainees, and time limits of training courses. Having studied relevant references to the subject, we can conclude that the main aim of teaching EAP is to prepare students
for their further successful academic studies by developing the main skills in reading, listening,
writing and speaking. At the same time, it is important to differentiate academic language skills
from general study skills, because the latter do not include language learning, though they are
of great importance for studies. EAP, being the academic language, has its peculiar features in
comparison with everyday or conversational English in terms of linguistic, cognitive and sociocultural or psychological dimensions. The differences between the academic language and
its conversational counterpart can also be studied with the help of every day life and scientific
registers that constitute corresponding models of the languages – a commonsense, or folk,
model and an un-commonsense, or scientific model, which also show differences in terms of
semantic space, daily experience and the way the language resource is deployed. Finally, we
shifted the focus to the domain of teaching EAP and touched upon the ‘language across the
curriculum’ concept that emphasizes development, motivation and a new teaching approach,
stressing the content, the meaningful context and the process of learning, thus turning the language of learning from a passive medium into an active one. What is more, we could also see
that the academic language itself differs from subject to subject not only in terms of the lexis,
but also in various types of genres.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЯЗЫКА КАК КУЛЬТУРТРЕГЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
У статті розглядається здатність мовного навчання бути каналом культурного
експорту та культурного обміну.
Ключові слова: мова, культуртрегерська діяльність, культурна ідентифікація, культурний спалах, культурна акомодація.
В статье рассматривается способность обучения языку быть каналом культурного экспорта и культурного обмена.
Ключевые слова: язык, культуртрегерская деятельность, культурная идентификация, культурная вспышка, культурная аккомодация.
The ability of the linguistic teaching to be a channel of cultural export and cultural
exchange is examined in the article.
Keywords: language, carrier-culture activity, cultural authentication, cultural flash,
cultural accommodation.
Утверждение лингвокультурологии в константах языкознания – сложный процесс
диалектического взаимодействия двух уровней: эмпирического и универсального. Конкретика языка, питая знание о его законах, остается основным источником его углубления. В то же время теоретические универсалии способны влиять на практику коммуницирования – их «полевая» карта обширна и разнорельефна.
© Кондратюк Е., 2013

490

На перекрестке этих координат и развивается лингвокультурология. Полнота ее
аспектизации – дело будущего, призванного раскрыть все нюансы ее предмета, обязанного своим появлением неразрывной связи языка с саморазвитием человека. Но уже
сегодня лингвокультурология присутствует во всех направлениях лингвистических исследований и прямо, и опосредованно, утверждаясь как их неизбежная – объективная
– составляющая. С другой стороны, в контексте проблемы социокультурного взаимодействия теоретический интерес к самому языку возрастает в разы, требуя расширения, а
зачастую и обновления категориально-понятийного аппарата, пересмотра традиционных
подходов к систематизации и концептуализации полученных знаний.
Есть все основания утверждать, что с появлением лингвокультурологии общее языкознание обрело свои четкие территориальные границы, в полной мере осознав язык
как целостную социокультурную структуру, обеспечивающую реализацию социальных позиций и ролей, посредством которых осуществляется личность. Языковая
коммуникация, понятая как та из подсистем социальной системы, в которой формируются устойчивые, стандартизированные статусы, способные быть культурными маркерами,
обнаружила новые ресурсы своего постижения. В частности, переход к лингвокультурологическому регистру внес в анализ коммуникации тему Другого, развернутую в план
социальной фасилитации – позитивного влияния его присутствия.
Как известно, участники языкового общения естественным образом нацелены друг
на друга, но при этом alter ego для каждого есть Другим – зеркалом, усиливающим его
собственную самоосознанность. Происходит это через обнаружение разрыва между своими двумя Я – желаемым и практическим, разрыва, требующего своего сокращения:
осуществляется перенастройка системы внутреннего Я. Она встраивается в континуум саморазвития в качестве нового импульса в перманентном автомониторинге. Понимание этих процессов косвенно подтверждает актуальность анализа обучения языку
в социокультурной плоскости, где участники коммуникации выступают участниками
культурного обмена и поиска возможного равновесия в условиях культурной неоднородности восприятия контекста общения.
Ресурс социокультурной гармонизации, которым располагает языковая образовательная среда, по-настоящему значим, но до сих пор не изучен. Она исследовалась в
контексте повышения эффективности учебного процесса, но совершенно недостаточно
– как важнейший компонент социальной интеграции. Преодоление этого недостатка требует особого взгляда и на ситуацию обучения языку иностранцев – рассмотрения ее как
социально-культурного феномена. Проблема здесь состоит, прежде всего, в том, чтобы
вычленить данный аспект в живом процессе преподавания, не отрывая его от «ядра» –
научения практическому владению языком, что является «физической основой» работы
преподавателя-лингвиста, вовлекающего иностранного реципиента в новый для него
срез бытия.
Пространство любой коммуникации нельзя оторвать от культурных опосредований,
пусть не всегда просто обнаружить определяющую индивида культурную сеть – ее проницаемость может быть самой различной. Культурно-языковое восприятие Другого начинается с интуиции его как сложного целого, существующего в согласованности частей
и, одновременно, в континууме стихийности. Встретившиеся в акте языкового общения
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миры воспринимаются его субъектами как предощущение новых духовных измерений
и в то же время – как определенная трудность, возникающая из-за разведения позиций
говорящего и слушающего, возникающего из-за ролевого первенства обучающего языку. Но это разделение оказывается вообще неактуальным при нарастании ощущения их
общей причастности к стволовым основаниям культуры и формировании интенции к
совместному поиску соответствующих языковых референтов. Возникает духовно-очерченный круг – преамбула возникновения действительной языковой общности, где только
и возможно настоящее понимание.
При этом главным мотивом объединения, неповторимого и внешне как бы ничем не
обусловленного, оказывается слово, воплощающее бытие, сам процесс поименования
бытия как особенность собственно человеческого к нему отношения. И если наличие
ситуации обучения еще не гарантия успешного освоения языка, то указанное свойство,
воплощающее трансцендентальный аспект отношений, является гарантом обнаружения
общего смысла и последующего, также общего, им владения.
Создаваемая таким образом атмосфера общих содержаний создает и удерживает
климат максимального эвристического благоприятствования. И если для незаинтересованного наблюдателя весь этот процесс свернут, спрятан, не лежит на поверхности, а
результат отнесен в условную бесконечность, то для преподавателя-профессионала это
длящаяся во времени возможность прогнозируемого результата. Культурно-языковое
соучастие субъектов общения внутри заинтересованного поиска адекватных смыслов
обеспечивает предзаданность позитивного результата. Правильное использование такой
«техники» обучения выявляет ее действительную универсальность в достижении цели
как полезного результата. Следует понимать при этом, что путь к полезности требует в
данном случае преодоления «ценностных шумов» в процессе гармонизации культурноаксиологических смыслов.
В ситуации обучения языку иностранцев язык обнаруживает свой всеобщий бытийный статус, выдвигая соответствующие требования к преподавателю. Круг действий
обучающего определен поставленной целью, но круг его возможностей зависит от человеческого масштаба, представленного багажом лично освоенных знаков культуры,
чье богатство обеспечивает способность заменять сухую предметность живой непосредственностью общения. Кроме того, носителю этого тонкого ремесла следует помнить,
что, однажды воспользовавшись культурным кодом, человек сохраняет его впрок, а это
делает опасными даже ошибки простой небрежности. Таким образом, предлагая реципиенту языковой продукт в его лингвистическом значении, но в контексте собственной
социокультурной интерпретации, он вводит его в пределы своего культурно-исторического опыта, чей уровень, диктующий масштаб возможной сообщительности с иным
культурным миром – духовным ресурсом ученика, служит серьезным двигателем дела
обучения или же становится его тормозом. (Заметим справедливости ради, что в обоих
случаях обе стороны неразрывны в процессе трансцендирования, связанного с сущностной потребностью самореализации).
Работая с инокультурным реципиентом, преподаватель должен опираться на его суто
человеческую способность воспринимать и интериоризировать культурные содержания,
совпадать с ними, аккумулировать их в себе, осознавать себя как субъекта культурного
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действия, а ситуацию обучения – как пространство осуществления своих человеческих
возможностей. В то же время личность преподающего переживает эффект удвоения: в
актах языкового обучения он оказывается и участником культурного события, и его наблюдателем, чей мониторинг занимает позицию «на стыке культур», имея целью беспрепятственность культурного диалога, несмотря на очевидные сложности его достижения.
Здесь следует полагаться на себя, на меру своего духовного мироосвоения, способность
понимания и дешифровки инокультурных смыслов. Рассмотрим эту ситуацию подробнее.
Вступая в отношения с обучаемым, преподаватель обладает не только ресурсом языка – предмета изучения, но выступает носителем определенной культуры, имеющей конкретный адрес в общечеловеческом культурном массиве. Он имеет четкую дидактическую задачу и в идеале – максимально соответствующее ей методическое обеспечение.
Это одна сторона вопроса. Другая развернута к внутренним ресурсам реципиента как
возможному каналу принятия информации. Именно тут возникают вопросы антропного
плана с широким диапазоном разброса – от психолого-педагогических до философских
и собственно культурологических.
Выстраивая коммуникативную стратегию с начала вхождения обучаемого в новую
социальную среду, с первых шагов изменения им своего социального статуса, круга
общения и взаимодействия, языковед выступает носителем верительных грамот, тем,
кто способен конструктивно вступать в контакт, удерживать эмоциональное равновесие,
успешно преодолевая возникающие культурные барьеры. Этому способствует его собственный культурный статус, обеспеченный, с одной стороны, сущностной природой
самой культуры, с другой – его собственными духовными интенциями. Органическая
связь этих двух линий обусловливает трансформацию преподавания языка в культуртрегерство, чьи главные усилия, направленные на распространение просвещения, способствуют решению его коренной задачи – духовного развития человека.
Язык, являясь доминантным инструментом коммуникации, важнейшим каналом
вхождения в социокультурное пространство, становится для иностранца первым рубиконом, чье преодоление формирует базу его социокультурной адаптации как условия
успешности решения им своих учебно-профессиональных задач. Важнейшим посредником в этом процессе выступает преподаватель, но не как насаждающая сила, а как
локализованная в личности культурная тотальность, обладающая своей системой духовных детерминант. В этот узел завязано множество вопросов: от психологических до
мировоззренческих, каждый из которых заслуживает внимания исследователей и может
быть предметом отдельной разработки. Но в данном случае важен весь этот комплекс
как главный ресурс оптимального педагогического влияния, способного обеспечить гармонизацию двух сторон процесса обучения. В свою очередь, он существует благодаря
общему основанию – культуре, которая опосредует все отношения человека с миром.
Функционируя в своем культурном контексте и масштабе, лингвист-практик естественным образом создает ситуацию соположенности культур, рождающую особую
культурную вспышку – смысловые, символические взаимодействия, взаимонаправленные движения духовных потоков. Это объективный процесс, требующий от профессионала адекватного понимания, а не интуитивных «прозрений». Только тогда такой сложный и вместе с тем неизбежный период, как период культурной аккомодации, способен
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превратиться для обучаемого в фазу его активного духовного роста и, таким образом,
стать трамплином для заинтересованного, а, значит, успешного выполнения учебной
мегазадачи. (Важен и сопутствующий результат: вводя другого в свое культурное пространство, преподаватель и сам «обживает» его по-настоящему).
На это, прежде всего, работает сам язык как уникальная экспонента культуры, отражающая ее полисемантичность, полифункциональность, поликонтекстуальность в своем богатстве и внутреннем разнообразии, в своей универсальной способности творить
миры по произволу пользователя. Уже изучая его формы, реципиент становится носителем новых культурных смыслов, ведь форма воплощает идею, а, точнее, обнаруживает
избранные носителями языка способы передачи вербальной информации. Прямая связь
с ментальностью создавшего его этноса – душой его культуры – является лишь одним
срезом возможного, но пока недостаточно реализованного наукой исследования языка
как медиатора культуры. Это при том, что даже на уровне обыденного сознания существуют метки соответствующего характера: кто, к примеру, не слышал о притягательной
силе мелодики языка, для специалиста состоящей в порядке его фонетического строя?
Подобных параллелей на самом деле множество.
Следует также помнить, что история происхождения языка – это история человеческой социализации, построенной на основе общения. Осваивая язык как его инструмент,
обучаемый возвращается в исконное пространство поиска человеческого единства. В
этой ситуации преподаватель оказывается гарантом его возможного достижения, проводником на пути от первоначального, пассивного, восприятия языковых форм до их
сознательного привнесения в речь с целью передачи культурных смыслов или их декодирования при получении. Сравнивая его положение с положением коллег из других
областей гуманитаристики, нельзя не признать его явного приоритета, особенно на начальном этапе обучения, который демонстрирует максимальную открытость обучаемого
к учебной информации.
Дело не только в разумной прагматике – нужде в канале получения новых знаний, а
в доверии к общечеловеческому способу общения как таковому. Единообразие свойств
языка создает установку на естественность информационного обмена с его природной
составляющей – человеческим целеопределением, имеющим, как известно, духовный
характер.
Кроме того, являясь совокупностью множества смыслов, язык находит в преподавателе своего особого интерпретанта, способного не просто дешифровать их для иностранца, а помочь ему по-настоящему в них «вжиться», сделав их своими. В этом плане наиболее потенциальны смысловые конденсаты – назовем их так, потому что они
способны содержать в свернутом виде значения макрочеловеческого уровня, отвечающие сущностным основам человека. Коррелируя с общечеловеческими ценностями,
они не являются закрытой системой, оставляя возможность пополнения своих семантических полей, в частности, за счет духовно-личностной интерпретации любых лексических единиц, превышающей градус обыденных переживаний.
Представляется, тут скрыт значительный ресурс культуро-образовательного влияния, выраженного в понятии культуртрегерства. Двигаясь в обучении от простого к сложному, в отношениях с обучаемыми – от этикетности до естественного взаимопонимания,
494

осуществляя постоянный мониторинг культурной восприимчивости реципиентов и проходимости их духовных каналов, преподаватель является культуртрегером уже с первых
шагов своей работы. В первую очередь, так срабатывает духовный уровень его личности,
толерантность в доминантах поведения, наличие знаний о культурах, представленных
в языковой группе, понимание фундаментальных гуманистических принципов, умение
свободно оперировать базово-ценностными ресурсами лексики. Такая «понимающая»
филология делает обязательный акцент на внутреннем человеке, его личных интенциях, на способности к социокультурной интеграции как условию успешного достижения
учебной цели.
Конечно, существуют различия в работе в культурно однородной группе и группе
поликультурной, но в обоих случаях следует достигать осмысленного соотношения всех
участников учебного процесса. Этому способствует общегуманитарная эрудиция преподавателя, позволяющая при подаче лексического материала, при обучении его использованию в речи обращаться к широкому смысловому комментированию. Последовательно наращивая объем семантических полей, преподаватель обеспечивает проходимость
каналов приема культурозначимой информации. При полноценном функционировании
они ускоряют наступление языкового общения, поддерживают стремление к нему – все
это благодаря грамотно выстроенному познавательному интересу, незаметно ставшему
для обучаемых интересом личным. Интерес этот дополнительно подогревается тематическими обращениям к нравственным и эстетическим ценностям, смысложизненным
идеалам и возможностям собственного самоосуществления, правилам и моделям поведения, навыкам, связанным с будущей профессией, условиям достижения в ней успеха.
Социальный статус и профессионализм самого преподавателя играет в этом процессе
роль особого катализатора.
Еще одним существенным фактором культуротворческой оптимизации обучения
иностранцев языку является диалоговая стратегия. Она нацелена на социокультурное
взаимодействие участников процесса, что позволяет работать с обучаемыми на личностном уровне – уровне, где складываются смысложизненные ориентации, формируются
интенции целенаправленного саморазвития и соответствующего самомониторинга. Таким образом, овладение языком одновременно предполагает развитие социальной компетентности – способности к достижению оптимума в отношениях с другими людьми в
любых социальных ситуациях, к социокультурной интеграции на основе толерантности,
взаимоуважения. признания прав каждого на самореализацию.
Развивая эти качества в ходе образовательного процесса, преподаватель-лингвист
выступает истинным культуртрегером, распространяя, в полном соответствии со словарными определениями, просвещение, способствуя духовному развитию, умственному и
нравственному совершенствованию. За этим стоит по-настоящему живое дело, где приобретения и потери взаимны, ведь на самом деле в ходе совместной работы происходит
обмен знаниями, чувствами, моделями общения, нравственными принципами, ценностными ориентирами.
Внося в подачу языкового материала собственное Я, свой культурный код, преподаватель многократно их выверяет и переосмысливает. Этот внутренний взгляд обретает
особую остроту благодаря соприсутствию носителей иных культур, личностно мобили495

зованных интеграцией в новое для них социокультурное пространство. Не теряет этого
потенциала и прямое использование в работе материала культурно-ознакомительного характера: его экспонирование для иностранцев производится на высоком уровне личной
заинтересованности, также вызванной активизацией процесса духовной идентификации.
Присутствие этого фактора, определяющего в целом значимость всей гуманитаристики, переоценить трудно. Его роль особенно велика сегодня, когда разрушены фундаментальные основы человеческого мироощущения, а индивидуализация неудержимо
возрастает на почве отчуждения, неуверенности в надежности социального окружения,
девальвации базовых общечеловеческих ценностей. Тем большей ответственностью наделено сегодня дело преподавания языка иностранцам, призванное осуществлять программу духовного объединения человечества.
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В статті розглядаються проблеми ієрархічної систематизації ціннісних концептів.
Звертається увага на змішування концептів різного рівня абстракції у працях з аксіологічної лінгвістики. Щоб уникнути цього, доцільно використовувати схему Е. Рош, як це
робить М. Болдирєв. Однак схема повинна бути модифікована з урахуванням категоріальних дихотомій «об’єкт – його оцінювана властивість» і «об’єктивне – суб’єктивне».
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Автор рассматривает проблемы иерархической систематизации ценностных концептов. Обращается внимание на смешение концептов разного уровня абстракции в
работах по аксиологической лингвистике. Во избежание такого смешения целесообразно использовать схему Э. Рош, как это делает Н. Болдырев. Однако ее следует модифицировать с учетом категориальных дихотомий «объект – его оцениваемое свойство» и
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The author concerns the problems of hierarchical systematization of value concepts. The
confusion between concepts with different abstraction degree in papers on axiological linguistics is regarded. It’s is fruitful to use the scheme by E. Rosh for avoiding this confusion as
N. Boldyrev has done. But the scheme should be modified with taking into account categorial
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Представлення ціннісних концептів у вигляді системи з ієрархічною структурою є
складовою загальної проблеми їхньої категоризації. Чітке ієрархічне розрізнення ціннісних концептів за рівнем абстрактності застерегло би від потрапляння в один ряд таких
різних за ступенем узагальненості концептів, як ЗДОРОВ’Я і ЛІКАР, ТОЛЕРАНТНІСТЬ і
РЕГІОН, ХОРОШИЙ і РОЗУМНИЙ, ДОБРИЙ і ТЕПЛЕ ПАЛЬТО, СЛАВА і ДНІПРО що
подибуємо навіть у дуже шанованих нами авторів. Наприклад, Н. Кравцова, досліджуючи оцінну категоризацію інтелектуальних здібностей людини в сучасній англійській
мові, відносить до одного ієрархічного рівня (суперординатного – за схемою Е. Рош)
і загальнооцінні категорії «good»/«bad», і частковооцінні категорії «able» / «unable»,
«intellectual»/«non-intellectual» [1: 10]. Є. Бартмінський, перераховуючи назви цінностей, наводить для ілюстрації список, що включає, зокрема, такі, різного рівня абстрактності, іменники: tolerancja, kariera, sprawiedliwośċ, narod, urząnd, region тощо [2: 36].
Це свідчення того, що аксіологічна лінгвістика ще знаходиться на стадії становлення, її
теоретичне підґрунтя вимагає уваги, і розкриття принципів ієрархічної систематизації
ціннісних концептів не є тривіальним завданням.
Серед відомих мовознавців, предметом чиєї цілеспрямованої зацікавленості стала
категоризація ціннісних концептів, можна вирізнити представників двох потужних лінгвоаксіологічних шкіл – польської та російської. Це Єжи Бартмінський [2; 3], Ядвіга Пузиніна [4], Микола Болдирєв [5; 6], Надія Кравцова [1], Ігор Чекулай [7].
У працях польських дослідників основний акцент робиться на різних критеріях профілювання (виокремлення певної властивості об’єкта залежно від точки зору суб’єкта
на нього) та категоризації цінностей. Їхні російські колеги, враховують багатовимірність
системи ціннісних концептів, усвідомлено звертаючи увагу також на ступінь абстрактності концептів. Для цього М.Болдирєв, як найбільш прийнятну, пропонує використовувати схему Е. Рош [5].
Нагадаємо, що, крім теорії прототипів, яка, власне, і зробила всесвітньо відомим
ім’я дослідниці, Е. Рош розробила також триступеневу ієрархічну схему систематизації
концептів. Вона виокремила суперординатний рівень найвищої абстрактності, наприклад: рослини, тварини тощо. Рівень базовий – родових понять, таких, як дерево, квіти
та ін. або риби, птахи тощо. Третій рівень – ординатний, до якого належать категорії,
співвіднесені з предметами, що зустрічаються нам у повсякденному житті: дуб, береза,
калина; мак, ромашка, троянда; щука, сом, карась; горобець, синиця, лелека тощо [8].
М.Болдирєв, адаптуючи цю схему для категоризації ціннісних концептів, наводить
як приклад ієрархічну систему, що складається із концепту ПОРЯДОЧНЫЙ та підпорядкованих йому концептів. Сам концепт ПОРЯДОЧНЫЙ він розташовує на суперординатному рівні. На базовому рівні – концепт ВОСПИТАННЫЙ. На субординантному
– концепт ВЕЖЛИВЫЙ [5].
Услід за М. Болдирєвим, Н.Кравцова успішно використала цю, модифіковану у відповідності до особливостей ціннісних концептів, схему для оцінної категоризації інтелектуальних здібностей людини (на матеріалі англійської мови) [1].
Однак, звертає на себе увагу, що у Н. Кравцової, як уже зазначалося, на одному суперординатному рівні розташовані і загальнооцінні (good/bad), і частковооцінні категорії (able/unable, intellectual/non-intellectual). Ієрархія концептів, яку вибудовує у відповідності до цієї схемі М.Болдирєв, загальнооцінних предикатів добре/погано не міс497

тить зовсім, хоча їхнє виокремлення традиційне для праць, присвячених мовній оцінці.
‘Добре’/‘погано’ – це ті компоненти, без яких немислима жодна семантична одиниця
з оцінною конотацією, тож абсолютно справедливо відповідні концепти були занесені
А.Вежбицькою у список семантичних універсалій-примітивів [9: 331]. На нашу думку,
концепти ДОБРЕ/ПОГАНО мають бути розміщені на суперординатному – надпорядковому – рівні, оскільки саме їм підпорядковані всі без винятку ціннісні концепти. Щодо
концептів ПОРЯДОЧНЫЙ і ВОСПИТАННЫЙ, які М.Болдирєв розводить по різних
рівнях, гадаємо, вони цілком можуть бути ієрархізовані один по відношенню до одного
в межах базового рівня за тим самим принципом, за яким систематизуються всі лексикосематичні поля та репрезентовані ними концепти.
Схему можна також дещо доповнити, якщо взяти до уваги багатовимірність оцінних категорій. На перший погляд, це мало би її ускладнити. Але насправді, роблячи
видимими різні аспекти, задіяні в категоризації цінностей, ми лише чіткіше окреслюємо межі між різними ієрархічними рівнями, таким чином спрощуючи цю схему для
розуміння.
Основні виміри, що обумовлюють складність ціннісної категоризації, це дихотомії
«об’єкт – його оцінювана властивість», «об’єктивне – суб’єктивне». Розглянемо їх по
порядку.
1. «Об’єкт – його оцінювана властивість».
У працях мовознавців-аксіологів нерідкістю є такі ряди прикладів ціннісних концептів, що містять іменники з конкретно-предметним значенням, назви явищ, ситуацій
(lekarz, nauczyciel, kapłan тощо [4: 135]) або ж і конкретно-предметні, й абстрактні слова
водночас (як у вищенаведеному прикладі з праці Є.Бартмінського [2: 36] або у В. Кононенка: козак, Дніпро, доля, слава [10: 10]).
Це свідчить про певний синкретизм концептів, які презентують об’єкт оцінки та
оцінювану властивість, в свідомості дослідників. Однак лексеми-вербалізатори відповідних концептів в більшості своїй належать до різних граматичних категорій. Для
концептів-об’єктів репрезентантами слугують іменники з переважно денотатною
(за Ю.Степановим) семантикою (подарунок, книга, лікар), для концептів-атрибутів
– прикметники (добрий, розумний, здоровий) або ж іменники з переважно сигніфікатним значенням (добро, розум, здоров’я). Тож таке розрізнення не лише логічно, але й
лінгвістично виправдане.
Оскільки на суперординатному, чи надпорядковому рівні в схемі Е.Рош ми розташували найбільш абстрактні концепти ДОБРЕ/ПОГАНО, то конкретно-предметні концепти опиняться на рівні субординатному – підпорядкованому, а атрибутивні, концептивластивості – на рівні базових категорій.
2. «Суб’єктивне/об’єктивне»
Очевидно, що концептами, які містять найбільше інформації про об’єктивний стан
речей, є найменш абстрактні концепти рівня субординатних, підпорядкованих категорій.
Водночас ми пам’ятаємо, що цінність – створюється як результат оцінки людиною предметів об’єктивного світу за шкалою «добре/погано». Відтак відповідні концепти ДОБРЕ/ПОГАНО суперординатного рівня категоризації презентуватимуть «суб’єктивне» в
чистому вигляді – оцінні відчуття чи думки людини щодо певних фрагментів реальності. Концепти проміжного базового рівня мусимо вважати двошаровими: в їхній структурі
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представлені компоненти, співвіднесені як із зовнішнім об’єктивним, так і з внутрішнім
суб’єктивним світами.
Щодо засобів вербалізації ціннісних концептів різних рівнів категоризації за схемою
Е.Рош можна зробити такі висновки. Конкретно-предметні концепти субординатного рівня вербалізуються переважно лексемами з домінуючим денотатним семантичним компонентом на позначення предметів, явищ чи ситуацій, які слугують чи перешкоджають
задоволенню різних потреб особистості й, таким чином, викликають у неї позитивні чи
негативні емоції або інтелектуальні реакції: хліб, одяг, піч, енцефалітний кліщ, хвороба,
аварія та ін. Рівень базових ціннісних концептів вербалізується, як правило, за допомогою
прикметників чи прийменників або абстрактних іменників, що мають переважно сигніфікатне значення, поєднане з конотативним (розумний – розумно – розум, добрий – добре
– доброта). Варіанти вербалізації суперординатного рівня найвищої абстракції будуть залежати від морфологічних категорій та інтенсивності вираження властивості: хороший –
кращий – найкращий, добре – краще – найкраще, добро; хороший – поганий – найгірший,
погано – гірше – найгірше, зло. Сигніфікат цих лексем фактично тотожний конотату.
Отже, категоризація ціннісних концептів вирізняється тим, що різні рівні абстрактності накладаються тут на категоріальні дихотомії, які відображають внутрішній і зовнішній світи та об’єкт і його оцінювану властивість. Ієрархічна систематизація ціннісних концептів може бути здійснена й представлена за допомогою схеми Е. Рош з урахуванням профілюючих дихотомій «об’єкт – оцінювана властивість» та «суб’єктивне
– об’єктивне».
Перспективним вважаємо аналіз конкретних концептуальних та лексико-семантичних полів, що містять і репрезентують аксіологічні концепти, у відповідності до описаної схеми – для підтвердження її дієвості, для систематизації відповідних фрагментів
мовної картини світу, для виявлення поки що неспостережених закономірностей категоризації ціннісних концептів.
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ПЕРВЫЙ КРЫМСКИЙ МИФ
(Об одном из претекстов Крымского текста русской литературы)
Кримський текст сформувався в російській літературі XIX століття. Претекстом
його був Кримський міф. Цей міф неоднорідний і складається з різних фундаментальних константних текстів. У даній статті показано, як формувався міф про святість
Кримської землі у X–XIII століттях.
Ключові слова: Крим, Кримський текст, Кримський міф, Херсонес, християнські
сказання, давньоруська література.
Крымский текст сформировался в русской литературе XIX века. Претекстом его
был Крымский миф. Этот миф неоднороден и состоит из разных фундаментальных
константных текстов. В данной статье показано, как формировался миф о святости
Крымской земли в X–XIII веках.
Ключевые слова: Крым, Крымский текст, Крымский миф, Херсонес, христианские
сказания, древнерусская литература
Crimean text emerged in Russian literature of the XIX century. Crimean myth was it
pretext. This myth is heterogeneous and consists of various fundamental constant texts. This
article shows how in X–XIII centuries to configure the myth of the sanctity of the Crimean land.
Key words: Crimea, Crimean text, Crimean myth, Hersonissos, Christian legends, ancient
Russian literature.
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Постановка проблемы. Крымский текст как предмет исследования в свете возрастающего интереса к сверхтексту как таковому до сих пор является важной литературоведческой проблемой. Мы убеждены, что воспринимать такой текст нужно «как совокупность запечатленных в художественных произведениях явлений внехудожественной
реальности, связанных с центром (ядром), и на этом основании собирающиеся в воспринимающем сознании в единый сверхтекст». При этом важно отметить, что «при литературоведческом понимание термина ядро сверхтекста (всегда видоизмененное в соответствии с авторской задачей историческое, географическое, культурное и проч. явление)
находится только и всегда внутри литературного текста, делая сам текст в числе других
текстов одним из главных текстообразующих элементов» [1: 298]. Поэтому обращение
к любому аспекту Крымского текста как регионального сверхтекста русской литературы
способствует уяснению творческих интенций русских писателей, обусловленных крымским материалом. Этим и объясняется актуальность данной статьи.
Предметом данного исследования является цикл произведений древнерусской
литературы X–XIII веков, как византийского, так и русского происхождения, а целью
статьи – показать, как формировался в сознании древнерусских книжников и читателей
миф о Крыме как колыбели православия.
При разговоре о художественном восприятии в древнерусской литературе того или
иного объекта необходимо помнить, по крайней мере, о двух условиях, существенно влияющих на сегодняшнее представление о взгляде средневекового человека на мир.
Во-первых, это неделимость в средневековом сознании литературы переводной и
оригинальной. Чужое воспринималось как свое и, с одной стороны, формировало представление писателя о мире и человеке, а с другой – могло видоизменяться и дописываться в соответствии с жизненными представлениями древнерусского книжника.
Во-вторых, это, как правило, большой временной разрыв между моментом написания или перевода произведения и временем создания той его рукописной редакции, которая дошла до нашего времени и может быть рассмотрена и проанализирована. В таком
случае на первоначальный текст даже без зримого желания древнерусского книжника
могут накладываться более поздние представления о мире, связанные прежде всего с
особенностью идейно-политических акцентов эпохи.
В отношении произведений русской литературы X–XIII веков два изложенных тезиса особенно актуальны, поскольку эти литературные памятники дошли до наших дней,
как правило, в списках XIV–XV веков и более позднего времени.
И все же говорить о писательском восприятии мира в произведениях русской литературы рассматриваемого времени возможно: сила литературной традиции в древнерусский период была столь велика, что никакие переделки не могли ее уничтожить, разве
лишь слегка видоизменить.
Переходя к разговору о Крыме, обратим внимание на то, что, по-видимому, взгляд на
него в первоначальном древнерусском виде донес до нас только безымянный автор «Слова о полку Игореве», отнесший Корсунь (Херсонес) к земле «незнаемой» [2: 374]. Надо
всеми иными авторами тяготела другая литературная традиция, характеризующаяся не
столько собственным, сколько заимствованным взглядом, большей частью византийского происхождения.
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Для русского человека X–XIII веков Крым был своей чужой землей. Своей, поскольку часть Восточного Крыма в XI–XII веках входила в русское Тмутараканское княжество. Чужой, потому что никогда полностью в состав Руси не входила и была отделена
от нее Великой Степью.
Формирование русского представления о Крыме древнерусские книжники начали
опосредованно, как переводчики (а чаще – переписчики) произведений византийского
происхождения. Так в русской литературе появился целый ряд херсонесских сказаний,
среди которых особую группу составляют произведения, связанные с именем святого
Климента, папы Римского, принявшего мучение за веру в Херсонесе в 101 году. Это –
пространное «Житие святого Климента», проложное «Житие святого Климента», «Мучение святого Климента», «Сказание о чуде святого Климента» святого Ефрема Херсонесского, «Чудо святого Климента о отрочати», «Похвала святому Клименту» святого
Климента Охридского, «Слово на перенесение мощей святого Климента в Корсунь»,
«Слово на обновление Десятинной церкви» и написанная на их основе православная
служба святому Клименту Римскому [см.: 3].
Традиция восприятия Херсонеса как места христианских чудес прослеживается также в «Житии святых Ефрема, Василия, Евгения, Агафодора, Елпидия, Еферия и Капитона», их проложных житиях и службе им, пространном «Житии Константина Философа»,
«Повести временных лет», «Слове о том, как крестился Владимир, возьмя Корсунь»,
«Памяти и похвале князю Владимиру» Иакова мниха, «Повести о Николе Заразском».
Св. Климент был четвертым римским епископом, учеником и сподвижником св. апостола Петра. Литературные памятники («Житие святого Климента», «Мучение святого
Климента») повествуют о его благочестии и дарованных свыше способностях творить
именем Божьим то, что было недоступно простым людям.
Он еще в Риме прославился чудом, совершенным именем Господа. Некий гражданин
«вечного города», язычник Сисин, приревновал свою жену, христианку Феодору, к св.
Клименту. Желая доказать ее вину, возмущенный муж вошел в христианский храм, где
в это время правил службу римский епископ. И был наказан: ослеп и оглох. Лишь обращение Феодоры к св. Клименту и молитва св. Климента, обращенная к Господу, вернули
Сисину зрение и слух.
Растущая популярность римского пастыря дошла до императора Траяна, и св. Климент оказался в заточении в Херсонесе, где снискал себе славу чудом, облегчившим
жизнь не только таким же, как он сам, каторжанам, но и всем окрестным жителям. Место
каторги было безводным, и хождение за водой на огромное расстояние выматывало и без
того изможденных людей. А святому Клименту от Господа было явлено место, где неглубоко под грунтом находился водный источник. Стоило святому ударить в этом месте
мотыгой, как забил ключ, обладавший еще и целебными свойствами.
Чудо возымело столь сильное действие, что большое число местных жителей приняло
христианство и стало рушить языческие капища, вырубило священную языческую рощу.
Поскольку зачинщиком этих событий власти не без основания посчитали святого
Климента, его решено было казнить. Но чтобы место казни не стало местом паломничества христиан, святого вывезли на корабле в море и, привязав ему на шею тяжелый
металлический якорь, бросили в пучину.
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Однако палачи просчитались. Молитва прихожан, собравшихся на берегу для прощания со своим пастырем, заставила море расступиться и обнажить раку с мощами святого,
над которой высилось сооружение в виде церкви.
С тех пор в день мучений святого Климента море расступалось, давая дорогу паломникам к месту его упокоения, и продолжалось это семь дней. У раки святого прозревали
слепые, глухие начинали слышать, хромые – ходить, поднимались немощные, изгонялись бесы [3: 13–126, 176].
Однажды к месту упокоения святого Климента на исходе семидневного срока (море
уже постепенно начало подступать к месту упокоения угодника Божьего) подошла семья – отец, мать и отрок – с молитвой о здравии и благополучии («Сказание о чуде святого Климента», «Чудо святого Климента о отрочати»). Опасаясь оказаться под водой,
помолившись, паломники поспешили вернуться. Но когда вода над ракой сомкнулась,
родители с ужасом обнаружили, что сына рядом нет: он остался у могилы святого. Горю
родителей, потерявших единственного отпрыска, не было предела. Однако беспредельна
была и радость, и благодарность, обращенная к Богу, когда через год убитые горем отец
и мать обнаружили отрока живым, здоровым и с молитвенной благодарностью стоящим
у раки святого Климента [3: 31–46].
А когда «затворися море» и доступ к мощам святого стал невозможен, решено было
перенести их в Херсонес («Сказание на перенесение мощей святого Климента в Корсунь», проложное «Сказание на перенесение мощей святого Климента»). Участвовали
в торжествах не только священнослужители города. Специально для этого патриархом
из Константинополя был послан весь клир собора святой Софии. За мощами святого направились на заходе солнца, а в полночь появилось сияние над местом его захоронения,
и стал слышен запах, как от многих кадил («Житие Константина Философа» [4: 260]).
И появилась сначала голова святого, а затем и все тело его. С великой честью и славой
святые мощи были внесены в город [3: 126–139].
Великое чудо сотворил святой Василий, епископ Херсонесский («Житие святых Ефрема, Василия, Евгения, Агафодора, Елпидия, Еферия и Капитона»). Посланный от Иерусалимской церкви в период царствования императора Диоклетиана, святой Василий
был враждебно принят херсонеситами и поселился в отдалении в пещере, ведя праведную жизнь. Однажды явились к нему родители, сын которых скончался в молодом возрасте. Обращение к святому Василию не было случайным: их сын явился родителям во
сне и объяснил, что ежедневное взывание к языческим богам, которым они покланялись,
горю не поможет; его сможет воскресить лишь молитва к Творцу всего сущего, произнесенная херсонесским епископом. И чудо свершилось: после молитвы святого Василия
молодой человек воскрес. Но это возмутило язычников. Подогреваемые иудеями, они
связали святого, поволокли к стенам города и убили возле столба, на котором христианами был водружен для поклонения крест [3: 165–166].
В том же тексте повествуется о деяниях святого Капитона, посланного епископом
в Херсонес уже в период правления Константина Великого. Херсонеситы потребовали,
чтобы он вошел в горящую печь. Только при таком условии они готовы были поверить
во Христа. И святой Капитон их требование выполнил. Выйдя живым из горящей печи,
он доказал силу слова Божьего [3: 167].
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Чудеса сопровождали здесь и Константина Философа, первоучителя славянства
(«Житие Константина Философа»). В Херсонесе он с Божьей помощью не только с легкостью овладел еврейским и самаритянским языками, но научился читать Евангелие и
Псалтирь, написанные «руськыми письмены», а вскоре и говорить на этом языке. Чудесным образом святой спас Херсонес от хазарской осады и предсказал скорый уход из
жизни херсонесскому епископу Георгию [4: 259, 261, 281].
В «Повести временных лет» Крым упоминается несколько раз.
В самом начале памятника говорится о разделении по Потопе земель между сыновьями патриарха Ноя. Иафету, сообщается здесь, достались среди других стран и народов «тавриани», т.е. жители Таврии (Крыма).
Сообщается о посещении Корсуня (Херсонеса) св. апостолом Андреем. Здесь он
узнал о том, что «ис Корсуня близь устье Днепрьское», и по Днепру поднялся к месту
расположения будущего Киева, предрек скорое его появление и, держа путь на север,
посетил Новгород.
Широко известно о чудесах, связанных с крещением в Корсуни святого равноапостольного князя Владимира («Слово о том, как крестился князь Владимир, возьмя Корсунь», «Повесть временных лет», «Память и похвала князю Владимиру»). Женитьба на
византийской царевне Анне – блестящий политический ход, сближавший русских князей с константинопольским двором, – была поставлена в зависимость от крещения князя.
Промедление Владимира в этом стоило ему здоровья – он «разболеся… очима, и не видяше ничтоже». Прозрение наступило в момент его крещения как свидетельство особого
Божьего произволения [5: 10–16; 3: 49–54; 6: 290].
Покидая Корсунь, святой князь Владимир взял с собой в Киев мощи святого Климента Римского, причем после этого княжьего шага святой около двух столетий воспринимался в качестве главного русского чудотворца – покровителя Русской земли
[6: 51–52].
В отличие от «Повести временных лет», в «Памяти и похвале князю Владимиру» –
еще одном литературном памятнике XI в. – сообщения о крещении князя Владимира в
Корсуни не имеется. Более того, здесь утверждается, что Владимир «на другое лето по
крещении къ порогомъ ходи, на третьее Корсунь городъ взя». То есть взятие Корсуня
(Херсонеса), описанное в «Повести временных лет», произошло, по свидетельству автора – Иакова мниха, через два года после крещения Владимира.
Обоснование необходимости похода Владимира на Корсунь здесь иное, нежели в
«Повести временных лет». Помолясь Богу, русский князь идет на «греческый градъ» для
того, чтобы привести на Русь христиан и священников: «и да научать люди закону крестианьскому». И внял Господь его молитве – пришли в Киев из Корсуня священнослужители и христиане, и привез Владимир из Херсонеса церковную утварь, иконы, мощи
святого Климента Римского «и иныхъ святыхъ».
Женитьба на византийской царевне рассматривается как деяние, направленное на
вхождение русского народа в христианский мир, как своеобразный символ единения во
Христе Византии и Руси [6: 290].
С Херсонесом связано имя другого чудотворца – святого Николая Мирликийского,
заместившего со временем в русском православном сознании святого Климента. Именно
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из Корсуни чудотворная икона святого Николы пришла на Русскую землю («Повесть о
Николе Заразском»), причем сопровождалось это целым рядом чудес.
Трижды являлся святой Никола во сне корсунскому священнику Астафию, требуя
перенести его чудотворный образ в рязанскую землю. Трудно было сниматься с насиженного места корсунскому священнослужителю, лишь тяжелая болезнь глаз, насланная
на него чудотворцем, вразумила его и побудила к действию. Путь в неведомую далекую
землю был непрост: пришлось обогнуть на корабле всю Европу – от черноморского до
балтийского побережья; случилась задержка в Великом Новгороде (жена, Феодосия, воспротивилась идти далее), но «великий чюдотворець Николае» постоянно напоминал о
Божественном произволении и, когда это было необходимо, наказывал нерадивых исполнителей Божьей воли (так, только временный паралич вразумил Феодосию, заставив
идти далее – в рязанскую землю).
Явился святой Николай во сне и рязанскому князю Федору Юрьевичу, предлагая выйти навстречу Корсунскому чудотворному образу. Князь сделал это с подобающими почестями [7: 176–183].
Весь этот литературный материал дает возможность говорить об определенном внутреннем единстве литературных памятников X–XIII веков, подчеркивающих определенные неомифологические тенденции.
Любопытно, что в описании событий «Повести о Николе Заразском» наблюдается
аналогия с событиями, зафиксированными в цикле произведений о св. Клименте Римском и в «Корсунской легенде», с последовавшими после крещения в Корсуне князя Владимира историческими событиями.
Так, молитвой и обращение в христианство снимает св. Климент слепоту и глухоту
Сисина. Обращением в христианство избавляется от слепоты князь Владимир. Решением перенести в Рязанскую землю икону Николы Корсунского избавляется от слепоты
священник Астафий.
Побывав в Херсонесе и именно там приняв святое крещение, Владимир увозит с
собой в Киев мощи святого Климента, где помещает их во вновь выстроенной Десятинной церкви. Они превращаются не только в особую гордость Киева, но создают самим
фактом своего существования и производимыми ими чудесами атмосферу особого отношения к ним. На полтора века культ Климента Римского стал одним из самых значительных на Руси. Этот культ по своей значимости для русского православного сознания
даже иногда сравнивают с будущим культом Николая Чудотворца [см.: 8], но «культ св.
Климента I во многом противостоял “грецизации” Русской Церкви, которую проводила
Константинопольская патриархия. В 1147 г. собор русских епископов поставил “главою
Климента” Киевского митрополита из русских – Климента Смолятича. Но эта попытка
освободиться от зависимости от Константинополя не удалась, и прибывший из Византии
митрополит Константин I, опираясь на поддержку князя Юрия Долгорукого, не только
проклял Климента Смолятича и инициатора собора 1147 г. князя Изяслава Мстиславича,
но и стал смещать русских епископов, замещая их греками, чтобы действия собора 1147
г. не могли повториться» [9].
Эти исторические подробности нужны нам только для полноты картины, а вот событие перенесения мощей, на наш взгляд, совершенно по-особенному высвечивает ход
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действия «Повести о Николе Заразском». И это очень наглядно передает движение неомифологических представлений автора «Повести…»: из Корсуня для особой миссии
икона, как некогда мощи святого Климента, отправляется на Русь, что в русском мифологическом сознании самим своим фактом утверждает св. Николая Мирликийского в качестве общерусского чудотворца, а Херсонес в качестве колыбели русского православия.
Думается, что такое отношение к Херсонесу получило бы развитие в дальнейших
произведениях русской литературы – тенденция была уже заметна.
Но все поменялось с нашествием монголов.
Если на протяжении X–XIII веков Крым воспринимался своей чужой землей, то начиная со второй половины XIII века упоминание Крыма, воспоминания о Крыме из русской литературы уходят, а в конце XVI века о нем постепенно вновь начинают говорить,
но теперь уже только как о земле чужой. Начинает складываться новый миф о Крыме
как о Восточной мусульманской стране. Более того, от мифа о святости Крыма с центром
в Херсонесе авторы переходят к формированию мифа о порочности Крыма, при этом
центром этого мифа становится вовсе не столица Крымского ханства, а крупнейший
черноморский крымский порт, торговый центр и, что особенно важно, центр работорговли – генуэзский город Кафа (Феодосия), а также граница Великой Степи (которая в
определенной степени еще воспринимается как своя) и чужой земли – Перекоп. Нередко
в литературе этого периода крымский хан так и назван – «перекопский царь».
Таким образом, по новой мифологии древнерусских книжников, Крым (с центром
в Херсонесе) – это край, отмеченный высокими жертвами во имя Божие, а следовательно, особым Божием смотрением и благословением. Традиция такого взгляда пришла в
русскую литературу из византийской и, благодаря крещению на крымской земле князя
Владимира, была усвоена и закреплена.
Особо следует отметить, что все древнерусские памятники, связанные с Крымом несут в себе знак духовной преемственности, существующей между Византией и Русью.
Киев воспринимается духовным наследником Рима и Константинополя, причем одним
из авторов центр «второго Рима» переносится в Херсонес; при этом заступник Русской
Земли св. Климент становится символом христианства вообще: «От Рима в Херьсонъ,
от Херсона в нашю рускую страну сътвори прити Христос Богъ нашь» [3: 44]. То есть
духовное величие Киева даже ставится в зависимость от степени полноты восприятия
духовного наследия христианского Херсонеса. Херсонес становится символом православного единства, а это в конце концов в русском православном сознании экстраполируется на Крым вообще.
Утверждение «Крым – святая земля» благодаря древнерусским книжникам становится первым мифом о Крыме, перешедшим в дальнейшем в сознание писателей нового
времени и ставшим одним из существенных фундаментальных константных текстов в
составе Крымского текста (сверхтекста) русской литературы.
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НАЗВАНИЯ ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА В СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЕ
Стаття присвячена розгляду назв фіолетового кольору в сучасній рекламі, вказані
формальні та семантичні особливості цих одиниць. Наведені прототипи нових назв фіолетового кольору в сучасній рекламі, продукція, запропонована у фіолетовому кольорі.
Ключові слова: реклама, кольоропозначення, лексема, сема,лексичне значення.
Статья посвящена рассмотрению названий фиолетового цвета в современной рекламе, отмечены формальные и семантические особенности анализируемых единиц.
Указаны мотиваторы новых названий фиолетового цвета в современной рекламе, продукция, доступная в фиолетовом цвете.
Ключевые слова: реклама, цветообозначение, лексема, сема, лексическое значение.
The article deals with names of violet color in modern advertising, formal and semantic
peculiarities of these color terms are depicted. The author focuses on the prototypes for occasionalcolor terms in modern advertising, saying about range of goods available in violet color.
Key words: advertising, color term, occasionalcolor term, lexical unit, sem, lexical meaning.
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Современное общество испытывает информационно-манипулятивное влияние со
стороны масс-медиа, в этом процессе реклама играет, возможно, одну из главных ролей. Уникальность рекламы как вида словесности подчеркивают многие исследователи:
«Ничто не отражает страну и эпоху лучше, чем реклама. Она – часть коллективного бессознательного данной страны … Об идеалах нации говорят ее объявления» [1: 20]. Изучение интралингвистических аспектов рекламы, а также ее влияния на общество осуществляется многими лингвистами. Интерес к изучению рекламных текстов проявляют
зарубежные ученые [2; 3; 4]. Украинский исследователь А.О.Ворначев сосредоточился
на вопросах взаимодействия лексико-семантического, фонетического, синтаксического
и прагматического уровней в текстах рекламы автомобилей [5]. С.В. Гузенко рассматривает вопросы синтаксиса рекламного дискурса [6]. Исследовательница Т.В. Гулак приводит примеры репрезентации ценностных структур рекламы [7]. Работы В.В. Зирки
посвящены вопросам языковых форм манипулятивной игры в рекламе [8].
Среди актуальных тем следует выделить изучение цветословаря современной рекламы, что подтверждается появлением работ А.П.Василевича [9], Е.В. Лукьяновой [10],
Л.В. Печенниковой [11], Ю.Н. Ус [12]. Однако, на наш взгляд, остаются нерассмотренными некоторые механизмы пополнения цветословаря современной рекламы, взаимосвязи цветового признака и формальных, семантических особенностей его номинации в
рекламе.
Основной целью данного исследования является изучение семантических и формальных особенностей названий фиолетового цвета в рекламе. Согласно стадиальной теории Б.Брента и П.Кея об эволюционном развитии основных цветообозначений
(basiccolorterms), пребывая на определенной стадии генезиса, вербальный код продуцирует фиксированное количество основных цветообозначений. Чем выше уровень
культуры говорящих, тем больше формируется и закрепляется основных названий цвета
[13]. По мнению ученых, категоризация фиолетового цветового признака в вербальном
пространстве происходит на последних стадиях развития языка, что делает названия
фиолетового цвета относительно новой, активно развивающейся группой в цветовой
номенклатуре. Отсутствие большого количества общеязыковых цветообозначений фиолетового подталкивает копирайтеров искать новые формы номинации, которые бы соответствовали требованиям рекламы. Интересом к новым формам номинации обусловлена
актуальность нашей статьи. Материалом исследования послужили цветообозначения
фиолетового признака товаров в русскоязычной рекламе, выбранные из электронных ресурсов (Интернет сайтов и каталогов) рекламы косметики, строительных и отделочных
материалов, текстиля, мебели, транспортных средств, мобильных телефонов, бытовой
техники и алкогольных напитков за 1997–2012 гг.
Названия фиолетового цвета востребованы в рекламе различной продукции. Доминирующей сферой является реклама декоративной косметики для женщин. Чаще всего
рассматриваемые цветообозначения характеризуют цвет теней для век, лака для ногтей,
в редких случаях губной помады и краски для волос как средств создания экстравагантного образа. Следовательно, в XXI веке общество признает возможность применения
фиолетового цвета в макияже глаз и маникюре, фиолетовый цвет волос и губ представительниц женского пола считается необычным и смелым (Аметистовый каприз, Смелый
© Горлачева В.В., 2013
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Фиолетовый). В современной рекламе фиолетовый стоит признать цветом текстиля и
аксессуаров («Светло-фиолетовый купальник – лучшее решение для молодых изящных девушек»). Значительное количество предметов одежды и обуви, текстиля для дома
представляется в фиолетовом цвете. Фиолетовый завоевывает позиции в сфере дизайна
помещений –обширная группа названий фиолетового фигурирует в рекламе лакокрасочной продукции, обоев, мебели: «Кухня. Здесь можно использовать яркие оттенки
фиолетового. Вспомните итальянскую керамику, красивое стекло и восхитительные
скатерти!... Гостиная. Виноград и баклажан подойдут для оформления гостиной. Вопрос заключается лишь в том, какой цвет лучше соответствует вашему характеру.
Предпочитаете ли вы глубину и элегантность сливовых оттенков или вам больше по
душе утонченность розового и черного винограда?» [14: 101]. Также мы зафиксировали
несколько случаев предоставления автотранспортных средств в этом цвете, например,
Аметист перл пурпурный.
Среди проанализированных нами 1800 рекламных названий цвета, группа цветообозначений фиолетовых товаров составляет более 150 единиц. В русскоязычной рекламе функционирует три вида цветообозначений: общеязыковые, окказиональные семантически производные и семантически пустые. Данная классификация иллюстрирует
тенденции, определяющие процессы формирования фонда цветолексики в рекламе на
современном этапе. В рамках нашего исследования в качестве общеязыковых цветообозначений определены имена прилагательные с цветовыми семами в денотативно-сигнификативном макрокомпоненте, получившие широкое распространение и зафиксированные словарями русского языка. Среди общеязыковых цветообозначений присутствуют
семантически непроизводные и семантически производные лексические единицы. Семантически производные общеязыковые цветообозначения были образованы на базе относительных имен прилагательных с цветовой семантикой. Такая модель остается продуктивной и в настоящее время. В рекламе, как правило, задействованы лишь некоторые
цветообозначения одного тона из перечня общеязыковых названий цвета. Особенностью
группы названий фиолетового является то, что в ней собраны почти все общеязыковые
названия цвета, а именно: аметистовый, фиолетовый, лавандовый, лиловый, пурпурный, сиреневый, сливовый, смородиновый, фиалковый, черничный. Цветообозначения с
компонентами пурпур / пурпурный занимают особое положение в структуре рекламных
цветообозначений. Слово пурпурный было заимствовано из немецкого в эпоху Петра
I. Метафорическое значение «символ высокого сана» было заимствовано вместе с
прямым значением этого слова. По словам А.П. Василевича, «на Западе изначальный
ореол слова уже практически исчез … в российской среде особый статус этого слова сохраняется. Язык упорно не допускает его низведения до уровня обыкновенного
цветонаименования» [9: 40]. Ореол, все еще присущий лексеме пурпурный, позволяет
использовать его в рекламной функции: Королевский пурпур / Королевский пурпурный,
густо-пурпурный, Пурпурное искушение и т.д. Таким образом, возможна не только открытая экспликация оценки, но и метафорическое обыгрывание ценных покупателю
цветовых образов. В этом случае актуализация потенциальных и ассоциативных сем
имеет большое значение.
Мы не зафиксировали цветообозначений свекольный, сольфериновыйв современной рекламе. Однако нередко применяются лексемы аметистово-сиреневый, ярко-фи509

олетовый, темно-фиолетовый,нежно-сиреневый, нежно-лиловый и названия полихроматических цветов -жемчужно-фиолетовый, серебристо-фиолетовый, шоколаднофиолетовый.
Подбирая цветообозначение, маркетолог опирается на аксиологические установки
в обществе. Наиболее простым способом реализации положительной оценки является
само слово, полнозначная лексема. Это, прежде всего, слова-оценки (денотат равен оценке), например, красивый, прекрасный, изысканный, роскошный.Слова-характеристики из
разных сфер человеческой жизни входят в состав рекламных цветообозначений. Они
могут одновременно, и характеризовать колерный образец, и давать ему положительную оценку. Обширная группа с семой «фиолетовый» состоит из цветообозначений
(структурная схема Adj + Adj), где один из компонентов – общеязыковой колоратив. Как
правило, цветообозначение фиолетовыйвыступает в данной роли. Дать положительную
оценку удается благодаря привлечению слов из области моды. Широкий ряд цветообозначений имеет в своем составе адъективы, классифицирующие цвет как атрибут модельного бизнеса, например, Актуальный Фиолетовый, Фиолетовый гламурный, Пурпурный
гламур,Сиреневый глянец,Модный сиреневый, Сиреневый фэшн, Сиреневый шик (названия цветов декоративной косметики) и др. В современном мире многие модельеры признают различные оттенки розового и фиолетового наиболее актуальными.
Самый продуктивный тип рекламных окказиональных цветообозначений формируется благодаря переходу свободных словосочетаний (Adj +N) с цветовой семантикой в
фонд рекламной цветолексики, например, Сиреневый туман, Сиреневый фэшн, Лиловая
роза, Фиолетовое наваждение, Смородиновый бриз (цвета декоративной косметики).
Семы цвета, в большинстве случаев, репрезентируются с помощью ресурсов имени прилагательного.
Попытки номинации цвета по предмету отражены в семантически производных окказиональных цветообозначениях: аметист, бузина, букет фиалок, лаванда, слива, сирень (интерьерные цвета). Не только дериваты общеязыковых колоративов выступают
материалом для создания таких цветообозначений: амаретто, баклажан, вереск [15].
Номинация цвета по предмету осуществляется с помощью двухкомпонентных единиц,
например, Драгоценный аметист, Свежий клевер, майская сирень. Причем цветовые
семы присутствуют только в компоненте-существительном, семантика адъективного
компонента призвана привлекать внимание покупателя.
Окказиональные цветообозначения с семой «фиолетовый», как правило, мотивированы лексемами тематических групп «драгоценные камни», «дорогие ткани», «цветы», «чувства человека», «мода», «фрукты» (слива), «ягоды»:Аметист, Драгоценный
аметист, аметистово-сиреневый, Лиловый минерал, Сиреневый туман, Букет фиалок,
Цветущая сирень, Сиреневая фантазия, Сиреневая чувственность, Сиреневый муслим,
Модный сиреневый, Сахарная слива, Ледяная / Дикая слива, Черничный джем.В составе рекламного цветообозначения данные компоненты не только популяризируют цвет,
приписывая ему, несомненно, положительную оценку, но и характеризуют его тоновый
показатель.
Анализируя семантику окказиональных цветообозначений, мы обратились к методике проведения ассоциативных экспериментов. Ассоциативные эксперименты дали нам
сведения относительно актуальности и мотивированности рассматриваемых единиц. В
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ассоциативном эксперименте участвовали две группы опрашиваемых, среди которых 34
представителя возрастной группы от 17 до 25 лет и 24 респондента от 40 до 55 лет.
Всем анкетируемым были предложены в качестве слов-стимулов окказиональные цветообозначения без денотативно-сигнификативных сем цвета (например, Джонни, полевые цветы, Сладкий поцелуй, Эйфория). Респонденты записывали цветовые ассоциации,
возникшие в первые 10-20 секунд, на слова-стимулы. Молодежная группа респондентов была сформирована из студентов ЗНУ (Запорожский национальный университет) и
ЗНТУ (Запорожский национальный технический университет). Анкетируемые старшей
группы – носители русского языка с высшим образованием. Разделение опрашиваемых
на данные группы продиктовано стремлением проследить особенности восприятия и
цветового определения семантики цветообозначений, созданных на основе лексем без
денотативно-сигнификативных сем цвета носителями русского языка различных возрастных групп. Согласно ассоциативному эксперименту, только 12 % респондентов
старшей группы, а также 14 % опрашиваемых из молодежной группы соотносят фиолетовый цветовой признак с представленными словами-стимулами. Следовательно,
указанные окказиональные цветообозначения без денотативно-сигнификативных сем
цвета непонятны потребителям рекламы, воспринимаются как экзотизмы. Ограниченность употребления подобных окказиональных цветообозначений нивелирует шансы их
освоения языком-реципиентом.
Таким образом, в современной рекламе репрезентация колерных образцов фиолетового тона осуществляется с помощью общеязыковых и окказиональных цветообозначений. Количество окказиональных цветообозначений превышает количество общеязыковых названий рассматриваемого цвета, что свидетельствует о попытках расширить
языковые возможности номинации фиолетового признака. Наиболее продуктивным является способ номинации по предмету с помощью имен существительных или атрибутивных словосочетаний. Окказиональные цветообозначения с семой «фиолетовый», как
правило, мотивированы лексемами тематических групп «драгоценные камни», «дорогие
ткани», «цветы», «чувства человека», «мода», «фрукты» (слива), «ягоды». Фиолетовый
цвет в современной рекламе – это цвет декоративной косметики для женщин, а также
интерьерный цвет, цвет текстиля и аксессуаров.
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КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
З МОВИ ГІНДІ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-СХОДОЗНАВЦІВ
Стаття присвячена розгляду концептуальних засад створення навчально-методичного комплексу з мови гінді для майбутніх фахівців-сходознавців.
Ключові слова: концепція, навчально-методичний комплекс, мова гінді, соціокультурна компетенція.
Статья посвящена рассмотрению концептуальних основ создания учебно-методического комплекса по языку хинди для будущих специалистов-востоковедов.
Ключевые слова: концепция, учебно-методический комплекс, язык хинди, социокультурная компетенция.
The article introduces and deals with the innovative idea of the educational-methodological
complex of Hindi language for future specialists in oriental studies, conceptual approaches.
Key words: conception, the educational-methodological complex, Hindi language, socialcultural competence.
Стрімкий розвиток міжнародних відносин України з іншими державами світу, зокрема східними країнами, розширення економічних і культурних зв’язків зумовлюють
потребу у висококваліфікованих фахівцях-сходознавцях. Як державна мова республіки
Індія гінді набуває глобального статусу внаслідок збільшення політичної та економічної
могутності цієї країни.
Підготовка майбутніх фахівців-сходознавців потребує наявності якісних сучасних
навчальних матеріалів. В Україні розроблено принципово нові програми зі східних мов
для мовних вищих навчальних закладів. Для успішного навчання майбутніх фахівцівсходознавців вищі навчальні заклади мають бути забезпечені навчально-методичними
комплексами (НМК), співвідносними зі структурою наукового знання та складовими
дисциплін галузевого освітнього стандарту спеціальностей і напрямів. Їхній зміст, відібраний у якості навчального знання, має відповідати навчальним професійно-орієнтованим потребам.
На сучасному етапі розвитку педагогічної науки ґрунтовно досліджено філософські
аспекти, теоретичні й методичні засади розвитку освіти (Р. Гурвич, В. Загвязинський,
В. Кремень та інш.), питання підготовки фахівця в контексті іноземної мови (М. Болина,
Р. Гришкова, Н. Духаніна, Г. Китайгородська, О. Саєнко, С. Сисоєва та інш.).
Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з проблем створення підручників і НМК з іноземної мови засвідчує, що дослідженню окремих питань за цією
проблемою приділялася значна увага (Б. Ананьєв, В. Артемов, С. Архангельський, Б. Бєляєв, С. Бєшєнков, І. Бім, Н. Бориско, М. Вятютнєв, Н. Гєз, В. Дерун, І. Зимня, Д. Зуєв,
О. Кузнецова, О. Литвинюк, О. Ляшенко, Ю. Пасов, В. Плахотник, В. Редько, Н. Скля© Довбня К.В., 2013

513

ренко, І. Товпинєц, Б. Фуртак, Л. Хоменко й інш.). Водночас практично відсутні вітчизняні педагогічні дослідження концептуальних засад створення навчально-методичного
комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців.
Для обґрунтування принципів побудови НМК треба розглянути НМК з позицій системно-функціонального підходу, для якого характерне таке:
- НМК є підсистемою засобів навчання в системі навчання ІМ, яка взаємопов’язана
з її іншими елементами та обумовлена ними;
- специфіка системи НМК визначається її типом, який можна віднести до знакових
інформаційних (побудованих на процесах збереження, передавання та переробки інформації ІМ), відкритим (здатним до змін, розширення та звуження), евристичним, багатофакторним;
- особливість системи НМК полягає у своєрідності її компонентів та їхньої взаємодії один з одним та із середовищем. Середовищем виступають всі інші елементи системи
навчання, які, впливаючи на склад і структуру НМК, є регулюючими факторами: цілі та
умови навчання, форми навчання, країна створення та використання НМК (її географічна, історико-культурна та економічно-політична близькість до країни мови, що вивчається, педагогічні та методичні традиції тощо); контингент студентів та методи навчання;
- умовою функціонування НМК як системи є розподілення його функцій між окремими компонентами;
- система НМК має відкритий характер, який виявляється у варіативності його компонентного складу, динаміці функцій, які виконуються НМК у навчально-виховному
процесі на різних етапах навчання; відносній відкритості її окремих компонентів (вона
виражається у варіативності функціонально-структурних елементів, які викладач може
опускати, розширювати, доповнювати на свій розсуд, адаптуючи НМК до конкретних
умов навчання;
- взаємодія компонентів НМК усередині системи характеризується різним ступенем інтеграції та їхньої кореляції між собою;
- НМК як система, достатня для досягнення намічених цілей навчання.
У той же час системний характер НМК обумовлює відносну самодостатність усіх
його компонентів [1: 58–60].
Теоретичною основою конструювання НМК є певні дидактичні принципи і підходи:
Розробка змісту відбувається після визначення мети і завдання навчання.
Для структурування змісту НМК для підготовки майбутніх фахівців-сходознавців необхідне дотримання принципу достатності мінімуму змісту, який дозволяє вирішити питання співвідношення теорії та практики на кожному рівні навчання. Завдяки принципу
наступності, кожний новий етап навчання базуватиметься на мінімальних результатах
гіндімовної підготовки попередніх етапів. Принцип еквівалентності дозволить погодити
національну систему навчання мови гінді з подібними системами інших країн [1: 58–60].
Таким чином, в основу структурування змісту сучасного НМК мають бути покладені наступні принципи: науковості, систематичності та послідовності, зв’язку теорії з практикою, взаємозв’язку різних розділів університетського курсу східної мови, наступності
та перспективності у навчанні, урахування взаємодії східної та української мови в процесі навчання [2: 106].
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Моделювання в НМК змісту навчання передбачає моделювання змісту предмету навчання через: відбір мінімумів: змістовного, комунікативних і мовних, особливим чином ураховуючи лінгвосоціокультурний та професійно-орієнтований мінімум; розподіл,
організацію та узгодження відібраних мінімумів у циклах підручника та інших компонентів НМК. Зміст процесу навчання моделюється через визначення цільових компетенцій та їхніх компонентів, які забезпечують усі аспекти міжкультурного спілкування, що
моделюється; обрану авторами модель навчання та її одиниці, реалізовані в адекватних
схемах та етапах мікроструктури НМК; системи та підсистеми вправ, які забезпечують
досягнення цілей; форми навчальної взаємодії, їхню кореляцію із завданнями спілкування і специфіку залежно від етапу їхньої реалізації в НМК [3: 15].
Моделювання змісту предмету навчання в НМК базується на таких твердженнях:
- об’єктами міжкультурного спілкування мовою гінді слугують функціональні моделі культурно-мовних спільнот Індії та України, що характеризуються єдністю мовного, соціального та культурного аспектів, а суб’єктами спілкування – учасниками діалогу
культур – виступають студенти, які є носіями загальнолюдського рівня світової культури,
національної своєї культури та індивідуального, особистісно-специфічного рівня свого
культурного статусу, та НМК, що моделює ці самі рівні;
- предметно-змістовий план міжкультурного спілкування становлять сфери дійсності та універсальні функції буття культурно-мовного спілкування, які на методичному рівні представляють собою проблемно-тематичні комплекси, характерні для культурно-мовного спілкування Індії та України та їхнього діалогу;
- важливим компонентом змісту НМК, що моделюється, є візуальні елементи, які
становлять концепцію візуалізації НМК, яка містить: аспекти та функції візуалізації, типологію візуальних елементів, типи їхньої кореляції з текстом і етапами роботи, а також
вимоги до візуалізації, що визначають критерії відбору для матеріалів цього типу;
- НМК забезпечить міжкультурне спілкування, якщо відібраний зміст предмета навчання буде моделлю самої міжкультурної комунікації за функцією, змістом і формою.
Функція моделі реалізовується в комунікативному мінімумі, зміст – у змістовому мінімумі, а форма – у мовних мінімумах;
- принципами визначення та побудови моделі змісту предмету навчання виступають: системність і модельність, необхідність та достатність, посильність і доступність,
відповідність комунікативним потребам студентів, їхньому інтелектуальному рівневі та
інтересам, відносна відкритість і професіоналізація;
- варіант процедури відбору на базі функціонально-ситуативного підходу обумовлює функціональне узгодження мінімумів.
Моделювання в НМК змісту процесу навчання визначається методичним аспектом,
який детермінується авторською концепцією НМК – комунікативним підходом.
Моделювання в НМК змісту процесу навчання міжкультурного спілкування здійснюється шляхом формування й розвитку міжкультурної комунікації та її складових компетентностей: нормативно-мовної, лінгвосоціокультурної, комунікативно-філологічної, комунікативно-професіональної з почерговим домінуванням кожної з них в одній із частин НМК.
Структурно-змістова модель кожної цільової компетентності містить: мовні, культурно-змістові й соціальні знання, а також навички та вміння користуватися ними для
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вирішення завдань міжкультурного спілкування у простих і комбінованих видах комунікативної діяльності.
Для навчання міжкультурної комунікації потрібні навчальні матеріали, що моделюють діалог культур країн рідної та мови, яка вивчається. Це завдання є дуже важливим
для розробки концепції НМК, особливо, коли йдеться про підготовку майбутніх фахівців-сходознавців.
Давньоіндійська та давньоукраїнська культурномовні спільноти є типами регіонально-культурної спільноти, які базувалися на близькості мов, а також спорідненості етносів
і культур, мали спільне історичне минуле. Усвідомлення цього факту значно полегшує
сходознавцям-філологам сприйняття мовного, соціального та культурного аспектів сучасної індійської культурномовної спільноти, дозволяє розширити уявлення і про власну
українську давню культурномовну спільноту [4: 125]. Соціокультурні аспекти професійно спрямованої мови гінді знаходять відображення, окрім загальних вимог, у знайомстві
з давніми соціальними моделями існування аріїв та протослов’ян; їхніми релігійно-філософськими уявленнями та звичаями й обрядами, які відбивали світобачення обох народів
[5: 68–75].
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HOMO NARRANTUS: ОСОБЛИВОСТІ ЕПІСТОЛЯРНОЇ НАРАЦІЇ
У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
За матеріалами опитування через інтернет-листування, метою якого було з’ясування розуміння дорослою людиною «особистісного зростання», виявлено особливості
спілкування у віртуальному просторі, які зближують його з епістолярним жанром минулих часів і обумовлені сучасними технологіями. Виділено і проаналізовано чинники,
що сприяють зближенню спілкування через електронну пошту з епістолярним жанром,
а також самоусвідомленню і самоідентифікації комунікантів – учасників опитування.
Ключові слова: опитування, віртуальний простір, особистісне зростання, епістолярний жанр.
По материалам опроса, проведенного с помощью интернет-переписки, целью которого было выяснить понимание взрослыми «личностного роста», выявлены особенности общения в виртуальном пространстве, которые приближают его к эпистолярному жанру прошлых веков и обусловлены современными технологиями. Выделены и
проанализированы факторы, которые способствуют сближению общения с помощью
электронной почты с эпистолярным жанром, а также самоосознанию и самоидентификации коммуникантов – участников опроса.
Ключевые слова: опрос, виртуальное пространство, личностный рост, эпистолярный жанр.
The survey conducted with the help of online correspondence, the purpose of which was to
find an adult understanding of «personal growth», revealed the peculiarities of communication
in virtual space, which bring it to the epistolary genre of past centuries and are due to modern
technology. The factors that contribute to the convergence of communication via e-mail with
the epistolary genre, as well as self-awareness and self-identity of communicants – participants
of survey were analyzed.
Keywords: survey, virtual space, personal growth, epistolary genre.
Мета роботи полягає у виявленні особливостей спілкування у віртуальному просторі, які зближують його з епістолярним жанром минулих часів і обумовлені сучасними
технологіями.
Матеріалом для спостереження стали особливості спілкування між комунікантами
під час проведення опитування щодо розуміння опитуваними «особистісного зростання». Поняття «розвиток особистості» - одне з визначальних у психології, на нього підсвідомо зорієнтовано багато досліджень. Розвиток особистості безумовно пов’язаний з
тим, що Л.С. Виготський називав «вершинним» у людині. Ним визначаються і на ньому
базуються проблеми життя людини серед людей, моральної поведінки, виховання дітей,
пошуку смислу життя, духовного розвитку і багато інших. Тези про те, що зростання
© Зарецька О.О., 2013
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і зміна, природна креативність, автентичність, унікальність, неповторність, невичерпний, закладений від природи потенціал особистісного зростання є найбільш значимими
особистісними особливостями, а розвиток є базисним модусом існування особистості,
обґрунтовуються у концепції вершинної психології (Фромм, Оллпорт, Роджерс, Маслоу,
Мей, Келлі, Франкл, А. Роше та інші), але так само вони є базовими у більшості психологічних теорій.
При проведенні опитування акцент було зроблено на з’ясуванні уявлень дорослих
про можливість і сутність змін особистості протягом життя людини; на розумінні ними
поняття «особистісне зростання» і їхніх уявленнях про те, які життєві обставини цьому
сприяють. Актуальність дослідження визначається значущістю проблеми особистісного розвитку і зростання людини, з одного боку, і тими можливостями, які надає використання сучасних методів дослідження, зокрема, методів психологічної герменевтики
і наративної психології, для глибокого занурення у багатство індивідуального досвіду
конкретної людини [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Незважаючи на інтерес сучасних дослідників до
всього спектру проблем особистісного розвитку і зростання, уявлення дорослих з цього
приводу ніколи не аналізувалися.
Методика роботи. Опитування проводилося переважно у письмовій формі (через інтернет-листування) у групі дорослих людей переважно «інтелігентних» професій різного
віку (53% - від 50 до 65 років, 15% - до 35 років, 15% - 35-50 років і 17% - старші за 65 років). Відповіді надіслали близько 100 дорослих, більше половини з них – жінки. Обставини
набуття особистісного досвіду, що стали рушійною силою для особистісного зростання,
виявлялися самим суб’єктом під час ініційованої інтерв’юером рефлексії, наративізувалися і в такому вигляді ставали об’єктом аналізу дослідником. Основним методичним засобом було поступове нарощування і відтворення «розірваного» наративу опитуваних за
матеріалами неодноразових усних та письмових бесід з кожним опитуваним (поняття «розірваного наративу» було введено нами раніше [7]). Якісний аналіз та інтерпретація отриманих в експерименті наративів здійснювалися з використанням методик контент-аналізу,
методики визначення смислового обсягу наративу, розподілу виявлених смислів на теоретичні, рефлексивні і фактографічні, тощо. Проведений аналіз дозволив визначити: рівень
відповідності суб’єктивного уявлення про особистісне зростання змісту цього поняття у
науковому дискурсі; особливості наративів особистісного зростання у групах опитуваних,
сформованих за різними критеріями; особливості отриманих текстів відповідно до вікового і гендерного складу групи опитуваних, а також відмінності текстів за обсягом, ступенем
наративності, ступенем рефлексивності, ступенем формальності, ступенем емоційності, за
ознаками, спричиненими статусно-соціальними відмінностями, тощо.
Нами було виявлено і упорядковано множину смислів, з яких у сукупності складаються поняття «особистісний розвиток» і «особистісне зростання» у сучасній психології
– 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.
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Різні аспекти проведеного дослідження аналізувалися у ряді наших публікацій ([8;
9; 10] та ін.). Постановка такого завдання перед опитуваними спонукала більшість з
них замислитися і висловитися з теми, яка, можливо, більшістю з них ніколи не обговорювалася, - особистісне зростання людини. Спілкування на настільки «піднесену»
тему задає ніби інший «жанр» для нарації опитуваного – примушує «підняти погляд
у небо» (за образним висловом С.Б. Кримського), переводить обговорення до екзистенціальної площини. Опитування через електронну пошту виявилося здатним дати
людині можливість письмово висловити те, що не вписується у жанри усної комунікації, - так, як це відбувалося при листуванні в минулі часи, завдяки чому ми маємо
епістолярний жанр.
Було виділено кілька чинників, що сприяли цьому:
1. Письмовий формат відповіді, що дозволяє розвинути думку більш обґрунтовано і
повно, ніж це прийнято в усному діалогічному спілкуванні. В результаті опитуваний породжує достатньо «довгий» текст, часто наративного плану (крім випадків, коли опитуваний явно тяжіє до «тезаурусного» типу відповіді за самим складом своєї особистості);
письмову відповідь опитуваний пише наодинці, що дозволяє йому глибше «зануритися»
у свою свідомість; породження письмової відповіді відбувається більш уповільнено, ніж
усної, що теж сприяє більш розгорнутому і повному формату породжуваного тексту;
письмова форма для людей, хто має схильність до цього, надає можливість вийти за межі
суто конкретної і лаконічної відповіді і, з одного боку, заглибитися у надра свого досвіду,
а з іншого – піднятися до пафосу «високого штилю» у стилістиці відповіді, тим більше
що поставлене у інтерв’ю запитання сприяє такому повороту (з наративів: «Постоянная
переоценка принципов, расстановка приоритетов»; «Не насильственное («так надо»,
«долг») и не спонтанное (порыв души) стремление быть милосердным»; «Чем больше
проходит времени, тем больше ценим доброту, проснувшиеся души для любви, понимания, терпения, благодарности всему сущему. Солнцу за свет, тепло, которое оно дарит
каждый день. Небу, звездам … Всему, что нас окружает. Богу за то, как трепетно и с
какой любовью он растит каждую душу»).
2. Можливості комп’ютерного «нелінійного» редагування: можливість доповнювати
і розвивати вже сформульовану думку, робити вставки, зміни, акцентування; можливість
зберігати текст відповіді і повертатися до редагування через деякий час; можливість «загострювати» думку, знаходячи найбільш влучні формулювання, тощо.
3. Більша свобода маневру при комп’ютерному листуванні, на відміну від звичайного письмового опитування: можливість не вступати у контакт, якщо опитуваний не
бажає (просто не відповідати на лист), або відповісти не одразу – опитувач і опитуваний
не включені в одну просторово-часову ситуацію, що робить відповідача більш вільним у
своєму виборі - можна відповісти пізніше, послатися на зайнятість або взагалі зробити
вигляд, що не отримав повідомлення з питаннями.
4. Сприйняття віртуального простору як окремого паралельного каналу чи навіть (за
звичкою перебування у Інтернет-просторі) як паралельного світу, де діють трошки інші
закони перебування: ти сам наодинці зі своїм комп’ютером – знаряддям текстоутворення, і, в той же час, у контакті, діалозі з безліччю людей; на твою репліку можуть реагувати вже через секунду; відповідь на твої думки може прийти від людей, яких ти ніколи
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не бачив і, можливо, не побачиш, тощо. Ілюзія контакту з цілим світом, з людством
загалом сприяє, на наш погляд, виходу на інші горизонти розгляду теми.
5. Залучення опитуваного у наративну практику у письмовій формі (на зразок щоденників, задушевних листів). Аналіз результатів опитування дозволив виявити феномен
нерефлексованості або слабкої рефлексованості індивідом власного особистісного розвитку. Питання анкети торкалися «потаємного» в людині, глибоко особистісного і прихованого навіть від неї самої. Емпірично викликаний процес осмислення і наративізації
затягує особистість у занурення, актуалізацію і текстуацізацію потаємного і тим самим
трошки відкриває завісу над ним. Наративна практика такого типу формує систему зняття «особистісного забрала», «щита» [9].
Віртуальний простір письмового спілкування, письмових практик, таким чином, виконує роль середовища для виникнення і життя дискурсу особистісного розвитку. Спеціально організоване опитування з особистісного зростання, яке ініціює певний вид наративної практики у дорослих особистостей різного віку, служить дієвою технологією
самоусвідомлення особистості, а також відіграє роль наративного тренінгу.
Все це сприяє тому, що опитуваний (в усякому разі, частина з них) має можливість
відчувати себе одночасно і як людина 19 століття перед чистим листом паперу наодинці з
думками, які можна без поспіху, ґрунтовно викласти у листі адресату, що тебе зрозуміє; і як
інтернет-блогер, що пише всьому світові зразу, не орієнтуючись ні на кого конкретно, і певен, що хоча б когось його текст знайде (а ні – то такий текст служить для себе як щоденник
і підгодовує відчуття самоусвідомленості, самоідентифікації і навіть власної значущості).
Здається слушним спробувати залучити уроки цього дослідження до вироблення методик «пробудження» процесу осмислення екзистенційного плану свого буття учасниками освітнього процесу. Опитування, наближене до проективних методик і за змістом
орієнтоване на осмислення опитуваними свого досвіду, може стати тим стимульним матеріалом, яке викличе бажані процеси в учасників.
ЛІтература
1. Наративні психотехнології / [ Чепелєва Н.В., Смульсон М.Л., Шиловська О.М., Гуцол С.Ю.]. – К. : Главник, 2007. – 144 с. - (Серія «Психол. інструментарій»).
2. Проблеми психологічної герменевтики: монографія / [ Чепелєва Н.В., Титаренко
Т.М., Смульсон М.Л. та ін..]. – К. : Міленіум, 2004. – 276 с.
3. Проблемы психологической герменевтики / [ Чепелева Н.В., Титаренко Т.М.,
Смульсон М.Л. и др. ]. – К. : Изд-во Национального педагогического университета им.
Н.П.Драгоманова, 2009. – 382 с.
4. Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду /
[ Чепелєва Н.В., Титаренко Т.М., Смульсон М.Л. та ін..]. - К. : Педагогічна думка, 2008.
5. Чепелева Н.В. Общая характеристика нарративной психологии / Н.В. Чепелева //
Проблемы психологической герменевтики. Под ред. Н.В.Чепелевой. – К.: Издательство
Национального педагогического университета им. Н.П. Драгоманова, 2009. – С. 127 - 134.
6. Чепелєва Н.В. Теоретичні засади наративної психології / Чепелєва Н.В., Смульсон
М.Л., Шиловська О.М., Гуцол С.Ю. // Наративні психотехнології. / М.Л.Смульсон. – К.,
2007. – С. 3-37. (Серія «Психол. інструментарій»).
520

7. Зарецька О.О. Деякі методологічні зауваження щодо «розірваного наративу» у
психогерменевтичних дослідженнях / О.О. Зарецька // Мова і культура (науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. 10 (135). – С. 57-64.
8. Зарецька О.О. Життєві контексти особистісного зростання дорослих / О.О.Зарецька
// Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості: монографія / за ред. Н.В.Чепелєвої. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. - С. 141-170.
9. Зарецька О.О. Наративні практики особистісного зростання / О.О.Зарецька // Наукові
студії із соціальної та політичної психології; [редакційна рада: М.М.Слюсаревський (голова),
В.Г.Кремень, С.Д.Максименко та ін.]. – К.: Міленіум, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 81-93.
10. Зарецкая О.А. Осмысление человеком своего личностного роста (по материалам эмпирического исследования) / О.А.Зарецкая // Личность и ее жизненный мир : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием,
посвященной 20-летию факультета психологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (Омск, 3-4
октября 2013 г.) / под ред. Л.И. Дементий. – Омск : Изд-во Ом. Гос. Ун-та, 2013. - С. 65-71.

УДК 821.133.1-32.09

Клименко О.В.
(Мелітополь, Україна)
КОМПОЗИЦІЙНА РОЛЬ МІРКУВАННЯ
У ПОВІСТІ А. КАМЮ «СТОРОННІЙ»

Пропоновану статтю присвячено аналізу композиційної ролі міркування у повісті
Альбера Камю «Сторонній». Наводяться існуючі підходи до розуміння композиції художнього твору, вивчається міркування як одна з одиниць композиції художнього тексту та його роль у створенні композиційної побудови повісті з погляду когнітивно-дискурсивного підходу.
Ключові слова: міркування, композиційна побудова, когнітивно-дискурсивний підхід.
Предложенная статья посвящена анализу композиционной роли рассуждения в
повести Альбера Камю «Посторонний». Предлагаются существующие подходы к пониманию композиции художественного произведения, изучается рассуждение как одна
из единиц композиции художественного текста и его роль в создании композиционного
построения с точки зрения когнитивно-дискурсивного подхода.
Ключевые слова: рассуждение, композиционное построение, когнитивно-дискурсивный подход.
The article is devoted to the analysis of the reflection composition significance in the story
“The Stranger” by Albert Camus. The author studies the existing approaches to the literary
work composition understanding, considers the reflection as one of the units of the literary
work composition and its role in composition structure of the story from the position of the
cognitive-discourse approach.
Key words: reflection, composition structure, cognitive-discourse approach.
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Повість Альбера Камю «Сторонній» є невеликим за обсягом літературним твором, і
саме тому ми вважаємо, що дуже багато у процесі сприйняття цього твору залежить від
того місця, яке міркування як його структурна одиниця посідає у його композиційній побудові. На нашу думку, виконання міркуванням його функцій залежить насамперед від
того, яке місце воно займає у композиції твору.
Композиція художнього тексту – один із найважливіших та найскладніших компонентів поетики літературного твору.
Композиція розглядається сьогодні як два боки одного складного явища. Як внутрішня організація художнього твору, його структура, композиція є «внутрішньою композицією»; як зовнішня організація художнього твору, поділ його на розділи, частини, строфи,
як «план твору», тобто послідовність подій, що відбуваються, це є «зовнішньою композицією» [1, c. 96].
До вивчення композиції художнього твору існує декілька підходів:
–структурний, структурно-прагматичний (М. М. Бахтін,В. В. Виноградов);
–змістовно-тематичний (Г. М. Гримич,Т. Н. Денисова,В. В. Кожинов,Л. Ніре,В. П.
Скобелев,В. В. Фащенко);
–когнітивно-дискурсивний (Б. А. Успенський).
З позицій когнітивно-дискурсивного підходу композиція визначається як певна авторська точка зору. При цьому цей погляд автора по відношенню до його персонажу
може бути як внутрішнім, так і зовнішнім[2].
Ми використовуємо саме когнітивно-дискурсивний підхід до розгляду композиції
художнього тексту та визначаємо її як комплекс різних точок зору – автора, оповідача,
персонажа. Міркування як одиниця тексту може бути внутрішнім мовленням як самого
автора, так і персонажу, роблячи твір багатогранним та поліфонічним. Поняття композиції є полісемантичним, оскільки означає як структуру, так і зміст художнього твору.
Виходячи з погляду на міркування як особливий тип мовлення та найпростішу одиницю
композиції художнього тексту, вважаємо, що міркування як одна зі складових композиції
є елементом як структурного рівня, утворюючи структуру художнього твору, так і елементом рівня змістовного, розкриваючи його зміст.
Міркування, поряд із описом та повідомленням, представляє собою найпростішу
одиницю композиції художнього тексту та служить для виконання композицією її головних функцій, тобто відображення реальних життєвих зв’язків та розкриття характеру.
Такий комплексний підхід до вивчення композиції художнього тексту ми визначаємо у
загальному як комунікативний. Завдяки використанню комунікативного підходу до вивчення композиції новелістичного твору ми можемо визначити місце та роль міркування
у композиційній побудові художнього твору, оскільки міркування, на нашу думку, це єдиний засіб «зазирнути» у свідомість людини, пізнати її думки, наміри та почуття (у нашому випадку – у свідомість Мерсо, головного героя повісті Альбера Камю «Сторонній»).
Композицію повісті «Сторонній» можна вважати правильною кільцевою композицією. Двічі у романі з’являється «aujourd’hui»/ «demain» – на початку та наприкінці. На
початку: «Aujourd’hui, maman est morte. <…> Enterrement demain. <…> je rentrerai demain
soir». Наприкінці: «J’ai retrouvé le calme. <…> J’ai senti que j’avais été heureux et que je
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l’étais encore. <…> Il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon
exécution». Таким чином, на початку відбувається погляд у завтрашнє життя після смерті
матері, наприкінці – погляд у завтрашню смерть із сьогоднішнього життя.
Повість Камю починаєтьсязіслів головного героя, що є і оповідачем: «Aujourd’hui,
mamanestmorte». Проте смерть не зворушуєйого, адже, на його думку, світ–абсурдний,
в ньомунемаєані Бога, анісенсу:«Rien, rienn’avaitd’importance. <…>Dufonddemonavenir,
pendanttoutecettevieabsurdеquej’avaismenée, unsouffleobscurremontaitversmoi. <…> Que
m’importaient la mort des autres, l’amour d’une mère, que m’importaient son Dieu, les vies
qu’on choisit, les destins qu’on élit, puisqu’un seul destin devait m’élire moi-même...»Ця доля
–смерть, яка неминуче очікуєкожнулюдину. Мерсовіритьлише в одну істину–істинусмерті.Міркування про смерть зустрічаються у повісті не часто, лише на початку та наприкінці твору, що лише підкреслює їх значимість та важливість:
«J’avais même l’impression que cette morte, couchée au milieux d’eux, ne signifiait rien à
leurs yeux. Mais je crois maintenant que c’était une impression fausse».
Назва повісті Камю символічна. Вона фіксує світосприйняття головного героя. А
оповідь, що ведеться від першої особи, надає автору можливість познайомити читачів
з його думками, зрозуміти сутність його «сторонності». Герой Камю такий самий сторонній, як і нещасні покинуті старі у будинку престарілих, яких місцевий охоронець
протиставляє всім іншим людям: «J’avaisdéjà été frappé parlafaçonqu’ilavaitdedire: “ils”,
“lesautres”, etplusrarement “lesvieux”, enparlantdespensiоnnairesdontcertainsn’étaientpasplu
sagésquelui».
Міркування, що зустрічаються у тексті повісті, надають нам можливість зрозуміти,
що Мерсо байдужий до життя у його звичному розумінні. Для нього не має значення геть
нічого, крім його власного існування. Йому не потрібно казати жінці, що він її кохає;
йому немає потреби плакати на похороні матері; він не думає про наслідки своїх вчинків.
Герой Камю не вирішує жодних соціальних питань, він ні проти нічого не протестує. Для
нього не існує нічого важливого. Єдине, в чому впевнений Мерсо, це в тому, що скоро
прийде до нього смерть,і у цей момент він знову згадує про матір:
«Là-bas, là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s’éteignaient, le soir était comme une
trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s’y sentir libérée et prête à tout revivre.
<...> Et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre. <...> Je m’ouvrais pour la première fois
à la tendre indifférence du monde».
Таким чином, виклад матеріалу у повісті відбувається від особи мовця як від стороннього спостерігача. Він просто перераховує дії, що виконав, без будь-яких емоцій
та почуттів. Сторонній спостерігач не може розмірковувати над окремими подіями, виявляти їх причини чи передбачати наслідки. Тому поява міркування в тексті оповідання є
завжди несподіваною і неочікуваною. Такі міркування немов зривають з головного героя
маску стороннього спостерігача і оголюють його душу, що страждає. Саме тому роль
міркування в побудові тексту оповідання представляється нам надзвичайно важливою.
Міркування допомагають читачеві зрозуміти головного героя та поступово розкрити для
себе його сутність. Міркування про смерть зустрічаються лише на початку та наприкінці
твору, на початку воно коротке, наприкінці герой Камю використовує низку питальних
речень, речення стають складними. Отже, роль міркування у побудові композиції опо523

відання А. Камю «Сторонній» полягає насамперед у тому, що міркування, з’являючись
подекуди в окремих частинах оповідання, допомагає читачеві краще зрозуміти героя,
побачити у ньому живу людину, що страждає, любить, мріє.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СКРИПТУ «ШЛЮБ» В БРИТАНСЬКІЙ
ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
(на матеріалі роману Sasha Wagstaff “Changing Grooms” )
У статті розглядається об’єктивація скрипту про стосунки чоловіка та жінки,
що ведуть до шлюбу. Дослідження виконано на матеріалі роману «Обмін нареченими»
британської авторки С. Ваґстафф. Виділено макроскрипт та мікроскрипти, можливість розвитку ситуації за певним алгоритмом, а також агентів, наведено приклади із
роману, проведено когнітивний аналіз отриманих результатів. Встановлено, що двома
основними етапами сценарію є періоди: 1) дошлюбний (знайомство, симпатія, залицяння, заручини); та 2) шлюбний (шлюбна церемонія, буденне подружнє життя, в деяких
випадках сепарація чи розлучення).
Ключові слова: когнітивний, концепт, скрипт, концептуалізація, вербалізація.
В статье рассматривается объективация скрипта об отношениях мужчины и
женщины, ведущие к браку. Исследование выполнено на материале романа «Обмен женихами» британской авторши С. Вагстафф. Выделены макроскрипт и микроскрипты,
возможность развития ситуации по определенному алгоритму, а также агентов,
приведены примеры из романа, проведен когнитивный анализ полученных результатов. Установлено, что двумя основными этапами сценария являются периоды:
1) добрачный (знакомство, симпатия, ухаживания, помолвка); и 2) брачный (бракосочетание, обыденная супружеская жизнь, в некоторых случаях сепарация или развод).
Ключевые слова: когнитивный, концепт, скрипт, концептуализация, вербализация.
The article analyses the representation of the script about the relationship between a
woman and a man that lead to marriage. The survey has been based on the novel “Changing
Grooms” by S. Wagstaff. There have been singled out macrо and micro scripts, ways of
situation development, examples from the novel and agents. The study results have undergone
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cognitive analysis. It has been established that pre-marriage (meeting, sympathy, courtship and
engagement) and marriage (marriage ceremony, daily marital life, in some cases separation or
divorce) periods constitute two key stages of the script.
Key words: cognitive, concept, script, conceptualization, verbalization.
Шлюб – давній інститут регулювання соціально-правових відносин між чоловіком
та жінкою, який зазнав еволюції впродовж свого розвитку. Прототипом перших шлюбних стосунків можемо вважати моногамію, яка за дослідженнями науковців виникла
близько 20 000 років тому [1], а кристалізувалися шлюбні відносини у формі схожій
до сучасності з приходом християнства. На території Англії та Уельсу строгий моніторинг-заохочення до реєстру шлюбів був започаткований із запровадженням податку на
шлюб у 1690-х роках [ 2]. Проте, за даними американської дослідниці С. Кунц, близько
двох століть тому в Західній Європі та Північній Америці почала формуватися та модель
шлюбу, яка набуває масового поширення в світовій практиці. Згідно з цією практикою,
саме в межах шлюбу, вільного від насильства, примусу, гендерної нерівності, що толерувалося в минулому, партнери очікують отримати задоволення більшої кількості своїх
психологічних та соціальних потреб [3]. Та саме кінець ХХ і початок ХХІ століття вніс
революційні зміни в «правила шлюбної гри», дозволивши представникам однієї статі
повноправно вступати в неї.
Наша стаття має на меті створити реконструкцію скрипту про шлях стосунків партнерів, що ведуть до шлюбу та їхній подальший розвиток на матеріалі англомовного художнього дискурсу початку ХХІ століття. Предметом дослідження є вивчення та аналіз
реалізації скрипту про передумови укладення шлюбу, сам процес реалізації фреймової
ситуації, подальшого розвитку та концептів-складників. Об’єктом роботи є мовна референція реалізації скрипту про стосунки чоловіка та жінки, що ведуть до шлюбу у романі
британської авторки Sasha Wagstaff “Changing Grooms”. Наукова новизна полягає в тому,
що в ній уперше змодельовано скрипт розвитку стосунків партнерів, що ведуть до шлюбу на основі британської художньої прози початку ХХІ століття.
Концепти, будучи ментальними уявленнями [4; 5], увібрали в себе людський досвід
контакту людини із навколишнім світом, і ця взаємодія людина – світ безпосередньо
залежить від фізіологічних особливостей будови людського організму [6: 45]. В разі
комунікативної потреби концепт може бути об’єктивованим різноманітними лінгвістичними засобами (лексичними, фразеологічними, синтаксичними та іншими), семантичний опис та систематизація яких дає змогу виокремити когнітивні ознаки та когнітивні
класифікатори, які допоможуть змоделювати концепт [7: 48]. Вивчення концептів дає
змогу зрозуміти концептосферу (термін вперше введений у вжиток Лихачовим Д. С.
[8]) носіїв певної мови, етно- чи соціальної групи. Концепти досліджують, зокрема, і
за допомогою проведення асоціативних експериментів, створення асоціативних полів,
семантичного аналізу словникових статей, здійснення аналізу вербалізації концептів у
мовленні та тексті.
Важливим моментом дослідження є когнітивна інтерпретація, яка є «етапом семантико-когнітивного аналізу, без якого дослідження залишається в рамках лінгвістичної
семантики» [7: 48].
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В сучасній лінгвістиці вагомий вплив має погляд когнітивної семантики, який вказує
на штучність розмежування семантики та прагматики. Так, «принцип композиційності»,
який передбачає чітке розмежування між значенням слова та значенням речення і якого
дотримуються формальні підходи в лінгвістиці, не дає чіткого уявлення про істинне значення слова [6: 207-216]. Традиційний, семантичний підхід стверджує, що саме словникове значення є істинним об’єктом семантичного аналізу, в той час як прагматичне має в
основі нелінгвістичне знання. Теза ж когнітивної семантики стверджує наступне: «Значення слова є наслідком мови у вжитку і прагматичне, радже ніж закодоване, «словникове» значення є «справжнім». Закодоване значення, збережена ментальна репрезентація
лексичного концепту є схемою – скелетною репрезентацією значення, абстрагованою від
повсякчасного досвіду мовного вжитку» [6: 216]. На противагу словниковому погляду,
когнітивна семантика протиставляє «енциклопедичне знання», що є структурованою
системою знань, має мережеву організацію і не всі аспекти цього знання доступ до якого
можна сягнути одним словом, мають еквівалентну позицію [6: 216]. При тім, слова – не
умістилища, які презентують наперед «запаковані» в’язки інформації. Натомість, вони
дають доступ до широкої мережі енциклопедичних знань [6: 221].
Науковці Попова С. Д. та Стернін І. А., що представляють семантико-когнітивний
підхід в когнітивній лінгвістиці, вважають, що найдоцільніше розрізняти концепти за
тим типом знання, відображення дійсності, яке вони закріплюють, оскільки саме від цього залежать методи виділення та описання концептів [4: 117]. За визначенням вищезгаданих науковців, за змістом концепти можуть ділитися на наступні когнітивні структури:
уявлення, схеми, поняття, фрейми, сценарії (скрипти) а також гештальти [4: 117 – 119].
Різняться ці структури між собою ступенем абстракції та об’ємності, кожен наступний
різновид концептів презентує вищий ступінь організації. Сценарій, або скрипт – це послідовність деяких епізодів в часі, стереотипні епізоди з ознакою руху, розвитку. Фактично, це фрейми, які розгортаються в часі та просторі як послідовність окремих епізодів,
етапів, елементів, як, наприклад, відвідування ресторану, бійка, екскурсія [4: 119], а їхнє
значення, в свою чергу, залежить від культурних та соціальних факторів [9: 26].
На основі роману сучасної британської письменниці Sasha Wagstaff “Changing
Grooms”, ми змоделювали реконструкцію об’єктивації скрипту уявлення британців початку XXI століття про стосунки чоловіка та жінки, що ведуть до шлюбу та їх подальший
розвиток, також виділили динамічні та статичні елементи.
На початку формування стосунків є обов’язковою наявність двох ключових
концептів-персонажів, що можуть бути як протилежної, так і однієї статі [MALE,
FEMALE] ←fancies →[FEMALE, MALE]. Якщо це гетеросексуальні стосунки то, хоч
обоє відчувають симпатію один до одного (що є зав’язкою сценарію) і можуть проявляти
знаки уваги, проте прийнято, що саме чоловік робить перші кроки назустріч.
Наступною у розвитку сценарію є фаза (мікросценарій) dating, courtship: “He
proposed after such a short courtship” [10: 181], де партнери набувають статусу boyfriend
та girlfriend, ([MALE, FEMALE] ←dates →[FEMALE, MALE]): “The guest thanked her,
thinking it best not to mention he had a boyfriend, not a wife, and hurried away, his pockets
bulging full of perfume bottles” [10: 303]. Під час реалізації цього мікросценарію акцептованим в суспільстві, навіть обов’язковим вважається дошлюбне співжиття, ведення
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спільного господарства: “As it was, it wasn’t her phone and the text message that popped up
had jokingly demanded to know when Adam might make ‘an honest woman’ of the sender after
‘three years of living together…” [10: 2]. Проте, деяким консервативним представникам
старшого покоління, особливо особам духовного сану, важко змиритися з таким станом
речей і на їхній погляд, це є «життям в гріху»: “She had an idea that their engagement had
been mutually beneficial because it seemed to have pleased Gil’s father greatly. Seeing his only
son living in sin with his girlfriend and her child had caused the vicar no end of headaches
but in light of a ‘proper commitment’ being made and the promise of a wedding at some point,
Gil’s father had relaxed visibly” [10: 207].
Із усієї кількості стосунків більшості так і не судилося перейти у наступну фазу і
саме на цьому етапі часто настає стадія розриву: “After sharing exactly one year of their
lives together and one messy break-up, it no longer mattered what Adam would love” [10: 1];
“I’ve just come out of this really messy relationship, you see…” [10: 101], що приводить до
завершення стосунків і вводить обох учасників на перший етап алгоритму, проте, можливим є і примирення, що сприяє успішному продовженню сценарію, а саме, реалізацію
фреймової ситуації engagement (заручини), proposing, символом якої є обручка, яку чоловік дарує коханій: “...He had been vague about making thing official and had seemed happy
that the diamond on Sophie’s finger meant they were committed to one another” [10: 207];
“I woke up on a lounger by the swimming pool with Clemmie wearing my father’s pinkie ring
on her ring finger” [10: 88]. Від моменту заручин партнери набувають статусу fiancée та
fiancé: “Leaving your beautiful fiancée behind as well. We do appreciate it darling” [10: 6,
“My fiancé Gil is responsible for the refurbishment at the manor house and he told me about
Rufus and Clemie getting married here” [10: 98]. Попри те, що освідчення – важливий та
відповідальний крок в житті, не всі ставляться до нього з необхідною серйозністю: “I
can’t remember proposing and that’s the truth but I want to go ahead with this, OK?” [10: 89].
«Справою честі» в стосунках є дотримання обіцянки, а в разі їх припинення, дотримання певної паузи, перш ніж вступати в нові зносини: “What sort of man would he be,
waving his fiancée off one minute and declaring undying love to Tessa the next” [10: 510].
У попередні епохи спільне дошлюбне життя вважалося безчестям для жінки, в сучасній емансипованій епосі це твердження та упередження практично знівелювалося,
проте досі може напівжартома служити докором для стимулювання чоловіка до узаконення стосунків: “As it was, it wasn’t her phone and the text message that popped up had
jokingly demanded to know when Adam might make ‘an honest woman’ of the sender after
‘three years of living together…” [10: 2].
Кульмінацією реалізації усього сценарію і логічним кроком після заручин є фреймова ситуація wedding, під час якої персонажі набувають статусу groom та bride, а після
шлюбної церемонії молодий та молода стають husband та wife, змінюється їхній статус і
щодо батьків свого обранця/ обраниці: son-in-law, daughter-in-law [10: 449], якщо ж у чоловіка вже є діти, то нова дружина вербалізуєтсья для його дітей лексемою-композитом
stepmother:“He was painting a vast nude of Hannah Penry-Jones the third, Freddie’s vacuous
new stepmother” [10: 355]. Характерною лінгвістичною ознакою є те, що концепти на
позначення майбутніх учасників певного етапу реалізації шлюбних стосунків утворені
словотворчим способом основоскладання: “I can’t wait to meet his bride-to-be again”
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[10: 278]; “…I’d want my husband-to-be to do more than turn up and quote the one line he’s
bothered to learn” [10: 311].
Вершиною кульмінації як сценарію, так і фреймової ситуації, є момент виголошення
обітниці партнерами: “Tucking Sophie’s hand into his, Tristan stood beside Sophie, with Ruby
next to them, and prepared to say their vows” [10: 550].
До лексико-семантичного поля фреймової ситуації wedding окрім винуватців заходу, можемо зарахувати також певні атрибути самої церемонії: “…Henny checked her list
again. Flowers, check. Ring cushion, check. Guests, vicar, best man, groom check” [10: 520],
та bridesmaid що і формуватимуть лексико-семантичне поле даного концепту-фрейму.
Сам день шлюбу визначається як яскрава, світла подія “…Happiest day of their lives…”
[10: 157], “…I can’t wait to get married...” [10: 54], він же є і зобов’язанням “We’ve been
engaged for ages now, so why not make a commitment to each other? And we love each other,
don’t we? We’re sure of our feelings, aren’t we?” [10: 207]. Одруження є узаконенням стосунків: “Now that there is a free wedding slot with everything arranged, why don’t we make it
official?” [10: 463], а одружитися (за визначенням автора роману через уста персонажів)
означає почати вести осілий, стабільний спосіб життя: “He wanted to settle down but he
wanted to get it right – to find his ‘soul mate’, if such a thing existed” [10: 91].
Щодо віку входження в шлюб, то головну роль відіграє не фізіологічний вік, а індивідуальна психологічна готовність: “But they had discussed marriage many times. They
might only be in their twenties but it had seemed like a natural step after such an intense love
affair” [10: 209], також бачимо, що декому і в 30 років характерна незрілість, неготовність увійти в шлюбні стосунки: “Proposing had been unexpected enough and marriage
was equally alien as a concept; the idea of children was a conundrum his brain simply
couldn’t untangle for the time being” [10: 163].
В сучасному британському суспільстві, де особистість має право вільного вибору,
дилема «одружуватися чи ні?» залишається на розсуд самій особі, та за індивідуальними
психологічними характеристиками, поведінкою, соціум розділяє осіб на тих, що здатні
вступити в шлюб, та not a marrying kind, not exactly the marriage material [10: 33]: “I
can’t believe Rufus is getting married here,’ Jack said suddenly. ‘Not exactly the marrying
kind, I wouldn’t have thought” [10: 8].
Метафорично, потенційний супутник життя позначається кількісним числівником
one з означеним артиклем “So, she is “the one” then?’ Rufus prompted, enjoying seeing his
friend squirm” [10: 90].
В сучасну епоху весілля набуло комерціалізації, що детально описано сучасною британською дослідницею S. Boden [11]. З цим пов’язана поява концептів, що виражені наступними лексемами: Wedding present [10: 449], Wedding shoes [10: 448], Wedding suit [10:
448], Wedding team [10: 246], Wedding package [10: 333], і навіть wedding-planner’s course
[10: 362], що зайняв свою нішу у постійно зростаючому ринку сфери послуг.
Не втрачає актуальності й у ХХІ столітті шлюб «з розрахунку», де представники обох
статей очікують отримати вигоду від поєднання своєї долі з партнером: “He suspected he
saw his engagement to Clemmie as his ticket to the big time, his opportunity to raise his profile
and be taken seriously” [10: 90]. При цьому як представники чоловічої, так і жіночої статі
можуть стати на вищі щаблі у професійному, матеріальному, так і соціальному світі: “She
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didn’t think her mother would be so upset about her only having one GCSE if she managed
to get Rufus to propose to her, India thought triumphantly” [10: 239]. She was good for his
career, marrying her couldn’t fail to give him some much-needed clout in Hollywood” [10:
348]; “Marrying her had to bring Rufus kudos, maybe the publicity and the kind of roles he
had always craved” [10: 89].
Авторка роману яскраво експлікує у тексті негативно марковану емоційну складову
передвесільного процесу, який пов’язаний із хвилюванням, страхом: “It’s probably just
pre-wedding nerves. It’s September now, the wedding’s only a few months away – even I’m
getting a bit jittery, ha ha!” [10: 343]; “I think he was freaking out about the wedding – which
is no excuse for sleeping with a schoolgirl, obviously” [10: 462].
Від часу одруження наступає реалізація мікросценарію marriage. Початком подружнього життя (marriage) є етап honeymoon, що наступає одразу після одруження і традиційно новостворена сім’я вирушає у весільну подорож. З цим етапом пов’язана також
сфера обслуговування, так, зокрема, готельна індустрія пропонує спеціальний номер для
щойно одружених: “Rufus had hired the honeymoon suite on the understanding that it would
at least be superior to the other rooms in the hotel in terms of décor” [10: 235].
В історії розвитку людства спостереження та когнітивні процеси осмислення дійсності набували щораз складніших форм, що привело до метафоризації дійсності. Не
оминув цей процес і важливого етапу в житті людини – одруження, що відобразилося в
багатстві лексичних одиниць. У тексті аналізованого роману зустрічаємо ідіоматичний
вираз-метафору, об’єкт образного мислення, де вальсова хода – це проведення цілого
життя у шлюбі з одним партнером: “She was becoming annoyingly clingy and he suspected
she had high hopes of him dumping Clemmie and waltzing off into the sunset with her” [10:
348], та це вдається далеко не всім подружнім парам. У тексті роману на позначення
одруження зустрічаємо і стилістично негативно марковану лексему get hitched, первинне
значення якої прив’язувати, запрягати, впрягати [12 (1 : 540)], в розмовній мові дана
лексема стала фразеологізмом-метафоричним висловом, набувши значення «одружитися» [13] “There is a free space and everything is in place – we could just turn up and get, how
you say, hitched?” [10: 464].
Новим для сучасної Британії є open marriage, де чоловік та дружина можуть вступати в позашлюбні стосунки при цьому зберігаючи свій шлюб: “There’s the parents who ‘ave
some sort of open marriage, it seems…” [10: 18]. Подружня невірність хоча і сприймається
з відчутним осудом, проте є типовим явищем. Частими є випадки зради як у дошлюбних
стосунках, так і у подружньому житті, це висвітлено концептом adultery, що виражено
лексемами deception, betrayal, extramarital affairs, affair, shag other people, також концептуальним синонімом pull birds: “They fight and they shag other people to wind each other
up and every so often they remember they love each other and end up in bed having noisy
sex” [10: 77]. Чоловіка-зрадника ж «величають» сheating bastard. У випадку, коли шлюбні стосунки зазнають кризи (failing marriage [10: 222]), що часто спричинено зрадою,
учасники можуть або 1) вступити в етап примирення – reconciliation, або 2) припинити
стосунки – split up, go separate ways: “It wasn’t every day you got to witness your parents’
marriage break down, even if he had seen it coming for years” [10: 234], що може привести
до розгортання наступної фреймової ситуації – розлучення: “Tessa had packed her life into
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her car and offered her Putney flat to a friend who was in the throes of a messy divorce”[10: 3].
У випадку смерті одного з подружжя husband та wife набувають статусу widow та
widower: “He’s a widower – his died a few years back, I think wife” [10: 313]. Як після
розлучення, так і після смерті одного з подружжя, розвиток сценарію передбачає змогу
remarry (знову одружитися), і не існує обмеження щодо можливої кількості повторення
цього алгоритму: “Hugo Penry-Jones was on his third wife already and they got younger and
younger each time he remarried”[10: 14].
Важливим законодавчим нововведенням, прийнятим у Великобританії у 2004 році
є можливість узаконення стосунків одностатевих пар, що надає їм обов’язки та права,
ідентичні для пар, що перебувають у цивільному шлюбі, [14]. Civil partnership є і самою
церемонію укладення шлюбу і терміном для позначення стосунків, в які входять партнери. У романі “Changing Grooms”, що був опублікований у 2009 році, вербалізована і дана
ситуація: “We’re practically booked up until Easter and the weddings are simply flooding in!
One of them is for Gil and Nathan’s civil partnership – the brief is not very Gil at all, it’s “pink,
glittery and disco” [10: 551].
Проведений аналіз дає змогу зробити висновки, що реалізація скрипту передшлюбних та шлюбних стосунків підлягає певним стандартизованим етапам-мікроскриптам,
обов’язковою є присутність двох учасників, які пройшовши певний етап, набувають іншого статусу з тими чи іншими правами та обов’язками («правилами гри») і можливими
подальшими кроками дій, що вербалізується відповідними лексемами-концептами. Так,
розвиток сценарію можна розділити на два етапи: дошлюбний та шлюбний. Дошлюбний період включає такі мікросценарії (або скрипти): знайомство, симпатія, залицяння,
пропозиція руки, заручини. Шлюбний період, відповідно, містить шлюбну церемонію,
буденне подружнє життя, в деяких випадках сепарацію чи розлучення, і за неминучими
законами природи, смерть (переважно, спершу одного із) подружжя. Важливим нововведенням сучасної доби є можливість узаконення одностатевих стосунків, що відображається в художньому дискурсі. Перспективою подальшого дослідження є діахронічний
аналіз і порівняння еволюції та репрезентації даного скрипту на основі британської художньої прози.
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ПСИХОПОЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ
В УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ РОМАНАХ ХХІ СТ.
У статті здійснено спробу виявити особливості психопоетики художнього образу
в українських історичних романах ХХІ ст. на прикладі романів І. Корсака “Таємниця
святого Арсенія”, В. Шкляра “Залишенець. Чорний Ворон”, Я. Бакалець, Я. Яроша “Із
сьомого дна”, В. Кожелянко “Срібний павук”.
Ключові слова: психопоетика, зовнішня людина, внутрішня людина, свідоме, підсвідоме.
Данная статья является попыткой выявить особенности психопоэтики художественного образа в украинских исторических романах ХХІ в. на примере романов И. Корсака “Тайна святого Арсения”, В.Шкляра “Залишенець. Черный Ворон”, Я. Бакалец, Я.
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Ключевые слова: психопоэтика, внешний человек, внутренний человек, сознательное, бессознательное.
The article is an attempt to reveal specifics of psychopoetics of images in the Ukrainian
historical novels of the 21st century. The following novels are analyzed: «The Mystery of St.
Arseny» («Tayemnytsya svyatoho Arseniya») by Ivan Korsak, «Zalyshenets. Chornyi Voron»
(«The Black Raven, or Stay-Behinder») by Vasyl’ Shkliar.
Key words: psychopoetics, inner person, outer person, consciousness, unconsciousness.
У літературі кінця ХХ початку ХХІ ст. актуальним постало питання психопоетики,
психології образу, психологічного портрету автора чи персонажів.
Питання психопоетики досліджували Г.Блум, Ж.Дерида, О.Золотухіната, Ж.Лакан,
А. Леонтьєв, Ю.Лотман, Д.Овсянико-Куликовський, В.Пищальнікова, О.Потебня,
І.Смирнов та ін. [5-7].
А. Леонтьєв визначає психопоетику як сферу філології, яка вивчає структуру та прийоми поетичної творчості, “значну частину якої складає характеристика художнього образу з позиції психологізму” [5]. Вона спрямована на розкриття внутрішнього світу особистості з урахуванням свідомих і підсвідомих процесів.
Е. Еткінд говорить про психопоетику “як метод детального опису психологічної
динаміки всередині прозового мовлення”. Він виділяє у психопоетиці зовнішню людину
(тілесну) і внутрішню (душевний стан) Дослідник акцентує психологічний стан персонажа через мову автора і героя [7].
В.Пищальнікова під психопоетикою розуміє психолінгвістику художньої мови [6].
У цій статті ми розглядаємо психопоетику як систему, що характеризує психологічні
особливості образу.
Мета статті – охарактеризувати психопоетику образів в українських історичних романах ХХІ ст.
Завдання статті:
- визначити особливості психопоетики образів;
- охарактеризувати головних персонажів романів через опис їхніх зовнішніх і внутрішніх світів.
Література ХХІ ст. характеризується підсиленим інтересом письменників до психологічної характеристики образу. До того ж, особливу увагу приділяють внутрішньому
світові персонажа, його підсвідомим діям. Натомість зовнішній світ літературного героя
набуває другорядного значення, слугує соціальним, історичним, політичним тлом, яке
формує характери персонажів, впливає на їхній життєвий вибір або ж, навпаки, ламає
їхні долі. Детальні описи зовнішності персонажів зустрічаються все рідше, що, на нашу
думку, можна пояснити незначним інтересом письменників до неї.
Для аналізу було обрано різнохарактерних персонажів із найбільш відомих українських історичних романів ХХІ ст.: Арсеній Мацієвич із роману І. Корсака “Таємниця
святого Арсенія”, Чорний Ворон із роману В. Шкляра “Залишенець. Чорний Ворон”,
Недоля з роману Я. Бакалець та Я. Яроша “Із сьомого дна”, Кароль Штефанчук і Гельмут
Гартель із роману В. Кожелянка “Срібний павук”.
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У романі І. Корсака “Таємниця святого Арсенія” головний герой – митрополит Арсеній Мацієвич – виступає представником духовної частини соціуму, що на той час, як дізнаємося з роману, була досить занедбаною і безправною. Лише одиниці могли протистояти безчинству й свавіллю представників влади (Катерина ІІ, Петро ІІІ та ін.). У романі
борцями за свободу релігії, права церкви виступають А. Мацієвич та П. Калнишевський.
Справжнім носіям Святих Заповідей протиставляються псевдохранителі Божого слова:
Гавриїл Петербурзький, Архієпископ Амвросій, Гедеон та ін., які боячись втратити власний духовний сан, несправедливо засуджують Арсенія, підтримуючи зазіхання Катерини
ІІ на землі та власність церкви.
Але митрополит виявився вищим за буденних і приземлених супостатів. “В душі
Арсеній не картав їх також за страх, бо надто добру мав обізнаність зі звичаями трону, –
зазначає І. Корсак. – Єдина тривога, єдиний біль допікав йому”[4, 9]. Це був біль через
безчинства Катерини ІІ. Розплатою за цей біль став світський суд, який виніс злочинний,
але зручний для себе вирок: “…Арсеній, єпископ Ростовський… був суджений митрополитом Новгородським, і усім Синодом засуджений, як фанатик, винуватий у замислах
ворожих, як православній вірі, так і верховній владі, позбавлений сану і священства та
переданий у руки світського начальства” [4, 39]. Острахи Арсенія за майбутню долю
християнської церкви були виправданими, адже Катерина ІІ “…вже розміряла, кому мають належати ці благодатні землі, кого пам’ятати має за доріжку до трону; не Калнишевському мізкувати за неї, ким заселяти тамтешні краї” [4, 31].
Як бачимо, внутрішній світ Арсенія Мацієвича духовно багатий, побудований на
міцній і непохитній вірі. Він до кінця свого життя залишається вірним власній справі. Християнські заповіді стали життєвими принципами митрополита, його філософія
внутрішнього життя відповідає зовнішньому. Найбільшим його багатством є любов до
людей, до Бога, до життя. Матеріальні речі не представляють для нього жодної цінності.
На підтвердження цього автор наводить перелік речей, вилучених у Арсенія під час обшуку й опису його майна: одну мантію, три ряси, одну скуфію, шапку “…троє окулярів,
залізну пряжку, чайник фарфоровий, три пари чашок і цукор…На подив усіх, у митрополита найбагатшої єпархії грошей не було, а цукор не встиг роздати до арешту нужденним
– сундук та ще тюк із одягом, от і всі пожитки” [4, 10].
Світ підсвідомого в романі дещо “змістифіковано” таємницею Арсенія – його даром
передбачення майбутнього. Як справжній святий, митрополит пророкував долі людей підсвідомо, неконтрольовано. Під час винесення вироку на суді Мацієвич пророкує “Іродіаді” невтішну кончину: “Димитрію, –…той лукавий язик тебе самого задушить і від нього
помреш..., Амвросію… тож і будеш ножем, як віл, заколений. Гавриїл Петербурзький …
Забув ти, напевне, яким має бути архієрей Божий. Митрополит дивився поверх його голови, мов десь там у просторі, була виписана доля архієпископська і лиш треба уважно, без
поспіху вичитати її. – За твою Іродіаду твій суперник задушить тебе, бо, танцюючи з нею,
ти криводушно осудив мене” [4, 17]. Та найстрашнішу кару Арсеній пророкує Катерині ІІ:
“А ваша величність ще побачиться з убієнним чоловіком… Та не матиме християнської
кончини, …І смертний час свій без сповіді зустріне в нужнику… [4, 18].
Такі передбачення – це не помста митрополита, адже, як дізнаємося з сюжету роману, пророцтво збулося. Констатуючи події майбутнього, він підсвідомо надає можливості
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кожному уникнути цього жаху, ставши на праведний шлях. Та, на жаль, ті, що стоять по
інший бік від Господніх Заповідей, не скористалися такою нагодою.
Арсеній Мацієвич живе духовними цінностями, побудованими на основі християнської моралі, дотримується заповідей батька чесно служити “Богові й людям на такій
звідси неблизькій Волині, неблизькій Україні, так його вчили у Львівській духовній академії, у незабутній Києво-Могилянці, … у Новгород-Сіверську, у Спаському монастирі
на Чернігівщині..”, адже має тверді переконання, що“…як Церква попаде під п’яту якомусь чиновникові, якійсь державі, то зло велике над світом постане: держави, тим паче
Росія, воюють і змушують залежних душпастирів благословляти убивство, а то ж зрада
Христа, держава завше чинить якісь неподобства (зрідка кається заднім числом, та тільки завжди запізно) і робить душпастиря співучасником усіх лиходійств і підлот” [4, 29].
Зовнішньо стриманий, спокійний і самозаглиблений Арсеній дбає про гармонію зовнішнього і внутрішнього світів: “Всевишній, Димитрію, людину створив вільною. Та
надав право самій людині свою стезю обирати” [4, 10]. Занурений в емпіричний світ,
дбаючи про сакральне, митрополит не відсторонюється від зовнішнього світу, а навпаки, стаючи свідком безладу і безчинства представників влади, тяжко переживає подібну ситуацію, хвилюється за долю свого народу. Автор наголошує, що між зовнішнім і
внутрішнім світами героя існує дисгармонія, яку не може подолати одна людина, адже з
подібними проблемами (суспільною системою) повинна боротися ціла спільнота.
Отже, духовний, внутрішній світ відображає розуміння митрополитом дійсності,
окреслює коло його інтересів, визначає життєві пріоритети і принципи. Свобода, як
філософська категорія, надає можливість особі міркувати і діяти згідно з підсвідомим
бажанням, а не під впливом будь-яких факторів. Прагнення свободи є фізіологічно-психологічною потребою людини, яка виникає внаслідок мотивації її діяльності. Основною
мотивацією для Арсенія є служіння вищій меті, тому, коли він присягав імператорові
Івану Антоновичу, відмовився присягати його матері-регентші: “Я не можу за цим текстом давати присягу…Не має бути імператорська величність, як сказано там, “крайний
судия”, бо це належить тільки Господові нашому Ісусові Христові” [4, 28].
Найбільшим багатством Арсенія було підсвідоме прагнення свободи, можливість
жити у злагоді з власним сумлінням, діяти відповідно до Божих заповідей. Ніколи не задумуючись над подальшою власною долею, він відстоює свої позиції. Яскравим прикладом є випадок, коли митрополит відмовляється від підписання указу імператриці Єлизаветі про секуляризацію церковних земель. “Хани татарські навіть на це не зважувалися”,
– гнівно вигукує він [4, 28].
Така глибока психологічна характеристика образу Арсенія Мацієвича має на меті
наголосити на ролі особистості та її місці в історії нашого народу. Основне психологічне навантаження припадає на містичне сновидіння митрополита перед смертю. В кінці
життя Арсеній ділиться з незнайомцем, який йому приснився, розчаруванням про те,
що не всі люди його слухали і проймалися вірою у Бога: “… Ти ж сіяв Добро, а воно як
повітря – його не бачить ніхто, та без нього немає життя. А ще сходить воно не тільки
сьогодні чи по весні, сходи й ужинок бувають через роки і століття. Так встановив Творець… І хоч ти живцем замурований, та не подужала світська влада з усім своїм злом та
лукавством тебе, бо пиха її та торжество скороминущі, а Істина на віки віків…” [4, 134].
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У романі В.Шкляра “Залишенець. Чорний Ворон” головним персонажем є Чорний
Ворон – народний месник, який діє в 20-х рр. ХХ ст. Він є отаманом холодноярівців,
справжнім патріотом. Маючи власні внутрішні переконання, він не хоче іти на компроміс ні з владою, ні з власними принципами. Автор психологічно вмотивовує поведінку
головного героя, даючи пояснення його власними словами (“Із листа Чорного Ворона):
“…Оце їхнє “бандит” допікає мені найдужче, знаю, що вам воно каменем лежить на
душі, бо “бандитом” я став тільки тому, що мав щире і любляче серце. Я понад усе любив
свій край і народ, а тому, не вагаючись, пішов боронити його від московського окупанта”
[8, 313].
Будучи свідком соціальної несправедливості і спостерігаючи як продовжують пригнічувати український народ, у душі Чорного Ворона зароджується ненависть до ворогів
його Батьківщини. Визначившись із сенсом свого життя, він бере на себе відповідальність захищати і відстоювати інтереси свого народу.
В. Шкляр, змальовуючи “зовнішню людину” головного персонажа, не деталізує описи, а лише дає окремі уривки у вигляді монологів та діалогів людей, які його люблять або
ж ненавидять: “Черный Ворон — непримиримо хитрый и упрямый враг. Возраста около
тридцати лет. Высокого роста, черная борода, длинные черные волосы до плеч. Глубоко
посаженные глаза тоже темные, взгляд тяжелый, медлительный, выражение лица суровое. Политически грамотен, бывший офицер царской, а потом петлюровской армии” (Із
донесення уповноваженого Кременчуцького губчека в Чигиринському повіті від 4 листопада 1921 року.) [8, 3]. У мові автора відчувається суб’єктивізм, а в картинах-описах
наявна симпатія до головного персонажа.
Загалом зовнішній та внутрішній стани персонажа знаходяться у певній гармонії.
Так, з одного боку, “зовнішня людина”, описана автором, представляє собою статного
і фізично розвиненого чоловіка, який є справжнім лідером, авторитетним воїном серед
інших холодноярівців. З іншого боку, “внутрішня людина” є послідовною і міцною у
його власних переконаннях. Вирішивши йти шляхом боротьби, шляхом випробовувань і
поневірянь, він зберігає гармонію із самим собою. Про це свідчить низка фактів: Чорний
Ворон жодного разу не засумнівався у правильності свого життєвого вибору, не вагався в бойових діях, нехтуючи власним щастям, задовольнявся частковими перемогами у
боротьбі за свободу українського народу. Із монологів Чорного Ворона читач дізнається
про його психологічні переживання, почуття. Наприклад: “Досі не можу собі пояснити,
що то за радість така була перед кожним боєм, яка тремтіла в усьому тілі, мовби жива істота. Серце співало, в очах розвиднялося, лоскіт бігав долонями. Оце як є твердий рішенець, що сьогодні виступаємо, чи хай там навіть узавтра, то вже місця собі не знаходиш,
щось аж трусить тобою зсередини” [8, 3].
В. Шкляр досить точно і влучно передає емоції персонажа, описує його психологічний стан. Певна дисгармонія відчувається між зовнішнім світом і головним персонажем,
що спричинено історично-політичною ситуацією на Україні.
Я. Бакалець, Я. Яріш у романі “Із сьомого дна” описують фантастичний образ Недолі – представника потойбічного світу. Образ Недолі несе авторський задум, виражає його
світогляд, морально-етичні переконання. Усвідомлюючи усі історичні факти, події, умови цього часового періоду (Руїни), Недоля підсвідомо починає діяти як звичайна людина.
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Якщо “зовнішня людина” головного персонажа змінюється лише завдяки переродженню
нечистої сили, то “внутрішня людина” трансформується в результаті еволюції живої істоти
до рівня соціально-суспільного представника. Неусвідомлено Недоля прагне цих змін.
Суперечливим є і внутрішній світ персонажа: “Вірую своєю частиною людської
душі, що ви будете надалі на них рівнятися: на Богуна, Іскру, Немирича, Сірка, Виговського” [1, 393]. При цьому його роздуми ускладнюються неоднозначністю поглядів: з
одного боку він, як представник пекла (адже сьоме дно – це найнижчий рівень пекла), ненавидить праведних козаків, з іншого – захоплюється їхньою відважністю та завзяттям.
Після знайомства з Катрею він сам помічає: “Сам того не усвідомлюючи, я почав перетворюватися на людину! Я хотів домашнього затишку, я полюбив роботу, навіть захотів
завести дитину. Я полюбив її, полюбив Катрю всім серцем, і та клята любов зробила з
мене дурня і слабака” [1, 264].
Міфологічний образ Недолі виголошує авторський вирок усім українцям: “Веселяться ваші душі, радіють, що позбавилися мене, своєї Недолі. Тільки ваша недоля у вашому
горлі, куди вливається горілка й звідки виходять слова неправди. А ще в голові, де ви
затіваєте зло проти свого ближнього. Та найбільша ваша недоля – ваші старшини. Такі,
як я, завжди будуть крутитися біля них, спокушати на гріх, пропонуючи гроші, розкіш,
славу та …гетьманську булаву…” [1, 392].
Викриваючи в оповіді Недолі людські слабкості та негативні сторони, автори все ж
таки залишають людині шанс на краще майбутнє. Адже навіть сам чорт, незважаючи ні
на що, хоче стати людиною, бо саме вона здатна на щирі та чисті почуття. І лише після
усвідомлення того, що він хоче залишитися серед людей на землі, його внутрішня дисгармонія зникає. Як бачимо, під час розгортання сюжету з Недолею відбуваються надзвичайні трансформації.
Протиріччя у внутрішніх переконаннях передаються у монологах і діалогах персонажів, де прочитується туга за кращими часами: “Запорожці на гріх не йшли: усі були
рівні між собою, і ніхто нікому не заздрив. Нічого не крали один в одного, адже за крадіжку злодія забивали киями до смерті. Ніколи між собою не сварилися й не билися, а
як колись і бувало, товариство їх завжди розсудило, і вони обов’язково мирилися й браталися” [1, 174]. Автори закликають українців рівнятися на кращих представників нації:
“Вірую своєю частиною людської душі, що ви будете надалі на них рівнятися: на Богуна,
Іскру, Немирича, Сірка, Виговського” [1, 393].
Цікаво, що автори не дають жодних портретів, мабуть, з метою дати можливість читачеві самостійно домалювати ці образи, а це означає, що читач із пасивного спостерігача стає учасником процесу надання значення художньому твору.
Роман В. Кожелянка “Срібний павук” є альтернативно історичним. Кароль Штефанчук і Гельмут Гартель – чернівецькі детективи. Перші описи персонажів представлені
деталями зовнішнього вигляду, одягу, мови, звичок. Внутрішній світ Кароля і Гельмута
є психологічно вмотивованим. Певні душевні хвилювання головних персонажів пояснюються любовним трикутником, в якому почуття дружби програє. Такі почуття яскраво
виписані у внутрішніх монологах, діалогах головних персонажів.
Кризова соціально-економічна ситуація призводить до того, що Гельмут замовчує
перед своїм товаришем істинну цінність срібних монет із метою власної наживи, яка на
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певний час засліплює його. Містичні тридцять срібних монет у сюжеті слугують образом
зв’язку часів, адже навколо них розгортаються події, вони впливають, як позитивно, так і
негативно на людей. Якщо спочатку Кароль Штефанчук і Гельмут Гартель допомагають
знайти ці монети, то пізніше прагнення до наживи перемагає почуття дружби.
Підсумовуючи, відзначимо, що світова глобалізація, інтенсивна інформативність,
скептична соціально-суспільна ситуація призводять до формування різких контрастів у
системі образів у літературі ХХІ ст. Поруч із романтичними образами патріотів-борців
за кращу долю свого народу та Батьківщини виникають цинічні, які між дружбою і грошима вибирають останнє. Це ще один тип персонажу “маленької людини”, яка живе і
мириться зі світовою несправедливістю, абсурдом, морально-етичним зубожінням людства. Такі образи, як правило, бездіяльні й пасивні, стоять осторонь від проблем суспільства. Хоча усі персонажі мають зовнішнє і внутрішнє життя. У внутрішньому житті
підсвідома діяльність визначає мотиви, пріоритети, емпатію. Внутрішній світ образів
динамічний, психологічно напружений, відчутна зміна душевних станів, внутрішні протиріччя. Для персонажів у романах ХХІ ст. важливим є пошук гармонії між зовнішнім і
внутрішнім світами.
Отже, психопоетика образів набуває все більшої актуальності в українських історичних романах ХХІ ст. Перспектива дослідження вбачається в подальшій еволюції її
художнього моделювання.
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(Гродно, Беларусь)
К ОПИСАНИЮ ФРАГМЕНТА
ДЕРИВАЦИОННОГО ПОЛЯ ГЛАГОЛА ГРУСТИТЬ

У статті дається опис дериваційного поля дієслова "сумувати" і вхідних до його
складу номінативних рядів. Проводиться комплексний аналіз синтетичного і аналітичного способів подання дієслівної семантики. Досліджуються процеси і виявляються закономірності функціонування в текстах ЗМІ дієслівних похідних і синонімічних їм словосполучень у деривационной функції.
Ключові слова: деривация, номінативний ряд, поєднання в деривационной функції,
аналітична дієслівна номінація, синтетична дієслівна номінація.
В статье дается описание деривационного поля глагола "грустить" и входящих
в его состав номинативных рядов. Проводится комплексный анализ синтетического и аналитического способов представления глагольной семантики. Исследуются
процессы и выявляются закономерности функционирования в текстах СМИ глагольных
производных и синонимичных им словосочетаний в деривационной функции.
Ключевые слова: деривация, номинативный ряд, сочетания в деривационной функции, аналитическая глагольная номинация, синтетическая глагольная номинация.
The article describes the derivation field of the verb "to be sad" and its nominative models.
A comprehensive analysis of synthetic and analytical ways of verb semantic representation of
the given verb is carried out. The processes and function regularities of the verb derivatives
and synonymous forms are being described in the mass media texts.
Key words: derivation, nominative model, a combination of derivatives, analytic verbal
nomination, synthetic verbal nomination.
Деривационное поле глагола грустить включает в себя как однословные глагольные
номинации, более сложные по структуре и составу, в основном, в силу префиксации, так
и дискретные, неоднословные номинативные единицы с предикатным именем грусть в
составе, выражающие соответствующее значение.
«Номинативный ряд – система единиц, которые, различаясь своей образующей
структурой, соотносимы с одним и тем же денотатом, поэтому могут служить названием одного и того же предмета, явления и, следовательно, способны замещать друг
друга, выступая как коммуникативные элементы» [1: 116]. Система глагольных единиц: грустить, груститься, взгрустить, загрустить, загруститься, отгрустить, нагруститься, погрустить, прогрустить, разгруститься, взгрустнуть, взгрустнуться,
сгрустнуть, сгрустнуться, представленная в Словообразовательном словаре русского
языка А.Н. Тихонова, являясь частью словообразовательного гнезда с начальным именем грусть, входит в состав номинативных рядов, компонентами которых являются также неоднословные номинации с именем грусть [2 (1)]. «Понятие «номинативный ряд»
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применительно к глагольному классу единиц не получило глубокого и всестороннего
описания… это комплексная деривационная структура, основанная на взаимодействии
родственных единиц (характеризующихся «тождеством корня») различной структуры,
прежде всего производных слов и словосочетаний» [3: 52–53].
Беспрефиксальный глагол грустить имеет дискретное соответствие, выраженное словарной дефиницией «испытывать грусть» / «испытывать чувство грусти»,
которое наряду с другими подобными единицами, мы, вслед за А.В. Никитевичем,
будем называть словосочетаниями в деривационной функции, так как эти единицы
при общем условии выполнения номинативной функции и родства с производящим
мотивирующим словом могут отличаться по степени десемантизации и спаянности
компонентов. Таким образом, под словосочетаниями в деривационной функции понимаются как чисто деривационные сочетания [1], так и устойчивые и лексически
конкретизированные сочетания, которые являются структурными единицами номинативных рядов глагола.
Существенно, что значение ‘быть в состоянии, названном именем’ в рамках номинативного ряда могут выражать и дискретные единицы, синонимичные конструкции
испытывать грусть. Надо отметить, что десемантизированный глагольный компонент
сочетания (дискретной глагольной единицы испытывать грусть) испытывать крайне
частотный в употреблении при реализации эксплицитным способом значения ‘быть в
состоянии, которое названо именем’, например: испытывать горе, испытывать волнение, испытывать благодарность, испытывать мучения, испытывать беспокойство,
испытывать гордость, испытывать огорчение, испытывать отвращение, испытывать скорбь, испытывать симпатию, испытывать сожаление, испытывать тревогу,
испытывать восторг. В рамках номинативного ряда этим сочетаниям соответствует,
преимущественно, однословный беспрефиксальный глагол без постфикса или же с ним,
например, испытывать сожаление – сожалеть, испытывать благодарность – благодарить, испытывать горе – горевать, испытывать скорбь – скорбеть, испытывать
симпатию – симпатизировать, и испытывать волнение – волноваться, испытывать
гордость – гордиться, испытывать тревогу – тревожиться, испытывать восторг –
восторгаться. Однако стоит отметить, что в ряде случаев номинативный ряд состоит
более чем из двух компонентов, то есть включает в себя не только пару глагол – словосочетание как различные способы выражения определенной семантики, но в рамках неоднословного способа презентации значения может наблюдаться конкуренция, вызванная
наличием синонимичных дискретно оформленных единиц. Это может привести к мысли
об избыточности деривационной парадигмы, что, на наш взгляд, является ошибочным
мнением, так как выбор конкретной единицы происходит в процессе коммуникативной
деятельности, кроме того, глагольные компоненты в неоднословной номинации зачастую привносят оттенки значений, что позволяет говорить о семантической специфике
единиц номинативного ряда. Проиллюстрируем это положение следующим примером:
в номинативный ряд благодарить – испытывать благодарность входят также дискретные единицы выражать благодарность, высказывать благодарность [4: 182], которые,
выражая то же значение, в конкретной коммуникативной ситуации не будут являться
абсолютными синонимами, и, соответственно, заместителями друг друга в тексте, так
539

как актуализируют разные семы однословного глагола, различаясь, степенью и способом
его проявления.
Так и в номинативный ряд беспрефиксального глагола грустить помимо дискретной
номинации испытывать грусть, согласно словарю-справочнику Устойчивые глагольноименные сочетания в русском языке В.М. Дерибаса, включается и неоднословная единица предаваться грусти [4: 72,190]. Следуя же принципу коммуникативной целесообразности, в этот номинативный ряд можно включить сочетания находиться в состоянии
грусти, чувствовать грусть, показывать грусть, ощущать грусть. Большинство из
этих компонентов номинативного ряда, представляя общее словообразовательное значение ‘быть в состоянии, названном именем’, модифицируют его, привнося в большей или
меньшей степени те или иные дополнительные и по ряду параметров дифференцирующие семантические элементы.
Как уже было отмечено, префиксальная парадигма глагола грустить достаточно велика и представлена восемью префиксами (вз-, за-, на-, от-, про-, раз-, по-, с-) в составе
тринадцати префиксальных глаголов [2;5]. Несмотря на это, деривационное поле глагола составляет значительно большее количество единиц из-за включения неоднословных эквивалентов в номинативные ряды некоторых префиксальных глаголов. Например,
в рамках такого способа глагольного действия, как начинательность глаголу разгруститься соответствуют сочетания начать грустить и предаться грусти, зафиксированные в словарной дефиниции. Однако неоднословная номинация начать грустить
коррелирует и с префиксальным глаголом загрустить, что свидетельствует о явлении
синонимии среди префиксальных глаголов. Вместе с тем следует обратить внимание на
неодинаковый семантический объем данных единиц, что можно условно продемонстрировать следующей схемой: разгруститься = начать грустить, предаться грусти; загрустить = начать грустить, но ≠ предаться грусти. При этом следует отметить, что
глагол разгруститься имеет в словаре стилистическую помету (разг.), что в дискретном
варианте реализации значения не находит отражения. С префиксальным глаголом загруститься, имеющим в Толково-словообразовательном словаре русского языка помету
(разг.), в рамках номинативного ряда коррелирует неоднословная номинация, совпадающая со словарной дефиницией предаться грусти [5], что, подтверждая явление синонимии среди префиксальных глаголов в рамках парадигмы, позволяет модифицировать
схему следующим образом: начать грустить = разгруститься, загрустить; предаться
грусти = разгруститься, загруститься. Кроме того, неоднословную единицу начать
грустить вполне обоснованно можно представить структурно более сложной конструкцией, включающей в свой состав имя грусть, – начать испытывать грусть, которая
может реализовать семантику в тексте.
Отмеченная выше синонимия наблюдается с префиксальными глаголами взгрустить и сгрустнуть, в толковании которых присутствует отсылка к глаголу-синониму:
1. То же, что: взгрустнуть [5]. При этом префиксальная единица взгрустить отмечена
как устаревшая (устар.), а глагол взгрустнуть, как и глагол сгрустнуть, также не являясь стилистически нейтральными, имеют помету (разг.). Словообразовательная семантика префиксального глагола взгрустнуть наряду со значением начинательности может
включать в себя и значение ‘действие, названное производящим глаголом, совершить
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с незначительной интенсивностью’: взгрустнуть – почувствовать легкую грусть, немного погрустить. Если соотнести однословные глаголы взгрустить, сгрустнуть и
взгрустнуть, с одной стороны, и неоднословный их эквивалент почувствовать (легкую)
грусть, то необходимо отметить, что именно дискретно оформленная единица является стилистически нейтральной. Так, номинативный ряд можно представить следующим
образом: взгрустить (устар.) = сгрустнуть (разг.) = взгрустнуть (разг.) = почувствовать (легкую) грусть.
Глагол погрустить, который является частью обозначенной ранее дефиниции, в
свою очередь, представлен в Толково-словообразовательном словаре посредством принятой в теории словообразования характеристики словообразовательного значения ‘в
течение некоторого времени совершить действие, названное соответствующим беспрефиксным глаголом’ [5], что соответствует семантически (но не структурно) словосочетаниям грустить некоторое время [6 (1)] или же испытывать грусть некоторое
время. Описанные дефиниции префиксальных глаголов являются аналитическими конструкциями, характеризующимися деривационным родством данным единицам, и, вероятнее всего, могут выступать в качестве коммуникативного варианта выражения конкретной семантики. Это позволяет включить их в состав деривационного поля глагола
грустить и в номинативные ряды соответствующих префиксальных глаголов, с которыми они коррелируют.
Номинативный ряд со значением ‘протекание действия во времени’ в деривационном поле глагола грустить представлен префиксальной единицей длительно-ограничительного способа действия прогрустить и его аналитическим эквивалентом, совпадающим со словарной дефиницией [5] пробыть в грусти (какое-либо время). Однако стоит
отметить, что в состав неоднословной конструкции входит глагольный компонент также
длительно-ограничительного способа действия пробыть, соответственно, глагол прогрустить «представляет «свою» «организованную внутрисловно» семантику при поддержке словосочетания некоторое время» [3: 148]. А.В. Никитевич отмечает, что «синтагматическая длина» конструкций… и, зачастую, позиции семантического приращения
(какое-либо время) делают данные единицы некоммуникативными» [3: 149].
Номинативный ряд со значением финитивного способа действия представлен глагольной префиксальной единицей отгрустить и ее неоднословными номинациями
перестать грустить, прекратить грустить. Необходимо отметить, что десемантизированные глагольные единицы перестать, прекратить, сочетаясь с беспрефиксным
глаголом, в реализации в аналитической форме значения финитивности являются регулярными и, зачастую, взаимозаменяемыми: перестать / прекратить волноваться,
перестать / прекратить радоваться, перестать / прекратить мучиться, перестать /
прекратить бояться.
Таким образом, можно констатировать, что большинство префиксальных глаголов
деривационного поля глагола грустить входят наряду со словосочетаниями в деривационной функции в состав номинативных рядов и соотносятся в той или иной степени с
близкими им семантически неоднословными номинациями. Следовательно, разноуровневые единицы одного номинативного ряда зачастую могут выступать в качестве коммуникативных эквивалентов.
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Однако несмотря на столь разветвленную словообразовательную парадигму глагола
грустить, его деривационное поле не ограничивается производными и их дискретными
вариантами, способными выступать в качестве номинативных единиц в рамках коммуникации. Так, при изучении архива газеты «СБ – Беларусь Сегодня» за 2008-2013 годы
(анализу подверглись текстовые материалы, вне зависимости от авторства, тематической
и жанровой специфики) был выявлен ряд дискретных номинаций, выступающих в качестве словосочетаний в деривационной функции с именным компонентом грусть, не имеющих соответствия в системе однословных префиксальных единиц: навевать грусть,
вызывать грусть, показывать грусть, унять грусть, переживать грусть, выражать
грусть. Причем важно отметить, что наиболее частотной в употреблении является дискретная номинация навевать грусть. В текстах встречались и другие глагольно-именные сочетания с именем грусть, которые не являются регулярными с точки зрения выражения деривационной семантики и относятся, вероятно, к области лексики: оценить
грусть, делить грусть, отпустить грусть, изгонять грусть.
В процессе нашего исследования выявлено, что в изученных текстах СМИ широко используются наряду с однословными префиксальными единицами их дискретные
варианты, что, на первый взгляд, противоречит общеизвестному принципу экономии
языковых средств, характерному для языка газеты. Это предположение несправедливо,
так как замечено, что авторы (чаще, журналисты) выбирали в качестве коммуникативно
эквивалентного способа выражения определенной семантики дискретную номинацию
непосредственно в тех случаях, когда это было продиктовано логикой построения текста (фразы, предложения) или коммуникативной задачей. Например, при наличии дополнительного элемента, распространяющего деривационную единицу и семантически
расширяющего ее: испытывать осеннюю грусть, чувствовать легкую грусть. Кроме
того, неоднословный способ представления требуемого значения при наличии в языке
синтетической единицы оказывался более предпочтительным в случаях построения однородного ряда имен с общей глагольной единицей, например: чувствовать усталость,
гордость и немножко – грусть, чувствуем грусть и желание вернуться.
Если говорить о возможности выражения грамматических значений с помощью словообразовательных единиц, следует отметить, что среди широко представленной системы префиксальных однословных номинаций глагола грустить отсутствуют однословные единицы, реализующие значение каузативности ‘приводить в чувство, состояние,
названное именем’, что обеспечивается за счет словосочетаний, выступающих в качестве номинативных единиц, заполняющих лакуны префиксального словообразования:
навевать грусть, вызывать грусть.
Таким образом, анализ деривационного поля глагола грустить и входящих в него
номинативных рядов позволяет говорить о существенной роли номинативных единиц,
аналитическим способом представляющих глагольную семантику, их возможностях не
столько выступать в качестве коммуникативных заместителей префиксальных единиц,
сколько выполнять конкретные коммуникативные задачи, не вступая в отношения конкуренции с «соседями» по номинативному ряду.
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РЕАЛІЗАЦІЯ МАКСИМ СПІЛКУВАННЯ У ПІСЕННОМУ ДИСКУРСІ
СХІДНОГО СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я
У статті розглянуто прагматичну категорію максим спілкування, узагальнених у
понятті комунікативних принципів. Критерій дотримання цих категорій у реалізації
жанру арабської пісні Східного Середземномор’я й став основним у дослідженні згадуваного жанру.
Ключові слова: арабська пісня, жанр мовлення, принципи, максими спілкування, комуніканти.
В статье рассматривается прагматическая категория речевых максим, обобщенных понятием коммуникативных принципов. Критерий учета этих категорий в реализации жанра арабской песни Восточного Средиземноморья стал основополагающим в
исследовании указанного жанра.
Ключевые слова: арабская песня, жанр речи, принципы, максимы речового общения,
коммуниканты.
Present article deals with the realization of such phenomena of the pragmatic linguistics
as maxims unifed by the category of the pragmatic principals of communication. The
criterion of maxims realization/avoiding of its realization in the Arabic song genre of Eastern
Mediterranian region has become the main tool for the present research.
Key words: arabic song, a genre of communication, conversational maxims and principles.
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Максими, складові принципів спілкування, є актуальним поняттям міжкультурної
комунікації. Їх розуміння постає необхідною умовою ведення успішного діалогу в межах мовленнєвих жанрів певної культури та створює уявлення про його побудову. Актуальність дослідження зумовлена прагматизацією сучасної лінгвістичної науки, спробою змалювати схеми, якими послуговуються представники арабської лінгвокультурної
спільноти у процесі продукування та прогнозування процесу комунікації і які виражені
приписами правил, законів,постулатів, максим, традицій з використанням мовних і позамовних засобів.
Об’єктом дослідження є модель реалізації категорії максим спілкування у текстах
арабських пісень. Метою роботи є виявити, як саме ці моделі виявляються/порушуються
у пісенних текстах. Для цього необхідно: 1. описати поняття максим спілкування та його
складових; 2. Проілюструвати на прикладах схему реалізації/порушення їх.
Досліджуючи методику та прийоми виявлення національних особливостей використання принципів і максим спілкування, Ф.Бацевич пропонує розглянути фольклорні та
паремійні засоби мови, в яких яскраво виявляються специфічні «народні» принципи та
максими спілкування [2:16]. Вважаючи такий підхід доцільним, перейдімо до аналізу
таких одиниць фольклору, якими є арабські сучасні пісні Східного Середземномор’я.
В усіх мовленнєвих жанрах, зокрема й в арабській пісні, процес ефективної комунікативної взаємодії вимагає володіння її учасниками прагматичними принципами
останньої. Ці принципи можуть бути розкладені на детальніші одиниці-максими спілкування. Авторитетними іменами у галузі дослідження принципів спілкування вважають Г.Грайса та Дж. Ліча, темі ж прагматичних корелятів у комунікації присвячені праці
Н.Арутюнової, Ф.Бацевича, В.Падучевої, Г.Юла та інших.
Сформулював та систематизував правила (постулати, максими, принципи) коммуникації англійський вчений Пол Грайс [3;1]. Основним принципом він визначив «принцип
кооперації», що полягає у необхідності робити такий внесок у міжособистісне спілкування, що відповідає меті та напрямку розмови. Цей принцип включає наступні максими, котрі «відображають нормативні вимоги (етичні, логічні, інформативні), яким повинно відповідати спілкування» [6:456; 3]:
1) максима повноти інформації (Не більше, але й не менше за необхідне);
2) максима якості (Говори правду!);
3) максима релевантності (Не відхиляйся від теми!);
4) максима манери (Говори чітко, коротко та послідовно!).
Другим важливим принципом, що регулює стосунки між мовцями, є принцип ввічливості, що належить до мовленнєвого етикету [8;1]. Цей принцип відповідає наступним максимам:
1) максима такту (Дотримуйся інтересів іншого! Не порушуй кордонів його особистої сфери!)
2) максима великодушності (Не став інших у складне становище!)
3) максима схвалення (Не паплюж інших!)
4) максима скромности (Відсторонюй від себе похвалу!)
5) максима згоди (Уникай заперечень!)
6) максима симпатії (Висловлюй доброзичливість!).
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Н.Арутюнова зазначає, що принцип ввічливості, виділений Дж.Лічем, по за своєю
природою є асиметричним [1:26] : те, що є ввічливим стосовно адресата повідомлення,
може бути некоректним стосовно мовця. Максими ввічливості часто ставлять адресата
мовного повідомлення у незручне становище, проте, відповідно до тих самих максим,
мовець не повинен ускладнювати адресата вибором мовленнєвої реакції, тобто не повинен відводити йому роль екзаменованого. Люб’язність втомлює, але водночас і виключає
конфлікт[1:26].
Поняття ввічливості актуалізує категорію позитивності/негативності, а також запропоновану Дж. Юлом теорію актів підтримки обличчя [7:62], які поділяються на:
• орієнтовані на негативну ввічливість (прагнення демонструвати поважливість, акцентування значущості витрат співрозмовника);
• орієнтовані на позитивну ввічливість (прагнення демонструвати солідарність, наявність спільної мети).
Вважаємо, що стратегії «збереження обличчя» є надзвичайно актуальними для арабської етнолінгвокультури, оскільки норми арабського суспільства регламентують поняття честі та гідності як норму та конвенцію, порушення якої може призвести до важких
наслідків, іноді навіть й до гніву, помсти. Тому, прагматичний принцип ввічливості, а
разом з ним і культурно зумовлені норми етикету, є релевантними для власне арабського дискурсу, симетричність вияву ввічливості може відрізнятися у кожній окремій мовленнєвій ситуації. Проте, варто згадати такий феномен арабського мовлення, як красномовство, що є «однією з арабських національно-специфічних мовленнєвих стратегій
ввічливості” [5:390]. Культурною домінантою є також позитивна ввічливість у висловлюваннях, але у кінцевому випадку цей чинник може змінюватися, залежно від ситуації
спікування, тональності і т.п.
П.Грайс у праці «Логіка та мовленнєве спілкування» наводить три ситуації, пов’язані
з дотриманням/порушенням максим спілкування у дискурсі, а саме [3:225]:
1) ситуації, у яких максим спілкування дотримуються, або недотримання їх не є очевидним;
2) ситуації, коли відбувається порушення якоїсь максими з причини її конфлікту з
іншою максимою;
3) порушення максим з метою породження комунікативної імплікатури (П.Грайс
співвідносить цю ситуацію з використанням тропу).
Звернімо увагу на те, що аналізований предмет дослідження – арабська пісня Східного Середземномор’я, найвірогідніше, матиме неофіційний характер із відповідно зниженою тональністю. Такий висновок не стосується офіційних та урочистих гімнів. Перейдімо до розгляду конкретної реалізації максим у пісенних ситуаціях.
Нагадаємо, що належність аналізованих текстів до регіону Східного Середземномор’я
спричиняє відповідні діалектні характеристики: сирійський діалект арабської мови із його
територіальними різновидами – ліванським, палестинським чи йорданським, тому приклади наводимо у саме цій діалектній формі, згідно до записів текстів у інтернет-просторі.
Перший приклад стосується ліванської пісні, побудованої у формі діалогу:
ABaqullak shū baqullak biddī qullak annanī baħabbak
Сказати тобі…що сказати тобі?Хочу сказати, що кохаю тебе
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Kilmet ħabībī iā ħabībī şġīreh ‘alaik
Слова «коханий» для тебе, о коханий, замало
B‘ashak şūtak kelāmak uā ‘ainaik
Люблю твій голос, твої слова, твої очі
BEnti biqalbī ua ğuā r-rūħ
Ти в моєму серці, у душі
Ħāsis biġarāmek wein mā bārūħ
Відчуваю твою любов, і нікуди не зникну
Đummīnī uā qulilī ħabībī baħabbak ana
Обніми мене, кохана, і скажи «люблю тебе».
Mā fī qullak mā fī ġarāmek sho ‘āmel fī
Нема мені що сказати тобі. О, що зі мною зробило твоє кохання!
Mā biddī ġairak ħabībī baħabbak ana
Лише ти мені потрібна, люблю тебе.
(Elīsā/Fādel Shaker – “Ğuā r-rūħ”, ліванська пісня)
На перший погляд, у тексті цієї пісні наявне дотримання усіх максим спілкування, не
спостерігається ніяких девіацій, мовці доходять згоди у своїх судженнях (мовець А погоджується з мовцем В). Однак, є приховані імплікатури, які загалом не впливають на зміст повідомлення, і навіть можна помітити деяке протиріччя. Так, максима згоди, яка регламентує
уникнення заперечень і відноситься до принципу ввічливості конфліктує з максимою якості.
Підтвердженням цього факту можуть слугувати слова російського сходознавця В.Дерябіна
про те, що араби не соромляться вияву теплих почуттів, проте це далеко не завжди вібувається щиро [4:106]. Тому ми не можемо сказати з упевненістю, чи у повідомленнях ліричних героїв ілокуція збігається з заявленою локуцією. Також викликає сумнів дотримання максими
повноти інформації та манери, оскільки локуція А за своєю суттю є стверджувальною, але
вводить імплікатуру запитання; метафоричність мови порушує максиму повноти інформації
та якості. Також не спрацьовує максима скромності, яка, на нашу думку, має, так би мовити,
«європейський» характер, оскільки на Близькому Сході висловлення компліментів, фахрів,
мадхів, величань є етикетною формою ввічливості, якої не прийнято соромитись, особливо
в асиметричній ситуації спілкування. На думку європейця, така експлікація імплікатур може
здаватися «приторно-солодкою» та неконкретною, однак, це є лише формою ввічливості для
арабської етнолінгвоспільноти та специфічною манерою висловлювання. Інші максими: релевантності, великодушності, схвалення, згоди, симпатії реалізують себе у даному прикладі
у повній мірі. Таким чином, можемо дійти висновку про те, що у даному прикладі арабофони
більш схильні дотримуватись принципу ввічливості, аніж принципу кооперації. Схема реалізації максим спілкування у прикладі 1 зазначена у Таблиці 1.
Таблиця 1. Приклад 1.
Принцип кооперації:максими, їх
Принцип ввічливості:максими, їх дотримання
дотримання
1.повно- 2.якос- 3.реле- 4.ма- 1.такту 2.вели- 3.схва- 4.скром- 5.згоди 6.симти інфор- ті
вантнери
кодуш- лення
ності
патії
мації
ності
ності
+/+/+
+
+
+
+
+
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За наступний приклад візьмемо текст, де один ліричний герой-виконавець висловлює
думку, а інший є активним слухачем, на адресу якого ці слова звучать:
AŞāħibī qarrart anā minnak insāħib
Друже мій, я вирішила розлучитися з тобою
Lā uā lā baina uā aţla‘u fī semāk
Ні за що більше не з’явлюся на твоєму горизонті
Min ba‘ad mā şār ħubbak lī la‘ab
Після того, як твоє кохання до мене стало іграшкою
Fī l-ĥaţā temšī uā enā amšī uarāk
Ти йдеш у невірному напрямку і тягнеш мене за собою
Şurta ma‘dan min ba‘d ma enta źahab
Ти був золотим, а став звичайним.
(Diāna Haddad – “Şāħibī”/ ліванська пісня)
Як бачимо, у цьому прикладі представлена ситуація звинувачення мовцем ліричного
героя - адресата, тобто відбувається порушення принципу ввічливості. Адресант налаштований на конфлікт, тому порушує максими такту, великодушності, схвалення, згоди,
симпатії, що висловлюється у метафоричній формі – «був золотим, а став звичайним».
Звертання «друже» використовується в іронічному сенсі, яке можна трактувати як бажання мовця висловити значення, протилежне імплікованому. Щодо принципу кооперації, то максима якості знову ж таки не в повній мірі реалізована у зв’язку з метафоричністю комунікативного стилю мовця.
Культурною домінантою мислення та діяльності арабофона є не логіка, а емоційність, тому не дивним є відхиляння від принципу кооперації: на нашу думку, максим
повноти інформації, релевантності та манери не дотримано. Схема реалізації максим
спілкування у прикладі 2 зазначена у Таблиці 2.
Таблиця 2. Приклад 2.
Принцип кооперації:максими, Принцип ввічливості:максими, їх дотримання
їх дотримання
1.так- 2.ве1.по2.якос- 3.реле- 4.ма3.схва- 4.скром- 5.зго- 6.симвноти ті
вант- нери
ту
лико- лення ності
ди
патії
інфорності
душмації
ності
+/+/+
Далі розглінемо ситуацію звернення до адресата з найвищим комунікативним статусом – правителя, тобто очікуємо побачити деяку асиметричність у виявленні ввічливості. Ініціатором комунікативної ситуації є автор/адресат, який звертається зі словами
величання до правителя:
Iā qa’id al-ğeiš iazharu l- ğeiš muftaĥaran…liānnak at-tağ uā r-rubān uā l-‘alam
О, головнокомандувач військами, армія гордо виблискує, тому що ти – вінець і капітан, і визначна людина
Qad ği’tak al-iūm našuānan ţarbaānan biāġānī…turawī ilaik min alašuāq tanżīm
Я прийшов сьогодні, співаючи тобі пісні, які передають мою пристрасть до похвали тобі
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Ġannaitu min nabt al-qulūb qasīda…falias‘af as-sidq īn lam ias‘af al-kalam
Заспівав касиду з глибин сердець. І якщо слова не переконливі, то переконає щирість
Faenta ĥafaq qulūb kulluhā wallah…ħatta kiannak fī širiāniha l-ğanam
Тобою б’ються всі серця…Неначе у наших жилах вже звучать співи
(Omar Al-‘Abdallat – “Iā qā’id al-ğeiš, йорданська пісня)
Ця комунікативна ситуація є етикетною у найвищій мірі, оскільки адресанту доводиться звертатися до високопосадовця, що для арабської етнолінгвокультури характеризується найбільшою асиметричністю у характері виявлення ввічливості. Дотримання
принципу ввічливості з усіма складовими максим відбувається повністю, але максими,
що відносяться до принципу кооперації, не зберігаються. Схема реалізації максим спілкування у прикладі 3 зазначена у Таблиці 3.
Таблиця 3. Приклад 3.
Принцип кооперації:максими, їх Принцип ввічливості:максими, їх дотримання
дотримання
1. по2.
3.
4. ма- 1.
2. вели- 3.
4.
5.
6.
вноти
якості реле- нери
такту ко-душ- схва- скромзгоди симінфорвантності
ленності
патії
мації
ності
ня
+
+
+
+
+
+
+
Підсумовуючи усе вищевикладене, можемо стверджувати, що перелік максим спілкування, включених до принципу ввічливості та кооперації, може бути застосований й до
такого жанру мовлення, як арабська пісня. Наведені приклади підтверджують, що принцип кооперації можна віднести до європейського типу висловлень. В арабській пісні, як
у зразку фольклору та мовленнєвому жанрі, що відноситься до східної етнолінгвокультури, ми виявили схильність мовців до реалізації максим ввічливості у більшій мірі, ніж
до максим кооперації.
Н.Арутюнова доречно зауважує, що дотримання усіх максим спілкування, зокрема
максим ввічливості, може спричинити такий самий дискомфорт, як і іх недотримання[1:27]. Однак, ми бачимо, що акцент у таких ситуаціях, з домінуванням принципу
ввічливості, значною мірою робиться на фатичності, тобто на контактовстановлювальній функції мовленннєвого жанру, а не на результативності та бажанні дійти згоди. Це
пояснює культурна домінанта, висловлена в тезі «здаватися, а не бути», релевантна для
арабської етнолінгвокультури.
Таким чином, жанр арабської пісні Східного Середземномор’я з позицій його комунікативного потенціалу виявляє здатність віддзеркалювати специфічні максими та принципи спілкування, якими послуговуються комуніканти - представники арабської етнолінгвокультури, зумовлюючи, зокрема, таку особливість у взаємодії, як надання переваги комунікативним максимам, що формують принцип ввічливості над максимами, що відносяться
до принципу кооперації. Перспектива подальших досліджень полягає у виявленні паралельних структуроутворюючих елементів мовленнєвого жанру арабської пісні, відповідно
до яких здійснюється реалізація етнокультурного комунікативного стилю.
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УДК 81’ 1

Орлова Ю.В.
(Луганськ, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ
ВІК ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ
ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ
Дана стаття присвячена аналізу семної структури ядерних лексем ВІК, ВОЗРАСТ,
AGE, що є ключовими на позначення концепту ВІК ЛЮДИНИ. Основу аналізу складають лексико-семантичні варіанти значень ядерних лексем, які зафіксовані у тлумачних
словниках і актуалізують різноманітні семантичні ознаки, що потенційно існують у
лексичному значенні зазначених ядерних лексем.
Ключові слова: концепт, ядерна лексема, сема, парадигма, ядро, периферія, семантичний компонент (СК), семантична ознака (СО).
Данная статья посвящена анализу семной структуры ядерных лексем ВІК, ВОЗРАСТ, AGЕ, которые являются ключевыми для обозначения концепта ВОЗРАСТ ЧЕЛО© Орлова Ю.В., 2013
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ВЕКА. Основу анализа составляют лексико-семантические варианты значений ядерных
лексем, которые зафиксированы в толковых словарях и актуализируют различные семантические признаки, которые существуют в лексическом значении указанных ядерных лексем.
Ключевые слова: концепт, ядерная лексема, сема, парадигма, ядро, периферия, семантический компонент (СК), семантический признак (СО).
The article analyzes the structure of the core lexemes ВІК, ВОЗРАСТ AGE as the basic
ones to name the concept THE HUMAN AGE. The basis for the analysis is the lexical-semantic
variants of core lexemes meanings that are recorded in the dictionaries and foreground the
various semantic features that exist in the lexical meaning of the core lexemes.
Key words: concept, core lexemes, seme, the paradigm, the core, the periphery, the
semantic component (SC), semantic feature (CO).
Основними в ієрархії лексико-семантичних варіантів (ЛСВ) у структурі багатозначних ядерних лексем (ЯЛ) в трьох мовах є ЛСВ 1 та ЛСВ 2, що є універсальними для
трьох досліджуваних мов. ЛСВ 1 ЯЛ вік, возраст, age визначає вік людини як: 1. кількість прожитих людиною років від народження, тривалість життя людини [1: 90];
2. период времени от момента рождения человека до настоящего или другого определенного времени [2]; количество времени, лет от рождения, с момента появления на
свет [3: 202]; 3. the length of time that sb. has lived [4]; the number of years that someone has
lived [5: 26]. ЛСВ 2 ЯЛ вік, возраст, age представлений як: 1. період, ступінь у рості,
розвитку людини [1]; 2. период, ступень в росте, развитии человека [3]; 3. a particular
period in sb’s life [6: 14]. Аналіз дефініцій ЛСВ 1та 2 маніфестує семантичні ознаки, що
складають ядро лексичного значення ЯЛ. До складу ЛСВ 1 входять інтегральні СК «кількість» та «тривалість», що представлені СО «кількість років», «тривалість життя»
(від народження): укр. скільки років? скільки ви маєте років? якого віку? яких літ? якого
року народження? які ви завстаршки (устаршки)? віком (літами), понад 40 років, п’ять
років, по сьомому році, десятирічний, застолітній (понадстолітній), у віці п’ятнадцяти
років, вдвічі старший (молодший), малоліт, рос. во сколько-то лет, скольких-то лет,
возрастом, от роду...лет, от рождения…лет, какого года (рождения)? с какого года?
годовалый, вдвое старше (младше), в возрасте восьми лет, англ. how old are you? what
is your age, be two years (months) (old) / two of age / under two, over two, six-year-old.
sexennial «шестирічний», aged 6, in your teens (between 13-19 years old) / twenties (20-29
years old) / thirties (30-39 years old), twenty (20-29 years old) / thirty-something (30-39 years
old), of / twice one’s age, at the age of 18, the age of human life «середня тривалість життя людини» [7: 65]. До складу ЛСВ 2 входять інтегральні СК «період» та «ступінь», що
представлені СО «період / ступінь у рості», «період / ступінь у розвитку». Дана лексикосемантична група (ЛСГ) містить ознакові слова, що мають прикметникову та іменникову
(в англ. мові) частиномовну приналежність та відображають різноманітні елементи віку
людини, зокрема анатомічні, психологічні та функціональні (громадські, правові): вік
(рос. возраст, англ. age) – укр. немовлячий, дитячий / дитинячий, хлоп’ячий, ранній,
перехідний, підлітковий / юнацький / парубочий / дівочий, шкільний, молодий, зрілий / дозрілий / дійшлий, дорослий, свідомий, поважний / старечий / давній; рос. младенческий,
550

детский, ранний, переходный, подростковый, молодой, зрелый, взрослый, сознательный,
почтенный, старческий,критический, трудный, брачный, (до)призывно(ы)й, школьный,
пенсионный; англ. childish, tender, awkward, growing, juvenile, neanic, middle, hoary,
advancing, age of reason / innocence / discretion, age of consent, age of eligibility, retiring,
drinking, school-leaving, marriageable, child-bearing, school age [5].
Не зважаючи на наявність спільних семантичних ознак у ЛСВ 2 ЯЛ, нами виявлені
певні семантичні розбіжності. Так, ЛСВ 2 в українській (укр.) та російській (рос.) мовних картинах світу (МКС) акцентує увагу на біовітальних ритмах людини. Даний ЛСВ в
зазначених мовах позначає період, ланку у рості, розвитку людини («период, степень в
росте, развитии каждого человека» [8], і містить СК «ступінь розвитку», що представлений СО «розвиток фізичний» та «розвиток розумовий», а в рос. мові характеризується
додатковою СО «розвиток лінійний»: возраст - «чередование ступеней развития» [3]. З
огляду на це, можна виділити прототипічні ознаки наївної картини світу (НКС), що є значущими для свідомості носіїв укр. та рос. мов: в укр. МКС - вік людини – «динамічний
процес», в рос. МКС – «лінійний динамічний процес». В англійській (англ.) МКС даний
ЛСВ містить сему «період життя» («a particular period in sb’s life»), дана сема підтверджує, що прототипічним образом життя людини, зокрема її віку, в англ. МКС є ідея лінійно-циклічного часу, що виникла в уявленні людини в наслідок тісного взаємозв’язку
в свідомості людини категорій простору та часу [9: 255, 258].
ЛСВ 3, ЛСВ 4 та ЛСВ 5 виявлено лише на матеріалі тлумачних словників англ.
мови. Диференційним для англ. мови є ЛСВ 3, що фіксує сему «старість» в структурі
значення лексем age («the state of being old»), to age («to become or look old», «to cause
sb to look old»), the aged («very old people»): to feel one’s age – to feel old; he is 7 years of
age / years old, my father seems to have aged a loot recently, I could see her illness had aged
her, an ag(e)ing aunt, in age «людина похилого віку». Сема «старість» в укр. та рос. мовах
актуалізується за рахунок синонімів ЯЛ літа (рос. лета), роки (рос. годы / года), їх словотвірних дериватів та дієслівних структур с ЯЛ: укр. віку (з)вікувати, рос. век вековать
«жити з кимось до старості; бути кимось до старості», віку доживати (дожити) / добувати (добути) / добивати (добити) / дотягати (дотягти) «жити останній відрізок
життя (звичайно про стару людину)», довікувати (тільки докон.), укр. бути літами,
людина в літах (рос. в летах), літня людина, в роках (рос. в годах) «стара людина», укр.
збудь-вік, збуйвік, довговік «старий».
Національно-специфічною ознакою англійської лінгвокультури є ЛСВ 4, що представлений семою «повноліття / неповноліття» («the state of being of age», «majority»):
be of / under age (в Англії – 21 рік), full age, full legal age, come of age, та ЛСВ 5, що містить сему «громадська, правова, статева зрілість» («the time of life when you are allowed
by law to do sth [7]: age of consent, age of candidacy, age of criminal responsibility [5], to act
(be) one’s age «поводитись відповідно до віку». Це свідчить про ціннісну значимість для
носіїв даної лінгвокультури віку як соціальної категорії, що є критерієм визначення прав
та обов’язків членів соціуму.
Для рос. мовної свідомості (МС) характерним є включення в значення ЯЛ возраст
СК «зрілість», що представлений СО «фізіологічна»: в возрасте – про таку людину, що
досягла повної зрілості; на / в возрасте – про таку людину (зазвичай, про дівчину), що
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стає дорослою, зрілою [3: 202]. В укр. мові даний СК реалізується за рахунок ключових
синонімів ЯЛ: на порі / на літах / на зрості бути (стати), дівчина на порі (на відданні).
Специфічним для укр. мовної свідомості ми називаємо зафіксований ЛСВ значення лексеми вік, до складу якої входять семи «зрілість» та «старість» одночасно. Даний ЛСВ
фіксує наївне розуміння віку людини виключно як етапу життя від зрілого періоду до
смерті (вік – «етап життя людини від зрілого періоду до смерті») [10].
ЛСВ 6 є специфічним для рос. та англ. мов і передбачає розуміння віку людини як
зміни поколінь (рос. «смена поколений») [3]. Тлумачно-понятійний словник рос. мови
фіксує: возраст – 1. все люди приблизительно одного возраста, живущие в одно время:
поколение, колено, из рода в род; 2. человек одинакового с кем-либо возраста: ровесник,
сверстник, одногодки, однолетки; 3. люди будущего поколения: потомки, внуки, правнуки; 4. люди прошлого поколения: предки, отцы, деды, прадеды, прародители, праотцы,
пращуры [11]. Семи «покоління», «однолітки» відображені в дефініціях значень ЯЛ в
тлумачних словниках англ. мови: age «be as old as someone»: sb’s age, be the same age
as sb, be one’s age: When you’re my age, you’ll understand [5]. Словники синонімів англ.
мови фіксують, що ключовим синонімом лексеми age є лексема generation: of the same
age = generation «all the people in a family, group or country who were born at about the
same period»: This photograph shows three generations of my family (= children, parents and
grandparents) [6: 283], ages yet unborn «майбутні покоління» [12]. Семи «покоління», «однолітки» не відображені в дефініціях значень ЯЛ в тлумачних словниках укр. мови, однак є компонентом значення ЯЛ, що реально функціонують у свідомості носіїв даної
мови: укр. від роду (зроду)-віку «від покоління до покоління», однолітки, одного віку,
одних літ, рівня літам, він рівня мені (за мною) літами, однієї верстви (розм.), він моєї
верстви (доби) «людина однакового віку з кимось». Наявність варіантів даної семи в
зазначених мовах демонструє ціннісну значимість віку у досліджуваних лінгвокультурах з точки зору спадкоємності поколінь [13]. Розуміння віку людини як процесу зміни
поколінь відображає наівне уявлення про вік як циклічний процес, що ми визначаємо
універсальною прототипічною ознакою віку людини в трьох мовах.
Специфічним для української мовної свідомості є рухливі межі даного концепту.
Концепт ВІК ЛЮДИНИ в укр. мові в межах концептосфери ЛЮДИНА пересікається з
широким колом інших концептів та понять, як-то: РІД - від роду (зроду)-віку «з покоління в покоління», ВБИВСТВО - збавляти (збавити) віку «губити кого-небудь, убивати»,
НЕЩАСТЯ - зав’язувати (зав’язати) вік 1. «робити кого-небудь нещасним, позбавляти
радості»; ВЕСІЛЛЯ - зав’язувати (зав’язати) вік 2. «одружувати кого-небудь (перев. нещасливо)», ЖИТТЯ, СМЕРТЬ – укорочувати віку «зменшувати тривалість життя, ставати причиною чиєїсь передчасної смерті» [14].
До ядерних номінацій концепту ВІК ЛЮДИНИ, що концентрують смислові особливості даного концепту, в укр., рос. та англ. мовах ми також відносимо:
1. лексеми-номінації (їх деривати та стійкі словосполуки з ними) величин, що характеризують існування людини у часі: укр. життя: п(р)одовжити (прибільшити) життя
(віку) кому, прожити свій вік, за мого життя (віку), на наше життя (наш вік) стане,
рос. жизнь: отжить свой век, англ. life / innings «період активного життя»: have a good
innings «прожити довге та щасливе життя» (розм.), in later life (у пізньому віці), at one’s
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time of life; укр. роки (рос. годы / года, англ. years (of age): укр. дитячі роки, рос. зрелые
годы, не по годам «не відповідати віку», англ. the years of matureness / maturity, mature
years, beyond one’s years; літа (рос. лета): молоді літа, у мужніх (дорослих) літах, не по
літах, як на свої літа, бути під літами, бути благих літ, рос. молодые лета, в летах;
дні (рос. дни, англ. days): укр. дні юності, рос. дни детства, англ. early days (юність),
all one’s born days, укр. період, пора (рос. период, пора, англ. period, date, stage): укр.
пора молодості, рос. пора детства, англ. date of youth, youthful stage, adult stage, ephebic
stage; час(и) (рос. время (времена), англ. time (of life): укр. час життя, часи дитинства,
рос. время жизни, во времена молодости, англ. lifetime (час життя). Дана ЛСГ, окрім
зазначених лексем та їх еквівалентів, містить ознакові слова, що мають прикметникову
частиномовну приналежність та відображають різноманітні елементи віку: анатомічні,
психологічні та функціональні і можуть співвідноситись з декількома номінаціями (або
одна номінація може співвідноситися з різними ознаковими словами): роки, літа (період, пора, часи) – дитячі (-а) / дитинства (рос. детские / детства), юнацькі (-а) / юності,
зрілі / повні(-а) / зрілості, рос. середовая пора і т. д.; зрілий (-а, -і) – період, пора, роки.
mature years, the years of maturity, the years of matureness;
2. слова синонімічного ряду ЯЛ з ідентифікуючими компонентами значення «тривалість життя людини», «період росту / розвитку» («a particular period in sb’s life»), «зрілість», «старість», їх словотвірні деривати, словотвірні деривати ЯЛ та словосполучення
з ними: укр. на моєму віку, вікувати «жити до смерті», до віку «усе життя», на віку
«протягом життя», віковий «пов’язаний з певним відрізком життя людини», рос. в возрасте «повна зрілість», на возрасте «дорослий, зрілий» (про дівчину), возрастной, в
самой поре / во всей поре (зрілість), англ. age-related / specific, aged, senescent «такий, що
старіє», ageing, anti-age, ageless, elderliness, senility, seniority, senescence «фізіологічне
старіння»;
3. лексеми з СК «стати / ставати старшим за віком», що включають такі орієнтаційні СО «рух угору / униз / уздовж»: укр. (ви-)рости, (по-)дорослішати, виростати (-ти) із дитячих(-ого) / шкільних(-ого) літ (віку), підростати (-ти), вийти із дітей,
увійти у мужні літа, дійти дозрілого вік, дійти літ до зросту, літа вийшли йому, він
приспів, відмолодикувати (про чоловіків), віддівувати (про жінок), вийшло / минуло 20
років, доходило (добиралося) до двадцятьох (двадцятка) та контрарні дієслова, типу:
молодіти, юніти / старіти; рос. (вы-)расти, (вы-)подростать (подрасти), входить во
все годы / выйти из годов, войти в возраст, выйти из возраста, приходить в возраст,
достигать возраста, взрослеть, молодеть, юнеть / стареть; англ. to grow up, be over
age, be no longer of school age, grow younger, grow young, rejuvenate, rejuvenize / grow
old, age, senesce, mature, get (on) along in years, get old / older, advance in years, move into
(reach) adulthood, to come to maturity. Ядерне положення процесуальних ознак концепту
ВІК ЛЮДИНИ є свідченням наївного осмислення віку людини як динамічного процесу;
4. неозначені видо-часові дієслівні структури, що утворені за допомогою інфінітивних форм, основне значення яких зводиться до фіксації фактичної інформації про вік
людини: укр. коротати / перебувати свій вік (свої літа), віджити / відвікувати свій вік
(своє), віку приточити (лок.), бути у віці нареченого / нареченої, бути похилого, старечого віку, бути благих літ, доходжалим бути, бути під літами, бути на порі, на літі,
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на зрості, рос. коротать свой век, на наш век хватит,прибавить века кому, быть в возрасте жениха / невесты, быть в преклонном возрасте, быть на возрасте, англ. be at an
early age, at a very young age, be two years (months) (old) / two of age / under two, over two,
be in one’s teens (between 13-19 years old) / twenties (20-29 years old) / thirties (30-39 years
old), twenty (20-29 years old) / thirty-something (30-39 years old), in my young days. Наведені
приклади свідчать про наявність у змісті досліджуваного концепту предметної ознаки
ВІК – ОБ’ЄКТ, ВМІСТИЩЕ.
Деталізація уявлень про ВІК ЛЮДИНИ представлена в лексичній системі досліджуваних мов у вигляді значного числа вікових номінацій. Подальші перспективи дослідження передбачають проведення дефініційного аналізу лексем ЛСГ «віковий етап»
та «віковий статус» як одних з ключових засобів вербалізації досліджуваного концепту.
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ОСОБЛИВОСТІ ВХОДЖЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ В УКРАЇНСЬКУ
ЛІТЕРАТУРНУ ПОЛІСИСТЕМУ
Стаття присвячена вивченню особливостей української перекладацької рецепції
американської поезії. У ній зазначається, що загальними тенденціями входження поезії США в українську літературну полісистему є розширення каналів метапоетичного
імпорту, плюралізація цільових репрезентацій джерельних творів та синхронізація процесів у межах полісистем.
Ключові слова: перекладацька рецепція, поезія, метапоезія, літературна полісистема, множинність, інтертекстуальність.
Статья посвящена изучению особенностей украинской переводческой рецепции
американской поэзии. В ней утверждается, что общими тенденциями вхождения
поэзии США в украинскую литературную полисистему являются расширение каналов
метапоэтического импорта, плюрализация целевых репрезентаций первоисточников, а
также синхронизация процессов в рамках полисистем.
Ключевые слова: переводческая рецепция, поэзия, метапоэзия, литературная полисистема, множественность, интертекстуальность.
The article studies Ukrainian translator’s reception of the American poetry. The common
trends of the US poetry initiation into the Ukrainian literary polisystem are as follows:
widening of the metapoetic import channels, pluralistic target language representation of the
source texts, as well as polisystem processes synchronization.
Key words: translator’s reception, poetry, metapoetry, literary polisystem, multitude,
intertextuality.
Метою цієї розвідки є окреслення загальних тенденцій метадискурсного долучення
американської поезії до української літературної полісистеми. Онтологічним опертям
рецепції сучасних творів джерельної літератури є її класика, що виступає аксіологічним
камертоном, використовуваним для настроювання цільової аудиторії на хвилю надкультурної «іншості». Статус «класичного» надає оригіналу певної недоторканості при міжмовному транспонуванні та, зазвичай, забезпечує йому множинне буття в інтертекстуальних просторах різних літературних полісистем.
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Класика американської поезії, твори Волта Вітмена, Емілі Дікінсон, Генрі Лонгфелло, Езри Павнда, Томаса Еліота, Роберта Фроста та ін. продовжує своє різномовне буття
у метапоетичній поліфонії національних літератур, серед яких виразно вчувається українськомовне звучання. Онтологічну відмінність літературної полісистеми кожної нації
засвідчують не тільки твори власних ідіосинкратичних авторів, які всотують натхнення
з її джерела, але і ступінь репрезентованості у ній інших літератур. Зважаючи на потужність впливу соціально-політичних факторів на формування національного світогляду
в Україні, віддзеркалюваного її літературою, метадискурсне перенесення творів іншомовних класиків, зосібна американських, на український ґрунт не тільки живильно діяло на нього, але і неодноразово протягом тривалого періоду було домінуючою формою
існування самої літератури [1]. Зазначені міркування засвідчують актуальність пропонованого дослідження.
Нерідко перекладній рецепції передує інтертекстуальний резонанс, викликаний
творами іншомовного поета серед розбудовувачів поетичного простору контактуючої
полісистеми. Так, досліджуючи поетичний доробок Волта Вітмена в українськомовному
аранжуванні, Лесь Герасимчук [2] зазначає, що особливістю української вітменіани є те,
що вона почалася не з перекладу, не з критики, а з безпосереднього чи опосередкованого запозичення естетичних ідей Волта Вітмена. Поетичний світ Вітмена давав інтертекстуальні пагінці у творчості М. Семенка, П.Тичини, Б.-І. Антонича, І. Драча тощо.
Новаторські, демократичні ідеї Вітмена імпонували також і речникам більшовицької
концепції літературного розвитку, які, аналізуючи, цитуючи та достосовуючи погляди
американського барда до радянської ідеології, створювали сприятливе інтертекстуальне
середовище для метадискурсних перетворень.
Систематичне ознайомлення українського читача з Волтом Вітменом розпочалося
з «Антології американської поезії. 1855-І925» Івана Кулика (1928), що попри буквалізми та відхилення від Вітменівської поетики, формувала українську рецепцію творчості
американського автора протягом півстоліття. Надолуження втрат, корекція та експансія
репрезентації поетичної індивідуальності Вітмена здійснювалися у метапоетичних проектах різних перекладачів, колективний доробок яких представлений збіркою «Листя
трави» 1969 (редактор-упорядник Віктор Коптілов, автор передмови «Листя безсмертних трав» Віталій Коротич), Антологією зарубіжної поезії другої половини ХІХ — ХХ
сторіччя» (Наливайко) 2002р., Улюбленими англійськими віршами та навколо них (перекладач та упорядник Максим Стріха) 2003р. тощо.
За колоніального періоду ініціація процесу метадискурсотворення та розповсюдження його результатів заохочувалися або, навпаки, притлумлювалися в залежності від ідеологічних пріоритетів цільового соціополітичного простору. Чим вищий ступінь аксіологічної ковалентності та мовної прозорості простежувався у творчості іншомовного
автора, тим коротшим було зволікання у відлунюванні його текстів українською мовою.
Так, українська рецепція на позір простого, зрозумілого, народного поета-фермера Роберта Фроста відбувалася синхронно із входженням творів американського автора у інші
літературні полісистеми світу. Радянський стереотип Фроста у різні часи укорінювався
у метапоетичних проектах цілої плеяди українських перекладачів, зокрема Віталія Коротича, Дмитра Павличка, Валерія Бойченка, Миколи Удовиченка. «Інший» Фрост, як
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от у віршах «Увійди» та «Хатній похорон», українського перекладу Максима Стріхи,
Фрост, який начебто забув про те, що колись піднімав дух американських вояків під час
Другої світової, виступав на урочистій інавгурації президента США Кеннеді, входив до
шкільних програм, видавався масовими накладами тощо, Фрост, який сумнівається у
принциповій можливості людей зрозуміти одне одного, ніяк не міг з’явитися за радянського періоду буття української літературної полісистеми. Лише постколоніалізм у його
прогресивних проявах уможливив донесення авторської еклектичності, що не завжди
корелювала з аксіологічними домінантами приймаючого соціокультурного та соціополітичного простору.
Синкретизм соціокультурних та соціополітичних факторів, що позначаються на особливостях еволюційного поступу літературної полісистеми засвідчує накладання віхових подій у різних сферах буття нації. Показовою є поява у рік проголошення Україною
незалежності окремої збірки українських перекладів поезії Емілі Дікінсон авторства М.
Габлевич, О. Гриценка, О. Зуєвського, Є. Кононенко, Г. Кочура, Д. Павличка, М. Стріхи,
С. Ткаченка, упорядкованої С. Павличко. Твори Емілі Дікінсон, як справедливо зауважує
Соломія Павличко у передмові до збірки – “це низки метафор, афоризмів, парадоксів.
Чистий стиль, лаконічна мова, гармонійно і вправно пов’язані думки. Здається, це витвори натхнення, хоча в них очевидне й інше – свідома екзальтація духу і неприхований емоційний надрив” [3:14]. Непричетність до зовнішніх подій, інтелектуальна герметичність,
присутність у кожному вірші образу Бога як експліцитно, так і у міжрядді – ці та інші
маркери світогляду Дікінсон цілковито розходилися з ідеалами оптимістично налаштованої, беззаперечно атеїстичної, наскрізно політизованої радянської людини, що, власне,
пояснює, чому системне та плюралістичне знайомство української читацької аудиторії з
творами американської авторки могло відбутися лише у постколоніальний період.
Ідеологічні рамки, у які колоніальна цензура намагалася помістити національну літературну полісистему, були надто тісними, що призводило до розщеплення її інтертекстуального простору та пришвидшення обертів розвитку на теренах діаспори. Прикметним
у цьому контексті є друк перекладів віршів Емілі Дікінсон пера Олега Зуєвського у канадському часописі «Нові дні» в Торонто ще у 1956 р. Майже сорок років знадобилося
для того, щоби доробок відомого перекладача став доступним широкому загалу поціновувачів перлин світової класики в Україні.
Так само, перші пуп’янки української метадискурсної репрезентації творів іншого світового класика, Томаса Стернза Еліота, з’явилися на діаспорній гілці української
літературної полісистеми у Мюнхені в 1963 році («Вбивство у соборі» перекладу Зенона Тарнавського). Вихід збірки метапоетичних проектів О. Гриценка, В. Коротича, М.
Габлевич, О. Мокровольського, М. Стріхи, Ю. Лісняка, І. Драча, Ф. Неуважного, В. Діброви, Г. Кочура, М. Москаленка, Д. Павличка у 1990 році засвідчив перехід України
у постколоніальний період. Особливістю входження поезії Еліота в українську літературну полісистему є поглиблення її інтертекстуальності за рахунок паратекстуального
супроводу до кожного твору англо-американського автора, у яких перекладачі розпрозорюють алюзивність його експресем. Це дало можливість українській читацькій аудиторії
не тільки причаститися до творчості самого Еліота, але і поглибити та систематизувати
свої знання світової літератури.
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Іншою віхою постколоніального періоду буття української літературної полісистеми є метадискурсна репрезентація творчості едварда естліна каммінгса О.Гриценком,
І.Андрусяком та К.Борисенко, Б.Бойчуком, а також В.Кавун, В.Горловим, В.Кикотєм та
ін. Так, І.Андрусяк у передмові до своєї збірки перекладів творів каммінгса пише про
американського поета: «літературний авантурник, експериментатор, реформатор, відлюдник, майстер поза школами й тенденціями… Він нарівні з Томасом Стернзом Еліотом “розблокував” англомовну поезію, позбавляючи її затяжних комплексів форми. А
ще він, як ніхто інший, випробував на поетичну міць англійську мову, добираючись до
самісінької грані її філологічних і фізіологічних можливостей, “знущаючись” із неї й вивищуючи її водночас. Направду, після каммінґса ця мова змогла відчути себе Мовою, так
само, як німецька – після Пауля Целяна, французька – після Артюра Рембо, російська –
після Вєліміра Хлєбнікова і Владіміра Маяковського, українська – після Павла Тичини й
Михайля Семенка…» [4:6]. Пріоритетна філологічність каммінґсівських поетичних експериментів, їх чудернацька кубістська форма, специфічність розділових знаків, ламання
і розкришування слів з подальшою реконструкцією їх складових, за чим стоїть бажання
поета повернути словам їхній істинний смисл – об’єктивні труднощі, з якими зіштовхувалися перекладачі, полемізуючи один з одним, тактовно виправляючи, і де в чому
змагаючись. Так, поява збірки перекладів І. Андрусяка та К. Борисенко «спровокувала»
Б. Бойчука на оприлюднення його «версії» українського каммінґса, що раніше була надрукована у Нью-Йоркському часописі “Сучасність”. Це додало стереоскопічності українській репрезентації творів американського автора, велика добірка яких від О. Гриценка
з’явилася на сторінках «Всесвіту» на початку дев’яностих.
Входження каммінгса в українську літературну полісистему за радянських часів було
абсолютно неможливим, оскільки навіть більш демократична європейська цензура вбачала у формальній «іншості» його поезії ідеологічну контрабанду. Відкрите несхвалення
каммінгсом політики СРСР, яке він неодноразово оприявлював після своїх відвідин
комуністичної держави у 1931, викреслило його ім’я із переліку рекомендованих авторів для метадискурсного перестворення, яке змогло відбутися лише у постколоніальний
період.
«Холодна війна» між СРСР та США, що визначала особливості колоніального періоду буття метапоетичного простору української літературної полісистеми не сприяла перенесенню на цільовий ґрунт творів американських сучасників. Навіть аполітичні
миролюбні бітники, представники Нью-Йоркського угрупування поетів та школи Блек
Маунтен заявили про себе лише у перекладацькому проекті Юрія Андруховича. Серед
соціокультурних факторів, що забезпечили доступність антології американської поезії
1950-60-х років широкому загалу читачів, визначальними є призвичаєння до «американського» у світовій, та власній українській культурі; достатній рівень свободи слова та
вибору, що дозволяє почути голос трансатлантичних бунтарів-романтиків; звільнення
власної української поезії від ідеологічних та суто жанрових канонів. Зазначена антологія виявляється помічною для вивчення різних спектральних зон метадискурсної індивідуальності самого перекладача, ступеню його фонової або ж, навпаки, центральної присутності у відтворюваних ним прототекстах, співучасті у порушеннях норм та авторського двобою. І справді, навіть у найбільш евристичних версіях українізації американських
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авторів простежуються визначальні риси ідіостилю Андруховича як поета, прозаїка та
есеїста: стале поєднання патетики з іронією у виразній жанрово-стилістичній суміші, нахил до стилізаторства, гри з текстом і з читачем, колажність, еротизм, – за всім оцим стоїть напружене шукання «духовної вертикалі буття». Творча еклектичність Андруховича
накладається на світоглядницьку еклектичність американських поетів і призводить до
виведення різних домінант ідіостилю українського співавтора на поверхню цільових текстів, крайніми виявами яких є «бубабуістський», «балаганно-ярмарковий» характер, що
особливо виразно простежується у перекладах творів Грегорі Корсо та Френка О’Гари та
«елегійність» рецепції Джона Ешбері та Лоуренса Ферлінгетті.
Так само невипадковим є звернення Івана Андрусяка до творчості едварда естліна
каммінгса, про що йшлося вище. Асимптотичність ідіостилей різночасових та різнопросторових поетів, а надто притаманні українському автору мовна насиченість, густота
семантичного поля, яка іноді сягає незапланованого нонсенсу, повна деструкція мовної
семантики та перехід до фонетичного принципу письма стала поштовхом до розширення метадискурсного простору української літературної полісистеми.
Про «нову» іншоомовлену якість говорять і метапоетичні репрезентації творів Сільвії Плат Оксаною Забужко, які разом із доробком Олександра Мокровольського, Олега
Лишеги та Марії Габлевич з’явилися на сторінках «Всесвіту». Звісно, кожний перекладач по-своєму увиразнює конфесійність, гротескність та позірну простоту поезії Плат.
Метапоетичному проектові Оксани Забужко, як і її власному ідіостилю, властиві наявність
невловно струмуючого елемента гри, необхідного для заполонювання читача, свобода у
реструктуруванні значеннєво-смислових єдностей та творче оновлення мови як інструменту та результату самопізнання. Феміністична асимптотичність оригінальної творчості американської та української авторок проростає з глибинного суто жіночого психофізичного
світосприйняття. Цим пояснюється і вибір таких творів для перекладу як “Barren Woman”
– “Неплідна”, “Widow” – “Вдова”, “Mary’s Song” – “Пісня Діви Марії”.
Наскрізною онтологічною прикметою метапоетичного виміру літературної полісистеми є те, що найбільш вагомим чинником його ферментації служить реалізація метадискурсних проектів самобутніми національними поетами. Так, творчість Юрія Андруховича, Івана Андрусяка, Олега Лишеги, Оксани Забужко та інших згадуваних розбудовувачів стереоскопічного простору української літературної полісистеми має значний
вплив на перебіг сьогоднішнього соціокультурного процесу в Україні; з їхніми іменами
пов’язане неупереджене зацікавлення сучасною українською літературою на Заході.
Будь-яка зміна онтологічної якості, отримана у результаті революції чи еволюційного поступу, є своєрідним «Великим вибухом», що позначається на всіх сферах буття
нації. Так, перехід України у постколоніальний період мав післявибухові наслідки, які
і досі простежуються у розпорошеності її метадискурсного простору, фрагментарному
висвітленні новітнього у світовій літературі, спорадничості публікацій, розкиданих по
багатьох найрізноманітніших за типом (і виміром) виданнях. Попри загальну тенденцію
до плюралізації соціокультурного простору демократичної держави, українська рецепція
творів американських поетів усе ще залишається метонімічною, що частково пояснюється одноосібною, монічною, і нерідко етноприсмаченою репрезентацією оригінальних
авторів (як от Паунд Костецького); так і оглядовістю метапоетичних проектів, що не
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відображають усієї світоглядницької поліморфності поета (для прикладу, Едріенн Річ у
перекладах Марти Тарнавської).
Науково-технічний прогрес розширює онтологічний простір як оригінальної, так
і перекладної поетичної творчості, засвідчуючи невпинне проростання фізики у лірику.
Інтернет видання, які або дублюють, або взагалі відмовляються від «реального» паперового формату каталізують взаємопроникнення культур. Так, значна роль у розбудові
віртуального виміру метапоетичного простору сучасної української літературної полісистеми належить мистецько-літературному порталу «Захід-схід», де читачі мають
можливість долучитися до творчості сучасних американських авторів. Важливою рисою
віртуальних метапоетичних проектів, представлених на порталі, є синхронізація різномовної рецепції оригінальних творів за рахунок паралельного розміщення джерельних
та цільових текстів, що не тільки децентралізує критику перекладу, адже кожний читач може залишити на сторінці перекладача свої коментарі, але також забезпечує цінний
матеріал для здійснення різновекторних метадискурсних студій у царині поетичного
перекладу, як невід’ємної складової української рецепції творів американських поетів,
вагомий внесок у розбудову якої зроблений С.Павличко, Л.Коломієць, В.Радчуком,
О.Рихлом, В.Кикотєм та ін.
Отже, особливості іншомовної рецепції джерельної літератури визначаються асимптотичністю контактуючих культур та соціумів. Якщо за колоніального періоду буття приймаючої літературної полісистеми інтенсивність метадискурсних вливань із джерела
творчості того чи іншого зарубіжного автора визначається суголосністю його поглядів
із домінуючими на момент перестворення соціокультурними цінностями та ідеологією,
то для постколоніалізму визначальною стає світоглядницька спорідненість авторів оригіналу і перекладу. Каталізатором виходу з постколоніального періоду слугує переклад
із національних літератур країн, де свобода слова є аксіомою творчого вираження особистості та соціально-політичною традицією.
Загальними тенденціями входження американської поезії в українську літературну
полісистему є невпинне розширення каналів метапоетичного імпорту, плюралізація цільових репрезентацій джерельних творів, надолуження втрат, корекція та експансія репрезентації авторів, твори яких уже виступали предметом метадискурсних перетворень,
синхронізація процесів у межах полісистем тощо.
Якщо онтологічні характеристики значної частини колоніального періоду буття метапоетичного простору української літературної полісистеми визначала «холодна війна»
між СРСР та США, що не сприяло перенесенню на цільовий ґрунт творів американських
сучасників; то для постколоніального періоду притаманне інтенсивне різноформатне заповнення лакун, еклектичне, хоча і досі фрагментарне відображення надтаксономічної
творчості іншомовних авторів як сучасників, так і тих, що протягом довгого часу залишалися поза зоною метадискурсного покриття.
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К ПРОБЛЕМЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕКСТ

У лінгвістичному аспектірозглядаються питання, пов’язані з концепцієютекст, а
також екстралінгвістичні фактори у відношенні до концепції дискурс.
Ключові слова: дискурс, концепт, текст.
В лингвистическом аспекте рассматриваются вопросы, связанные с концепцией
текст, а также экстралингвистические факторы по отношению к концепции дискурс.
Ключевые слова: дискурс, концепт,текст.
In linguistic aspect the problems are considered connected with text concept as well
asextralinguistic factors towards discourse concept.
Keywords: concept, discourse, text
Несмотря на значительное количество работ, посвящённых тексту, следует отметить,
что структура и семантика различных типов текстов раскрыты лишь частично, типы
текстов неуклонно эволюционируют, в результате чего требуются дальнейшие усилия в
решении проблемных вопросов, связанных как с теорией текста вообще, так и его стилевых разновидностей в частности. Особую актуальность в последние десятилетия приобретает исследование взаимопресечения концепции текст и концепции дискурс.
С точки зрения лингвистики текстаБ. А. Плотников выделяет три его «составляющие: 1) компоненты, или единицы текста; 2) связи и отношения между этими компонентами; 3) семантика текста, которая представляет собой самостоятельную надкомпонентную сущность» [1, 5].
Обращаясь к понятию текст, современные лингвисты, как отмечает М. В. Всеволодова, имеют в виду «не “единицу” языка, а “речевое образование”. Далеко не все при© Сидорец В.С., 2013
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знают текст объектом синтаксической науки, выделяя изучение его в отдельную область
– лингвистику текста» [2, 337]. Опираясь на многочисленные труды по текстологии, исходя из своего опыта, М. В. Всеволодова подчёркивает, что «мы говорим текстами, а не
предложениями», при этом «текст (письменный или устный) всегда отражает определённые ментальные характеристики носителей данного языка и/или микросоциума… Текст
– это сложное и многофакторное целое» [2, 337].
Развивая мысль о том, что «предложение как языковая модель – это научная абстракция» [2, 337],Всеволодова критически оценивает известное выражение: «предложение
в тексте обогащается новым смыслом» [2, 337]. Фактически «любое предложение изначально возникает в тексте, уже в момент своего возникновения обогащаемое всеми
объективными и субъективными смыслами, необходимыми для данного текста в целом»
[2, 337].
Здесь же Всеволодова определяет и понятие дискурса – коммуникативного единства
«текста и внеязыковых факторов, влияющих на продуцирование / восприятие текста»
[2, 337].
Для Е. А. Огневой текст – это «целостное коммуникативное образование, компоненты которого объединены в единую иерархически организованную структуру коммуникативной интенцией её автора» [3, 6].
При определении понятия текст О. И. Ревуцкий, ссылаясь на Ю. Н. Караулова и
В. В. Петрова, утверждает, что в лингвистике текст всё чаще рассматривается как дискурс – «сложное коммуникативное целое, включающее, кроме текста, ещё и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресанта, необходимые
для понимания текста)» [4, 32]. Хотелось бы данное высказывание отнести всецело к
уважаемому О. И. Ревуцкому, потому что цитируемые им авторы вступительной статьи
определяют не понятие текста, а понятие дискурса, трактовка которого «значительно менялась на протяжении последних двадцати лет. Если в 60-70-е годы дискурс понимался
как связанная последовательность предложений или речевых актов, то с позиций современных подходов дискурс – это сложное коммуникативное явление, включающее, кроме
текста, ещё и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели
адресата), необходимые для понимания текста. Очевидно, что такое определение дискурса как сложной системы иерархии знаний предполагает и наличие интегрированных
моделей обработки дискурса» [5, 8].
Представляет интерес мнение В.Е. Чернявской, котораяобращается «к той современной исследовательской ситуации, когда в ряде концепций текст противопоставляется
дискурсу, во всяком случае, текст считается не завершающим уровнем коммуникативно-речевой иерархии, но включенным в систему дискурса» [6, 7].Дискурс –своеобразный экстралингвистический контекст «в неразрывной связи с ситуативным контекстом,
определяющим все то, что существенно для порождения данного высказывания/текста,
в связи с системой коммуникативно-прагматических и когнитивных целеустановок автора, взаимодействующего с адресатом… Становится очевидным разделение понятий
“текст” и “дискурс” и задач традиционного текстового анализа и анализа дискурса» [6,
135].В отличие от анализа текста, направленного на различные по объёму внутритекстовые структурно-семантические образования и на смысловое взаимодействие этих об562

разований с лингвистических позиций для решения соответствующих лингвистических
задач, «дискурсивный анализ сконцентрирован на степени и характере влияния различных факторов коммуникативно-речевой деятельности как непосредственно ситуативного контекста, так и более широкого экстралингвистического фона на формирование
языковых закономерностей конкретного произведения»[6, 135].Из этого, по мнению
В. Е. Чернявской, вытекает два определения дискурса:«дискурс 1 обозначает конкретное
коммуникативное событие, фиксируемоев письменных текстах иустной речи, осуществляемое вопределённом, когнитивно и типологически обусловленном коммуникативном
пространстве»[6, 143];«поддискурсом 2 понимается совокупность тематическисоотнесённых текстов: тексты,объединяемые в дискурс, обращены, такили иначе, кодной общей теме.Содержание(тема) дискурса раскрывается неодним отдельнымтекстом, но
интертекстуально, вкомплексном взаимодействии многих отдельных текстов» [6, 144],
что позволяет выделять различные типы и подтипы дискурсов: научный, политический,
рекламный, экономический, медицинский и т. д.
Несмотря на то, что «текст – это результат коммуникативно-речевой деятельности»
[6, 134], само понятие текст не имеет в лингвистической науке однозначного ответа.
Имеется более 300 определений текста [6, 12], тем не менее «вопрос о том, что же такое
текст, каков статус этой лингвистической категории в свете новых исследовательских
акцентов… не снимается, но звучит с новой силой. Какие свойства могут и должны быть
присущи всякому тексту – текстовому экземпляру, реально существующему и/или потенциально возможному? Какие признаки, факторы, обеспечивающие текстопорождение
и -восприятие и делающие текст текстом?» [6, 13].То, что к 90-стым годам двадцатого
века понимание текста представлялось в качестве высшей коммуникативной единицы,
которое складывалось на базе текстов-словосочетаний, текстов-предложений, а также
определённым образом организованной совокупности предложений, представляющих
текст, в настоящее время «текст – важный элемент коммуникативной системы, но не
единственный, он сам существует в системе дискурса, т. е. вокруг- и надтекстового экстралингвистического фона» [6, 12].
Тексты мы можем продуцировать или воспринимать. Если мы определённые тексты
производим (продуцируем), то мы опираемся на знания, приобретённые в результате познания фактов объективного и субъективного мира; если имеем отношение к готовым
текстам, то с помощью их можем получать либо нам уже известную, либо какую-то новую информацию. Естественно, то, что относится к определённым типам информации
и её оценке, к смысловым факторам – это дискурсивная часть в тексте (ах), а то, с помощью каких определённым образом организованных языковых средств реализуется такая информация – это лингвистическая часть текста. Кроме того, для лингвистической
стратегии в процессе анализа текста представляет, как отмечалось выше, интерес дискурсивно-экстралингвистический фон, влияющий «на формирование языковых закономерностей конкретного произведения» [6, 135].Поэтому для лингвистики не является,
например, существенной информация в адъективных словосочетаниях синий от мороза
(нос) и синий от водки (нос), а важно то, что между компонентами словосочетаний проявляются причинно-следственные отношения.Важно также, что не всякий тип информации имеет дискурсивный характер (Завтра вечером я еду на рыбалку; Вчера мы с женой
563

были в театре и т. д.) и формируетязыковыезакономерности того илииногопроизведения[6, 135].
Весьма актуальной в современных исследованиях продолжает оставаться специфика
художественного текста.
Само понятие художественный текст достаточно чётко не определено. Обычно под
ним подразумевают язык художественной литературы, который, реализуя авторский замысел, отражает стилевое многообразие общества.
Специфика художественного текста стимулирует, как известно, индивидуально-авторское начало в разносторонней актуализации языковых средств, отобранных из национального языка для реализации творческого замысла, заключающегося в том, что автор
при создании художественного произведения «производит отбор… явлений действительности, которые соответствуют его представлениям и концепциям. Вымышленные,
но правдоподобные ситуации моделируются им в целях пояснения и подтверждения
своих идей и представлений» [7, 4]. В связи с этим И. Р. Гальперин отмечает особый
характер модальности художественного текста [8, 72], который проявляется через свойственную тому или иному писателю систему актуализации языковых средств.
В отмеченных высказываниях отражены существенные черты художественного
текста, хотя «общей теории художественного текста… ещё не создано. Художественный
текст продолжает оставаться некоторой “закрытой сущностью”» [7, 4]. Поэтому изучение художественного текста на пути прохождения от его мотивационной установки
до материальной реализации представляет пока не закономерно решаемую проблему,
а стремление установления истины через набор эмпирических приёмов, которыми
владеет исследующий тот или иной текст с учётом собственного опыта. Сложность
анализа художественного текста заключается в многоплановости, многомерности его
семантики, поскольку «художественный текст не только отражает действительность,
но и выражает средствами естественного языка модели человеческого отношения к
миру» [7, 18].
Весьма интересные соображения о специфике художественного произведения приводятся в монографии О. И. Ревуцкого [4]. Развивая получивший в научной литературе
тезис об особом характере модальности художественных текстов, он подчеркивает, что
этот характер отличается «более заметным, чем в текстах других стилей, проявлением
персональности, суть которой заключается в эмоционально-оценочном отношении автора к изображаемому. Этим определяется и специфика коммуникативной направленности
художественных текстов: их потенциальный читатель должен быть способным к проникновению во внутренний мир автора, видению изображаемого его глазами, сочувствию и
сопереживанию» [4, 40]. Ссылаясь на И.Р. Гальперина и солидаризируясь с ним, О.И.
Ревуцкий обращает внимание на тесную связь «модальности художественных текстов
с образностью», на их высокую информативную насыщенность, цельность, связность
(и даже «бессвязную связность»), на импликативность – «невыраженность автором некоторой части содержания в расчете на то, что читатель сам сможет дополнить недостающее» [4, с.43], на проспекцию и ретроспекцию, когда «время можетне соответствовать
естественной хронологии событий», когда «возможны “прорывы” в далекое прошлое,
свободное “путешествие” по разным временным планам и т.д.» [4, с. 44].
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В последнее время наметился интерес к художественному тексту в аспекте когнитивного моделированияния его концептосферы. Это позволяет основательнее определить глубинные свойства художественного текста, поскольку когнитивный аспект исследования, как подчёркивает Е.А. Огнева, учитывает ряд факторов: онтологические
свойства – коммуникативную природу текстовой деятельности и её структурирование;
идеологическую и гносеологическую природу художественной деятельности; специфику художественного слова – язык художественных произведений, который является
максимальной манифестацией национального языка, охватывающей все реализации его
творческого потенциала; высокую степень антропоцентризма художественного текста
– сложного смыслового знака, выражающего знания писателя о действительности, воплощённые в его произведении в виде индивидуально-авторской картины мира [3, 49].
Естественно, художественные текстыхарактеризуются большей степенью дискурсивности, чем другие стилистические типы текстов.
C учётом типов художественных концептов Е.А. Огнева предлагает графическую
систему моделирования различных по семантическому объёму когнитивных структур,
которые представляют концептосферу художественного текста. Специфика художественного слова – язык художественных произведений – это своеобразный план выражения художественного текста, а концептосфера – план его содержания. Следовательно,
изучение различных по объёму, семантике и концептуально-структурной значимости
единиц плана выражения художественного текста раскроет «секреты» его концептосферы, т.е. плана содержания, и чем полнее мы проанализируем составляющие плана выражения, тем точнее отразим в графической системе когнитивные структуры исследуемой
концептосферы, которые позволят эффективнее решить культурологические, литературоведческие и другие проблемы, получившие выражение в том или ином художественном тексте. Поэтому естественно то, что научно объективному когнитивному моделированию концептосферы определённого художественного текста должен предшествовать
всесторонний «накопительный» лингвистический анализ разноуровневых единиц, представляющих план выражения того или иного текста.
Полагаем, что приведенные выше соображения дополняют наше лингвистическое
понимание текста,представляющего прежде всего систему связанных по смыслу и различных по структуре грамматически организованных речевых сегментов, которые обеспечивают его содержательную цельность. Эта воплощённая с помощью разноуровневых языковых средств система – результат взаимодействия человека с объективно-субъективным миром, результат когнитивных усилий человека – всего того, что реализует заложенный в ней смысл.Продуцированная текстом или воспринятаяв текстедискурсивная
информация может «работать»как на лингвистический фактор, раскрывая своеобразие
употребления, семантики и грамматической структуры разноуровневых речевых единиц
в тексте, так и на фактор экстралингвистический, отражающий своеобразие интеллектуального, духовного, социально-исторического состояния общества на определённом
этапе развития. Всё, что работает на лингвистическую сферу, представляет концепцию
текст – структуру, не завершающую уровень «коммуникативно-речевой иерархии». То
же, что реализует конкретно-историческуюжизнь социума с учётом выхода на специфику использования речевых средств, раскрывающих не своеобразие языка на определён565

ном синхронном срезе, а духовно-интеллектуальные черты представителей социума, завершает эту иерархию и относится к сфере дискурса.
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ТУРЕЦЬКА БЕЗЕКВІВАЛЕНТНА ЛЕКСИКА:
ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ ТА СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ
(на матеріалі турецько-українських художніх перекладів)
У статті проаналізовано турецьку безеквівалентну лексику, визначено лексико-тематичні групи, типові контексти, специфіку функціонування.
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За останні роки значно зросла кількість робіт присвячених дослідженню безеквівалентної лексики та проблемам, пов’язаним з її перекладом на інші мови та пошуком
найбільш ефективних способів передачі змісту та семантичних конотацій. Незважаючи
на те, що безеквівалентна лексика стає об’єктом ґрунтовних мовознавчих досліджень
(М.П. Кочерган, Л.М. Дяченко, Н.Ф. Зайченко, О.В. Коваль-Костинська, О.Л. Паламарчук,
Т.А. Космеда, А.В. Волошина, Л.І. Машуровська, О.І. Кремльова, А.В. Волошина,
О.В. Коваль-Костинська, Л.І. Машуровська, О.І. Кремльова та ін.), багато аспектів залишаються мало вивченими, існує потреба в уніфікації та теоретичних узагальненнях.
Мета дослідження – комплексний аналіз лексико-тематичних груп турецької безеквівалентної лексики. Досягнення поставленої мети можливе за умови виконання таких
завдань: виявити безеквівалентну турецьку лексику на матеріалі турецько-українських
художніх перекладів; класифікувати зібраний матеріал за лексико-тематичними групами;
проаналізувати особливості функціонування цих класів слів.
У дослідженні ми будемо оперувати загальноприйнятим визначенням поняття «безеквівалентна лексика» – «це слова (лексеми), у значенні котрих немає спільних семантичних компонентів (сем) зі словами (лексемами) рідної мови іншого учасника міжкультурної комунікації». Відсутність елемента при зіставленні зумовлює популярність ще
одного терміна «лексична лакуна» («порожнеча», «пустота»).
Проте дослідники слушно наголошують на відносному характері такої безеквівалентності. «Говорити про те, чи можна певне слово назвати безеквівалентним, припустимо лише стосовно якоїсь мови. При цьому нерідко трапляється, що слово, яке є
безеквівалентним порівняно з лексикою мови Б, виявляється повністю еквівалентним
у застосуванні до мови В. Це ж справедливо, якщо мати на увазі фонові слова» [1: 45].
Зокрема при зіставленні української та турецької мови багато слів, які спільні для
всіх тюркських народів (подібність мов, спільна історія, спосіб життя, вірування та уявлення), будуть визначені як безеквівалентна лексика для української мови. Саме тому
науковці наголошують на приналежності цих лексичних одиниць до певної культури:
“Слова, що слугують для вираження понять, є відсутніми в іншій культурі та мові, слова,
що відносяться до особливих культурних елементів, тобто до культурних елементів, що
характерні лише для культури А і відсутні в культурі Б, а також слова, які не мають перекладу на іншу мову одним словом, не мають еквівалентів за межами мови, до якої вони
належать” [2: 53].
Безеквівалентна лексика відображає національно-культурну своєрідність мови, мислення та способу життя певного народу. Цей лексичний пласт наявний в кожній мові
і, як правило, становить не більше 6-7% загальної кількості активно вживаних слів [3:
171-172].
До безеквівалентної лексики належать архаїзми, історизми, екзотизми, оніми, фразеологізми, що репрезентують різні тематичні групи.
1. Антропоніми: Хюсейн, Бесіме, Кямрян, Феріде, Неджміє, Мюжгян; зокрема імена відомих людей (письменників, художників, султанів): Хаміт, Фікрет, Намик Кемаль,
Ашик Дертлі, Зія Паша.
2. Топоніми: Діарбекир, Ейюб, Таксім, Нішанташи, Текірдаг, Ялова, Бурса, Еренкей,
Картал.
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3. Гідроніми: Босфор, Кяатхане.
4. Назви національних страв та напоїв (турецька кухня як невід’ємна частина турецької культури): назви перших та других страв, закуски, десерти (чорба, гюльбешекер,
долма, раки, сіміт, дьонери, леблебі, бьореки, айран, щербет, плов, каштани): «Постійно
поринав у світ високих духовних видінь, усміхаючись уві сні долмі та солодощам, що їх
приготувала тітонька Варвара» [4: 78] – «İkide bir gözlerini kapayarak kendinden geçiyor,
ruhanı bir rüya içinde Varvar Dudunun dolmalarına, tatlılarına gülümsüyordu» [5: 73]; «Хоч
скільки ми нишпорили, гульбешекер не знайшли» (Гюльбешекер — варення з пелюсток
троянд) [6: 338] – «O kadar bakındık, Gülbeşeker yok!» [7: 365]. У складі порівнянь
(«молоко як вода з наргіле»): «Ех, і смачне ж молоко в нашого Молли! Ваше стамбульське проти нього – як вода з мого наргіле» [6: 165] – «Mollanın sütü de süttür hani. Sizin
İstanbul sütleri bunun yanında nargile suyu gibi kalır..» [7: 178], зіставлень («годувати не
молоком, а трояндовим варенням»): «Доню моя, може, мати тебе в дитинстві годувала
не молоком, а трояндовим варенням» [6: 296] – «Kızım, annen sana süt yerine gül reçeli
mi emzirdi be?» [7: 311].
5. Назви національних музичних інструментів (саз, тамбур, зурна, уд та ін.). Після назви подається зноска (музичний інструмент): «Інколи в казармі Хюсейн загадував анатолійським солдатам грати на сазі..» (Саз – музичний інструмент) [6: 11] – «Hüseyin bazen
de kışlada Anadolu neferlere saz çaldırır..» [7: 15]; «Ми послали служницю, і вона принесла
тамбур» (Тамбур – шестиструнний музичний інструмент) [6: 314] – «Hademelerden
birini gönderip Şeyh Yusuf Efendiye bir tambur getirttik» [7: 330].
6. Назви засобів пересування (долмуш – турецькі маршрутні автобуси): «До того, як
ревні чиновники з районних рад почали безжально асфальтувати вулиці, водії міських
“долмушів” (маршруток) дуже жалілися на те, як бруківка шкодить іхнім автівкам»
[8: 53-54] – «Üzerleri gayretkeş belediyelerce acımasızca asfaltla örtülmeden önce arabalarını
çok çabuk yıprattığı gerekçesiyle dolmuş ve taksi şoförlerinin müşterilerine sürekli şikayet
ederlerdi»
[9: 43].
7. Назви грошових одиниць (нових та старих: ліра, куруш, меджідіє): «…наказав молодому Ахмедові підійти ближче й, простягаючи п’ять лір…» [8: 180] – «… eliyle gel
işareti yapıp, beş lira verdiğini …» [9: 130]; «До мого приїзду стара діва жила на три меджидіє на місяць...» [4: 49] – «Ben gelmeden evvel, ayda üç mecidiye ile kın kanaat yaşadığı
günlerde..» [5: 46].
8. Назви адміністративних одиниць та посад, серед них багато слів з пасивної лексики (мутасарриф – начальник округи, вілайєт – адміністративна одиниця, назир – міністр,
валі – губернатор вілаєта, дефтердар – завідувач фінансової частини вілаєта): «ЇЇ чоловік
Азиз-бей багато років служив там мутасаррифом» (зноска Мутасарриф — начальник
округи) [6: 69] – «Kocası olan Aziz eniştemiz senelerden beri oralarda mutasarrıftır... (sancak
beyi)» [7: 76]; «І ось завдяки диплому я зможу працювати вчителькою в якому-небудь
вілайєті Анатолії …» (Вілайєт — адміністративна одиниця: провінція, губернія, округ)
[6: 140] – «Onun sayesinde Anadolu vilayetlerinden birinde bir hocalık alacak…» [7: 153].
9. Назви релігійних течій, шкіл та духовних посад (медресе – духовна школа, софта – учень медресе, улеми – мусульманські богослови, вчені, вакуфи – майно мусульманських релігійних общин, що склалося з пожертв на справи благодійництва, імами,
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дервіші, хафіз – людина, яка на пам’ять знає увесь Коран, кадій – духовний суддя, муфтій
– мусульманський богослов): «Ми знаємо, книги пишуть довговолосі бородаті улеми»
(Улеми — мусульманські богослови, вчені) [6: 133] – «...bizim bildiğimiz, kitabı saçlı sakallı
ulemalar yazar» [7: 145]; «Там є вакуфна школа» (Вакуфи — майно мусульманських релігійних общин, що склалося з пожертв на справи благодійництва) [6: 186] – «Orada bir
Vakif Mektebi var» [7: 199]; «У Назіфі-ханим є синок. Він у неї хафіз» (Хафіз — людина,
яка знає напам’ять весь Коран) [6: 233] – «Ebe Hanımın bir hafiz oğlu varmış» [7: 248].
10. Назви представників соціальних класів, верств населення, професій: калфа – підмайстер, ашчи-баши – кухар, мюдюр-ефенді – завідувач, рушдіє – перші чотири класи
середньої школи в Оттоманській Туреччині, ідадіє – старші класи середньої школи в султанській Туреччині, ебе – повитуха, муавіне – заступниця, хамал – носильник, кол-агаси
– військовий чин у султанській армії, наступний після капітана перед майором, чавуш
– сержант): «Дільбер-калфа спробувала вихопити у кухаря ополоник і закричала: – Що
ти робиш, ашчи-баши?!» (Калфа — підмайстер, економка, прислуга. Часто додається
до власного імені — як чоловічого, так і жіночого. Ашчи-баши — кухар, букв.: головний
кухар) [6: 120] – «Dilber Kalfa aşçının kepçesine karşı ellerini uzatarak: ‘’Ne yapıyorsun
aşçıbaşı çıldırdın mı?» [7: 130]; «Він тут свого часу був директором ідадіє» (Ідадіє —
старші класи середньої школи в султанській Туреччині) [6: 172] – «Burada bir zamanlar
idadiye (lise) müdürü idi» [7: 185].
11. Назви книг, проповідей, оповідок, вчень (Коран, Мевлюд, Ільміхаль): «Вона відвідувала хворих, читала “Мевлюд”, розписувала нареченим обличчя; поїла востаннє
помираючих священною водою земзем» (“Мевлюд” – проповідь, що оповідає про народження пророка Мухаммеда. Земзем – колодязь у Мецці, воду якого мусульмани вважають цілющою) [6: 200] – «Mevlitleri o okur, gelinlerin yüzüne o yazar, sekeratta bulunan
hastaların ağzına son zemzem damlasını o akıtır…» [7: 215].
12. Назви міфічних та демонічних істот (теоніми, міфоніми), казок та імена їхніх персонажів, літературних творів (Мюнкір, Некір, Шахміран, Зебані, газель, пері,
Меджнун, Лейла, Чаршамба-кариси, Оджак-анаси, Керем та Асли, театр тіней Карагьоз):
«Інакше життя було б схоже на заплутаний клубок, який так само важко розплутати,
як і сюжети наших казок про Чаршамба-кариси та Оджак-анаси» [6: 5] – «Çünkü
o taktirde hayatım – masallardaki meşhur çarşamba karısı ve ocak anasının hayatı gibi –
karmakarışık bir saç kümesi içinde geçecekti» [7: 10]; «Раніше я часто з ніжністю і захватом згадував про Меджнуна, який пройшов пустелю у пошуках своєї Лейли» (Лейла
і Меджнун — імена закоханих; легенда про їхнє кохання, дуже популярна на Сході, лягла
в основу поеми “Лейла і Меджнун” великого азербайджанського поета Нізамі (ХІІ ст.)
[6: 488] – «Eski zaman masallarının Leyla’yı aramak için sahralara düşen Mecnun’unu, ara
sıra, tatlı bir rikkatle hatırlardım» [7: 523].
13. Назви одягу (чар шаф, чадра, янтарі, феска, єльдірме, дувак, мінчан, ентарі):
«Позаду мене на садовій лаві сиділа бабуся в своєму незмінному чорному чаршафі»
(зноска Чаршаф — покривало мусульманських жінок) [6: 15] – «Fakat günün birinde
güvercinliğin kapısı açılınca, kendimi, boyumu bir hayli uzatan yeni siyah çarşafım, uzun
topuklu iskarpinlerimle sokakta bulunca neye uğradığımı şaşırdım» [7: 128]; «Звичайно
Хаджі-калфа ходив у білому фартусі, а сьогодні на ньому було старезне ентарі, з роз569

різами по боках» (Ентарі — вбрання схоже на довгу сорочку, що його носять замість
халата) [6: 133] – «Her zaman beyaz bir önlükle dolaşan Hacı Kalfa, bugün arkasına dört
peşli bir eski zaman entarisini giymiş...» [7: 145]; «ЇЇ сутулі плечі облягало темне єльдірме з
накидкою, які носять набожні старі» (Єльдірме — жіночий легкий верхній одяг) [6: 201]
– «...arkasına ferace biçiminde koyu bir yeldirme giymişti» [7: 216].
14. Назви релігійних свят, звичаїв та обрядів (кина-геджесі, Рамазан, курбан-байран, п’ятниця, день Хизир-Ільяса): «... боролися декілька пар пехліванів. Жінки теж влаштували собі кина-геджесі, де читався “Мевлюд”» (Пехліван – борець. Кина-геджесі
– “ніч хни” – урочистий вечір, який влаштовують жінки в день весілля, та частіше за
два дні до нього) [6: 236] – «... bir iki pehlivan güreştirdiler. Kadınlar arasında da, ayrıca
bir kına gecesi yapıldı, mevlit okutuldu» [7: 250-251]; «Сьогодні день Хизир- Ільяса» (День
Хизир-Ільяса – свято першого дня літа) [6: 331] – «Bugün Hıdırellez» [7: 349].
15. Назви будівель, споруд, приміщень (мінарети, мечеті, джумба, тюрбо, міхраб):
«Я побоялася відразу відчинити, пройшла у вітальню і визирнула з джумби» (Джумба
– вікно в старих турецьких будинках з гратами, як жалюзі) [6: 324] – «Misafir odasının
cumbasından uzandım» [7: 340]; «Для стамбульця вид на Босфор, навіть віддалік, – це
духовно значуща річ. Саме цим, гадаю, можна пояснити, чому вікна з видом на море схожі на міхраби» (Міхраб – молитовна ніша в стіні мечеті, яку вибудовують в напрямку
Мекки) [8: 271] – «Boğazı uzaktan da olsa görebilmenin taşıdığı bu manevi anlam yüzünden
olsa gerek, İstanbul evlerinde, denizi gören pencere, camilerdeki mihrabın …» [9: 194].
16. Назви тварин та рослин (чинара, гранат, інжир, чаликушу, сарна та ін..): «Зі
спритністю мавпи я видерлася на величезну чинару, яка росла в нашому саду» [6: 20-21]
– «Bir maymun çevikliğiyle bahçedeki büyük çınara tırmandım» [7: 24]; «Та це ж не людина,
а чаликушу» (Чаликушу – букв. “чагарникова пташка”, королик, дрібний лісовий птах
із ряду горобиних) [6: 23] – «Bu çocuk insan değil çalıkuşu!» [7: 27].
17. Звертання (ханим, ханим-ефенді, бей-ефенді, ефенді, бей, абла, паша, дади, абладжиїм, ходжаним): « – Браво, ханим, браво, дочко моя! – вигукнув він» (Ханим – дама,
пані, ханим-ефенді – добродійка) [6: 36] – « – Bravo hanım kızım dedi» [7: 41]; «І тепер,
хоч різниця в літах здавалася з роками все меншою, моє ставлення до неї не змінилось, і
я, як і раніше, величала її абла» (Абла – старша сестра) [6: 69-70] – «Şimdi farkın daha
azalmış olmasına rağmen yine öyle görür ve onu ‘’abla’’ diye çağırım» [7: 76]; « – Пробачте,
бей-ефенді...» (Бей-ефенді (а також ефенді або ефендім) – пан, добродій) [6: 37] –
« – Beni affediniz beyefendi...» [7: 41].
18. Назви ігор (кампаджа): «Дівчата метушливо перебігали з місця на місце, наче
грали у кампаджу..» [4: 74] – «Kızların köşe kapmaca oyununa benzer telaşlı hareketleri
...» [5: 69].
19. Лайливі слова (мерет): «Ти не Мірат і не Мурат, ти – мерет» (Мерет – лайливе
слово в турецькій мові, рівнозначне українському “йолоп”) [6: 181] – «..sen, ne Miratsın,
ne Murat; ancak bir meretsin...» [7: 194].
20. Вітання (алейкюм селям, селамюн алейкюм): « – Селамюн алейкюм! – і пильно
поглянули на мене» [6: 198] – «‘’Selamünaleyküm’’ dediler, dik dik bana baktılar» [7: 212].
21. Релігійні кліше (бісміллях, аман): «Ну, доню моя, тепер прочитай “бісміллях” і
ступи спочатку правою ногою» (“Бісміллях – “Во ім’я Аллаха”) [6: 202] – «Haydi kızım,
570

besmele çek de evvela sağ ayağını at» [7: 217]; «Аман, ходжаним, там, унизу, прийшли
якісь два ефенді» (Аман — о Боже!) [6: 259] – «Aman hocanım aşağıya iki efendi geldi»
[7: 275].
22. Прислів’я, приказки, крилаті вислови: «Кинули жебракові огірок, так йому не
сподобалося: кривий, каже, і викинув у канаву. Що розуміє осел у компоті? Намотай мої
слова на вус» [6: 181] – «Dilenciye hıyar verdilerse beğenmemiştir, eğridir diye sokağa atmış.
Eşek hoşaftan ne anlar? İhtarlarımı sem-i itibar kulağına sok» [7: 195]; «Зараз вона, як той
вареник у сметані плаває» [6: 173] – «Şimdi bir eli yağda, bir eli balda» [7: 186]; «У турецькій мові є прекрасний вислів “голкою рити криницю”» [10: 164] – «Türkçedeki o güzel deyiş
‘’iğneyle kuyu kazmak’’, bana sanki yazarlar için söylenmiş gibi gelir» [11: 12].
23. Вигуки: «Вах, Хуріє-ханим, вах!» [6: 167] – «Vah Huriye Hanım vah!» [7: 180];
«Аман, ей, - вах!» [6: 334] – « Aman, eyvah!» [7: 353].
Як бачимо, турецька безеквівалентна лексика – це особлива група слів, що репрезентує різноманітні лексико-тематичні групи як активного, так і пасивного словника
турецької мови, представлена самостійними та службовими частинами мови, однокомпонентними та багатокомпонентними за своїм складом одиницями. Турецька безеквівалентна лексика при перекладі на українську мову потребує від перекладача знань про
життя, побут, історію, культуру турецького народу. Для адекватного сприйняття тексту
українським читачем в більшості випадків потребує коментування, розкриття змісту цих
лексичних одиниць.
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ПЕРЕКЛАД ГУМОРУ: ВІДТВОРЕННЯ
КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФІЧНОЇ ЛЕКСИКИ
Стаття присвячена перекладу гумору, в основі якого лежить культурно-специфічна лексика. У статті розглянуто способи створення гумористичного ефекту за допомогою культурно-специфічної лексики. Проаналізовано прийоми відтворення гумору з
культурно-специфічною складовою у художньому перекладі.
Ключові слова: переклад, гумор, художність, культура, специфіка.
Статья посвящена переводу юмора, в основе которого лежит культурно-специфическая лексика. В статье рассмотрено способы создания юмористического эффекта
с помощью культурно-специфической лексики. Проанализированы приемы воссоздания
юмора с культурно-специфической составляющей в художественном переводе.
Ключевые слова: перевод, юмор, художественность, культура, специфика.
The article deals with translation of humor, which is based on culture-specific vocabulary.
The article examined means of creating humorous effect with culture-specific vocabulary.
Recreational techniques of humor with culture-specific component in literary translation are
analyzed.
Key words: translation, humor, artisticness, culture, specificity.
Гумор – це багатоаспектне явище, притаманне лише людині, тобто вищій формі
свідомості. Його можна розглядатись як моральний, інтелектуальній, культурний, психічний та естетичний феномен. Нині гумор досліджують різноманітні галузі науки, які
по-своєму тлумачать його. Деякі дослідження визначають саме поняття, його природу,
функції, механізми творення. Та гумор рідко розглядають як особливу перекладацьку
проблему.
У вітчизняних дослідження гумор головним чином тлумачиться як вид естетичної
категорії комічного. Гумор називають доброзичливим різновидом комічного, на відміну
від гострого (сарказм, сатира) та перехідного (іронія). Звертаючись до механізмів створення гумору варто згадати філософські теорії невідповідності, які припускають, що
гумор виникає внаслідок розуміння несумісності між очікуванням слухача й тим, що
відбувається в результаті. «Суперечливість, що створює основу гумору, можна тлумачити як невідповідність між тим, що очікується, тобто нормою, і тим, що відбувається
насправді. Таким чином, гумор базується на ошуканому сподіванні» [1: 8]. Окрім того,
гумор має двоїсту природу: з одного боку притаманний усьому людству, з іншого він має
особливості властиві лише окремим країнам, націям або навіть соціальним групам. Ю.
Борєв писав, що національні особливості гумору визначаються своєрідністю народного
життєво-історичного досвіду в естетичному його переломленні, але разом з тим, через
спільність законів соціального розвитку одні й ті самі явища часто висміюються усіма
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народами [2: 70]. Отже, гумор – це м’який, доброзичливий вид комічного в основі якого
лежить певна невідповідність і чиї особливості визначаються своєрідністю життєво-історичного досвіду окремого народу.
Найяскравіше гумор окремої нації виявляється у художній літературі. Досить часто у
художніх творах гумор ґрунтується на культурно-специфічній лексиці, тобто такій, яка не
має прямих відповідників у мові перекладу. Це, в першу чергу, реалії, власні імена (особливо ті, які означають не тільки одиничний об’єкт, а явище, що викликає у носіїв мови
певні усталені асоціації), ідіоми, конотативна лексика (за С. Влаховим та С. Флоріним –
слова, позбавлені специфічного національного та/або історичного забарвлення,але мають
характерні для даної культури асоціації відмінні від асоціацій з тим самим референтним
значенням в інших народів [3: 38]) та лексика із культурно-асоціативним значенням. За Д.
Бузаджи – це властивість слова або виразу, що проявляється у різноманітних контекстах,
імпліцитно викликати у свідомості широкого кола читачів уявлення про певний текст,
якості або явища дійсності [4: 64].
Переклад як засіб міжкультурної комунікації направлений не лише на відтворення
функціональних особливостей оригіналу, але й на збереження його культурної складової. Отже, перекладач опиняється ніби між двох вогнів: перед ним стоїть завдання одночасно зберегти і відтворити як гумористичну, так і культурну складову тексту. Адже
втрата гумору і автентичності оригіналу спотворює твір і відбирає у цільового читача
можливість пізнати іншу культуру. Шляхи подолання цієї подвійної складності у процесі
перекладу лежать, в першу чергу, у детальному аналізі оригіналу і визначенні ролі культурно-специфічної лексики при створенні гумору. У кожному окремому випадку вона
має різне значення для перекладу. Зводячи до загальної формули, можна визначити, що
культурно-специфічна може:
1) Використовуватись для створення гумору на мовному рівні. В таких випадках
гумор будується на гумористичному обіграванні використаної культурно-специфічної
лексичної одиниці на мовному рівні. До таких випадків належить мовна гра, каламбури,
прийом деформації ідіом.
2) Використовуватись для створення гумористичного образу. У такому випадку культурно-специфічна лексика використовується для того, щоб викликати певний образ у
свідомості читача і створити, внаслідок, гумористичний ефект.
Розгляньмо, які прийоми застосовували перекладачі, маючи справу з культурно-специфічною лексикою, яка застосовується для створення мовної гри:
«Harris said, however, that the river would suit him to a “T.” I don’t know what a “T” is
(except a sixpenny one, which includes bread-and-butter and cake ad lib., and is cheap at the
price, if you haven’t had any dinner). It seems to suit everybody, however, which is greatly to its
credit» [5: 8]. У наведеному абзаці обігрується ідіоматичний вираз «to suit somebody to a
“T”», який означає «цілком», «повністю». Гумористичний ефект базується на фонетичній схожості у звучанні літери «T» та слова «tea» («чай»). Переклавши подібний пасаж
дослівно, отримаємо абсолютно беззмістовний текст. В одному з варіантів перекладу
знаходимо наступне: «А втім, додав Гарріс, йому самому Темза підійде «на всі сто».
Я ніколи не розумів, що це за «сто» — сто пенсів чи сто шилінгів, сто дюймів чи сто
футів,— але так кажуть усі; отже, мабуть, і справді це якесь дуже підходяще «сто»
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[6: 18]. Перекладач віднайшов у цільовій мові ідіоматичний вираз з подібним значенням
і обіграв його подібним чином, додавши реалії вихідної культури (назви грошових одиниць, мір довжини і ваги). Таким чином, зберігся і гумор оригіналу, і культурна складова.
Інший перекладач вдався до схожого прийому: «Однак Гарріс сказав, що як на нього, то
річка йому «саме в раз». Можливо, коли б у два рази, то воно було б і краще, та, коли всі
так говорять, то воно, напевно, добре» [7: 21].
«For the next four days he lived a simple and blameless life on thin captain’s biscuits (I
mean that the biscuits were thin, not the captain) and soda-water» [5: 7]. У цьому прикладі
обігрується назва «captain’s biscuits» – назва широко відомого сухого, твердого печива,
яке, насправді, не має ніякого відношення до капітана. Один з перекладачів просто оминув жарт у перекладі: «Наступні чотири дні він жив скромно й безгрішно, живлячись
самими сухариками та содовою водою» [6: 16]. Інший перекладач вдався до зміни образу: «Наступних чотири дні він прожив скромним і бездоганним життям, жуючи сухий
крекер, який йому приносив офіціант (щодо офіціанта, то не схоже було на те, що він їв
лише крекери), і запиваючи його содовою» [7: 19]. У другому варіанті перекладу перекладачеві вдалося зберегти гумористичну складову оригінального твору, правда, за рахунок
втрати культурної складової.
«It rises or falls for rain and fine, with much or less wind, and one end is “Nly” and the
other “Ely” (what’s Ely got to do with it?), and if you tap it, it doesn’t tell you anything» [5:
30].У наведеному прикладі мова йде про барометр. Автор твору використовує омонімічність скорочення “Ely” (позначення східного напряму вітру) та назви міста «Ely» (відомого своїми церквами). Один з перекладачів намагався частково відтворити гумор: «Він
підіймається й падає на дощ і на погоду, на сильний і на слабкий вітер, і з одного кінця
у нього написано «Пн», а з другого «Сх», але що воно означає, ніхто не міг мені пояснити. А коли по ньому постукати, він вам однаково нічого не покаже» [6: 49]. Перекладач
втрачає культурну складову, але гумор частково відтворює. В іншому варіанті гумор не
відтворено і втрачено обидві складові: «На одному кінці написано «Пн», на іншому «Сх».
А якщо по ньому стукнути, він взагалі нічого не показує» [7: 51].
Як видно з наведених прикладів, при відтворенні гумору у створенні якого культурно-специфічна лексика обігрується на мовному рівні, культурна складова часто втрачається на користь повного або часткового відтворення гумористичної складової. Така
втрата є виправданою, бо мовні особливості не завжди дозволяють зберегти одночасно
і образ, і мовну гру. Та не можна назвати виправданим опущення саме гумористичної
складової, адже вона і складає основу гумористичного художнього твору. Для збереження гумористичного ефекту перекладачі застосовують зміну образу культурно-специфічної лексики, лексику з подібним значенням або коментар.
Розгляньмо прийоми, які використовували перекладачі, перекладаючи культурноспецифічну лексику, яка використовується для створення гумористичного образу:
«“They ain’t a-going to starve, are they?” said the gentleman from the boot-shop.“Ah!
you’d want to take a thing or two with you,” retorted “The Blue Posts,” “if you was a-going to
cross the Atlantic in a small boat.”“They ain’t a-going to cross the Atlantic,” struck in Biggs’s
boy; “they’re a-going to find Stanley.”» [5: 32]. Henry Morton Stanley – відомий мандрівник
і дослідник Африки, який у 1871 році знайшов у Африці місіонера Девіда Лівінгстона,
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про що знає практично кожен англієць. У даному випадку власне ім’я використовується
задля створення гумористичного ефекту («на пошуки Стенлі» – тобто кудись до Африки). Обидва перекладачі залишили прізвища у перекладі, але один з них додав коментар:
«— Голодувати не збираються, еге? — озвався юнак із взуттєвої крамниці. — Овва! І
ти б узяв із собою дещицю,— відказав хлопець із «Синіх стовпів»,— якби надумав перепливти човном Атлантичний океан. — Та ні, вони не попливуть через океан, — устряв
Бігсів хлопець. — Вони виряджаються на розшуки Стенлі*. *Стенлі, Генрі-Мортон
(1841—1904) – англійський журналіст і дослідник Африки; 1871 року вирушив на розшуки мандрівника Лівінгстона» [6: 52]. Коментар тут допомагає зберегти гумористичний ефект, даючи цільовому читачу той образ, який виникає і в свідомості англійця. В
другому варіанті перекладач залишив текст без змін: «– Ну, з голоду вони не помруть,
– сказав джентльмен із взуттєвої крамниці. – А ти що, коли б збирався перетнути
Атлантичний океан на маленькому човні, не брав би з собою нічого? – сказав у відповідь
той, що з «Блакитних стовпів». – Вони не збираються перетинати океан. – втрутився
хлопець Біґґса. – Вони вирушають на пошуки Стенлі» [7: 56]. Щодо культурної складової, то вона збережена в обох текстах, але гумористична складова безнадійно втрачена в
другому варіанті перекладу.
«Harris said that, as an object to hang over a flower-bed in early spring to frighten the
birds away, he should respect it; but that, considered as an article of dress for any human
being, except a Margate nigger, it made him ill» [5: 40]. У наведеному прикладі герой висловлює думку з приводу надто яскравої куртки. Гумор тут базується на використанні
реалії «Margate nigger», що відноситься до популярної на час написання твору форми
розваги – менестрелі, де загримовані під чорношкірих білі актори у строкатому вбранні
виконували комічні сценки із життя чорношкірих. При прочитанні у вихідного читача
відразу з’являється відповідний образ, який викликає усмішку. Але цільовий читач гумору не розпізнає. Один з перекладачів додає у перекладі коментар: «Гарріс відповів,
що повісити її над грядками навесні, відстрашувати птахів, мабуть, можна, але на
саму думку, що її могла б надягти якась людина, крім хіба маргітського негра*, його
бере млість.*У Маргіті, курортному містечку на східному узбережжі Англії, естрадні
співаки, загримовані під негрів, співали негритянські пісні» [6: 67]. Таким чином, перекладач намагається створити в уяві цільового читача той самій образ і зберегти гумор.
Інший перекладач не додає коментар і частково змінює у перекладі реалію: «Джордж
надягнув її і запитав нас, якої ми про неї думки, Гарріс сказав, що якщо це те, що можна
було б розвісити навесні біля квітника, аби відлякувати птахів, то досить таки нічого.
Але якщо це вважається предметом одягу для будь якої істоти, окрім хіба що якогось
темношкірого з околиць Маргіта, то йому робиться недобре» [7: 76]. Але подібна зміна
викликає зовсім інший образ у свідомості цільового читача і спотворює значення реалії
та й не відтворює гумор оригінального твору.
«We began to wonder whether there were only four islands or more, or whether we were
near the islands at all, or whether we were anywhere within a mile of where we ought to be,
or in the wrong part of the river altogether; everything looked so strange and different in the
darkness. We began to understand the sufferings of the Babes in the Wood» [5: 95]. В наведеному прикладі герої випадково заблукали по дорозі із пабу до річки і порівнюють свої
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пошуки із стражданнями дітей із казки «Babes in the Wood», відомої практично кожному
англійцю. Порівняння виходить досить комічним, якщо знати той факт, що у казки кінець
зовсім не щасливий, а герої твору сплутали дорогу, бо були напідпитку. Цільовому ж
читачу згадана казка невідома. Один з перекладачів у перекладі частково змінив образ,
не вказуючи на конкретній твір, а узагальнюючи: «Нас уже брав сумнів, чи справді там
лише чотири острови, чи більше, і чи ми взагалі поблизу островів, чи, може, за добру
милю від них, якщо взагалі не хтозна-де: в темряві все здавалося таким чудним і незнайомим! Ми почали розуміти страждання тих дітей з казки, що заблудились у лісі» [6:
153]. Інший перекладач додав у перекладі коментар: «Ми вже почали думати, що, можливо, островів було не чотири, а більше, і невідомо, чи взагалі ми перебували біля тих
островів. Можливо, ми були десь зовсім в іншому місці, за милю від того місця, де мали
б бути, а може ми вийшли до річки не там, де треба. У темряві все було дивним і незнайомим. Ми починали розуміти як страждали залишені в лісі маленькі діти*. *Ідеться
про двох дітей-сиріт, персонажів англійської казки «Діти у лісі», які були залишені в лісі
і померли, і пташки вкрили їх своїм пір’ям» [7: 169]. У даному випадку коментар хоч і
дає уявлення цільовому читачу про реалію, та повністю стирає гумор. Адже, прочитавши
коментар у читача навряд чи виникне бажання сміятись.
У випадках, коли культурно-специфічна лексика використовується для того, щоб викликати певний образ, який і викликатиме гумористичний ефект, перекладачі, головним
чином, застосовують перекладацький коментар з метою створити у свідомості цільового
читача той самий образ, який виникає у свідомості вихідного. У випадку, коли у перекладі культурно-специфічна лексична одиниця залишається без змін, у перекладі гумор
втрачається, адже недостатньо обізнаний із вихідною культурою читач, у якого не виникають відповідні образи, не зрозуміє гумору. Існує думка, що «нерозуміння гумору,
що пов’язане із незнанням реалії легко знімається при наявності коментарів» [8: 13].
Але, по-перше, гумор, який пояснили, частково втрачає силу свого ефекту. По-друге, коментар прекрасно спрацьовує при перекладі анекдотів і подібних малих гумористичних
жанрів, але, маючи справу з художнім твором і в усіх випадках використовуючи коментар
перекладач ризикує переобтяжити його коментарями і перетворити гумористичний твір
на посібник. Окрім того, як видно з останнього прикладу, необдумано поданий коментар
може призвести і до зовсім протилежного сприйняття.
Отже, для перекладу гумору, в основі якого лежить культурно-специфічна лексика
в першу чергу потрібно правильно визначити, яку функцію вона виконує у створенні
гумористичного ефекту. Залежно від функції обираються різні можливі шляхи відтворення. У випадках, коли гумор базується мовній грі з культурно-специфічною лексикою
культурна складова найчастіше втрачається, що обумовлено об’єктивними факторами.
Але гумор оригіналу можна відтворити, використовуючи лексику з подібним значенням,
зміну образу або перекладацький коментар. У таких випадках культурна складова, всетаки, відіграє другорядну роль і головним залишається збереження і відтворення гумору,
який є основою будь-якого гумористичного художнього твору. Випадки, коли культурно-специфічна лексика використовується для створення конкретного образу, складають
більшу трудність – адже від її відтворення залежить і відтворення гумористичного ефекту. Використання перекладацького коментаря є успішним шляхом створення потрібно576

го образу у свідомості цільового читача, проте коментар має відображати основні риси
створюваного образу, не переобтяжуючи текст художнього твору. Переклад гумористичного художнього твору – це постійне балансування між гумористичною та культурною
складовою у процесі відтворення цілісного твору.
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У процесі тривалої роботи з іноземними студентами на підготовчому відділенні Національного університету фізичного виховання й спорту України наші викладачі спробували систематизувати й узагальнити досвід роботи як вітчизняних, так і закордонних
дослідників у такій області соціальної психології як адаптація іноземних студентів до
вищої школи в умовах іншомовного соціокультурного середовища. За традицією більшість іноземних студентів, які прибувають на навчання до вищих навчальних закладів
України, проходять курс початкової підготовки, що дає їм право вступу на основні факультети, тому вона посідає особливе місце, тому що це – початковий етап «входження» особистості в нове макро- і мікросередовище (більшість іноземних студентів мають
низький рівень поінформованості про політичну, економічну й соціальну системи нашої
країни; про норми, звичаї, традиції й культуру народу; про чинну систему вищої освіти. Для більшості студентів уперше виникає проблема інтернаціоналізації, необхідності
комунікації з носіями різних соціальних, етнічних, національних норм і культур), тому
завдання підготовчого відділення нашого університету на цьому етапі полягає в забезпеченні умов для зняття можливих ускладнень, викликаних перерахованими чинниками;
це – етап соціалізації й адаптації особистості (іноземні студенти - це соціалізовані зрілі
особистості, сформовані під впливом того середовища, у якому виховувалися. Вони, як
правило, мають певну життєву позицію, цільові настанови, систему цінностей і ціннісні орієнтації. Крім того, кожний студент має свої специфічні особливості: етнічні, національно-психологічні, психофізіологічні, особистісні і т.д.); це – етап неадекватного
психічного й фізичного навантаження (іноземний студент, включений у нове макро- і
мікросередовище, відчуває природній дискомфорт, тому що проходить перебудову, зміну
психофізіологічних процесів). У початковий період адаптації іноземний студент перебуває в «шоковому» стані ( у стані стресу): інформаційна перенасиченість на всіх рівнях
(у навчальному процесі й поза ним); емоційне перевантаження (нові зв’язки, комунікації,
комфортність, мовний бар’єр тощо); адаптація на побутовому рівні (самостійність у розподілі бюджету, самозабезпечення й самообслуговування) і т.п.
Тому завдання на цьому етапі полягає у забезпеченні студентів механізмом саморегуляції й допомозі в оволодінні ним; у створенні комфортних умов для зняття психофізіологічних ускладнень (регулярне медичне обстеження, психологічна підтримка,
дозування інформаційного потоку тощо).
Перераховані вище особливості іноземного контингенту й низка інших є джерелами
тих ускладнень, які іноземний студент особливо гостро відчуває в перший рік перебування в новій країні.
Ці ускладнення можуть бути згруповані в такий спосіб: адаптаційні на різних рівнях:
мовному, понятійному, морально-інформаційному, кліматичному, побутовому, комунікативному і т.д.; психофізіологічні, пов’язані з перебудовою особистості в умовах початкової адаптації й «входженням» у нове макро- (етносоціальне й етнокультурне) середовище
й мікро- (міжнаціональне по горизонталі й кероване по вертикалі) середовище; навчально-пізнавальні, пов’язані, у першу чергу, з мовним бар’єром; подоланням відмінностей
у системах освіти; адаптацією до нових вимог і системи контролю знань; організацією
навчального процесу, який повинен будуватися на принципах саморозвитку особистості, накопичення знань, прищеплення навичок самостійної роботи; комунікативні як по
вертикалі, тобто з адміністрацією факультету, з викладачами й співробітниками, так і по
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горизонталі, тобто у процесі міжособистісного спілкування усередині міжнаціональної
малої навчальної групи, у гуртожитку, на вулиці, у магазинах і т.д.; побутові, пов’язані з
відсутністю навичок самостійності, прийняття рішень і розв’язання проблем.
Усі ці групи ускладнень взаємообумовлені і є психологічним бар’єром, подолання
якого пов’язане з психічними, особистісними, емоційними, інтелектуальними, фізичними перевантаженнями. У даний момент практика роботи нашого підготовчого відділення
для іноземних студентів недостатньо зорієнтована на подолання цих ускладнень, не вироблений механізм регуляції розв’язання проблем, що виникають у процесі роботи.
Місце підготовчого відділення для іноземних студентів у системі вищої школи визначається як початковий системотворчий етап у системі підготовки національних кадрів
фахівців для закордонних країн. Роль підготовчого відділення полягає у створенні умов
для успішної адаптації й адекватного функціонування особистості іноземних студентів
в умовах іншомовної соціокультурної й соціопедагогічного середовища шляхом зняття ускладнень при їх входженні у нове макро- і мікросередовище. Його функціями є
освітня, адаптивна, виховна (із пріоритетом формування загальнолюдських цінностей),
забезпечувальна та формувальна наступності й спрямованості, форм, методів навчальновиховного процесу на подальшому етапі навчання.
Таким чином, підготовче відділення для іноземних студентів, будучи початком етапу підготовки національних кадрів фахівців для закордонних країн, спрямовує свою діяльність на формування цілісної особистості, здатної усвідомлено одержувати знання,
сприймати їх нерідною мовою, переробляти, зберігати, множити й реалізовувати в соціальній практиці, у всіх системах життєдіяльності, насамперед, у навчальній діяльності; на вироблення механізмів скорочення термінів успішної адаптації іноземних студентів до нових макро- і мікросоціальних середовищ, шляхом зняття в них психологічних
бар’єрів.
У процесі своєї роботи ми аналізуємо психологічний зміст проблем адаптації іноземних студентів до вищої школи, які є складною в психологічному, педагогічному й національно-культурному відношенні аудиторію; що потребує максимального урахування
всього особливого, специфічного, як національно- так і соціально-особливого, і, отже,
значною мірою інших соціально-психологічних рішень, іншого педагогічного впливу,
традиційно використовуваного при роботі з вітчизняними студентами.
Адаптація є одним із найзначніших і характерних явищ суспільного життя нашого століття. Адаптація - це закономірне явище, елемент світових процесів, пов’язаних з
міжнародною мобільністю студентів різних країн і регіонів сучасного світу.
Студенти закордонних країн, які приїжджають до нас на підготовче відділення, потрапляють в іншомовне кроскультурне середовище, що призводить до прояву всіх елементів людини (іноземного студента), як індивіда, як особистості, як суб’єкта діяльності,
як індивідуальності, по-новому. Ці елементи перетерплюють значні зміни, іноді до зміни
особистості з усіма, що випливають, наслідками як позитивного, так і негативного характеру. Виходячи із чого виникла теоретична й практична потреба в дослідженні процесу
адаптації іноземних студентів далекого зарубіжжя не тільки в історичному, політичному,
освітньому, але й психологічному аспектах, з погляду загальної й соціальної психології.
Ці дослідження, а також вивчення соціально-психологічних і психолого-педагогічних
проблем навчання іноземних студентів далекого зарубіжжя, процесу їх адаптації в нових
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макро- і мікросередовищах, використання набутого ними етно-соціо-культурного досвіду, диференційоване урахування національно-психологічних особливостей особистості
будуть сприяти формуванню механізмів успішної адаптації до вищої школи.
Великий інтерес викликають питання виявлення емоційних чинників адаптації іноземних студентів до навчальної групи: тривожність, соціально-психологічний клімат у
навчальній групі, а також їх взаємозалежності з особистісними особливостями іноземних студентів.
Як викладачі-практики ми постійно надаємо психологічну підтримку іноземним
студентам із приводу зняття стресів, конфліктних ситуацій і т.д. У своїй роботі ми керуємося чіткістю методологічних позицій, системністю вивчення предмета, повнотою
використання джерел, опорою на апробовані й експериментально перевірені результати,
а також ділимося й впроваджуємо отриманий досвід у науково-педагогічну практику.
Нашими викладачами розроблена концепція соціально-психологічної адаптації іноземних студентів Азії, Африки, країн Близького Сходу й Латинської Америки до навчання на підготовчому факультеті. У результаті виявлені традиційні чинники адаптації, що
забезпечують життєдіяльність іноземних студентів у новому соціокультурному середовищі: особистісно-психологічний, емоційно-особистісний, кліматичний, соціально-побутовий та фактор міжособистісного спілкування.
Багаторічні соціально-психологічні спостереження дозволили виявити традиційні й
специфічні соціально-психологічні й регіональні особливості іноземних студентів у процесах адаптації до міжнаціональної навчальної групи; на підставі дослідження мотиваційно-фонових характеристик створити їх соціопсихологічний портрет; підтвердити, що
становлення іноземного студента як суб’єкта роботи, спілкування, пізнання впливає на
характер навчальної діяльності, його емоційне самопочуття.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ К ОБЩЕНИЮ
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
У статті аналізуються проблеми мовної підготовки іноземних студентів до спілкування у суспільно-політичній сфері, до розуміння й викладу наукової інформації (філософських понять); показано, як працювати над слововживанням (словосполученнями);
описано систему методів і прийомів аналізу мовного матеріалу; обґрунтовано положення про значення конспектування у вирішенні завдань комплексного навчання видам мовленнєвої діяльності.
Ключові слова: спілкування, мовна підготовка, навчання видам мовленнєвої діяльності, аналіз синтаксичних одиниць.
В статье анализуются проблемы языковой подготовки иностранных студентов к
общению в общественно-политической сфере, к пониманию и изложению научной информации (философских понятий); показано, как работать над словоупотреблением
(словосочетаниями); описана система методов и приёмов анализа языкового материала; обосновано положение о значении конспектирования в решении задач комплексного
обучения видам речевой деятельности.
Ключевые слова: общение, языковая подготовка, обучение видам речевой деятельности, анализ синтаксических единиц.
In the article the following problems of language training of foreign students are analysed:
communication in social and political sphere, understanding and treating scientific information (philosophical notions); it is shown how to use words (word combinations); a system of
methods and linguistic analysis is described; it is stated how significant it is to take notes when
solving problems of complex training of verbal activity.
Key words: communication, linguistic training, training of verbal activity, analysis of syntax units.
Русский язык для иностранных учащихся технических вузов – средство получения
образования, профессиональной подготовки, приобщения к избранной специальности.
Признание того, что главной задачей изучения языка является развитие практических
навыков пользования, предполагает максимальное приближение изучаемого на занятиях
материала к интересам учащихся, оптимизацию учебного процесса в целом и разработку
активных методов и приёмов обучения: должен быть решён значительный комплкекс
языковых и речевых задач (1).
Учащихся необходимо познакомить со спецификой научной речи, её существенными языковыми особенностями, типичными чертами в области лексики и грамматики, то
есть обеспечить их лингвистическую грамотность, подготовить к восприятию научной
© Носкова А.Е.,Торшина Л.М., 2013

581

информации, привить навыки адекватного изложения научных сведений. Преподаватель
обучает иностранных учащихся языковым средствам: употреблению слов и грамматических явлений, через которые учащиеся раскрывают содержательную сторону научных
сообщений. Задача преподавателя-анализ языковой, а не только содержательной стороны
текста. Преподаватель выступает при этом носителем как бы двух подходов-лингвистического и гносеологического, показывает, какие языковые средства и каким образом участвуют в реализации процессов научного познания/например: предпожения, прогноза,
допущения, условия, рекомендации, описания, обобщения/.
Задача формирования научного мировоззрения у учащихся решается через преподавание целого ряда общественных дисциплин (философии, прежде всего) и мировоззренческих проблем специальных дисциплин вуза.
Каковы приёмы подготовки иностранных учащихся к общению в общественно-политической сфере , приёмы, способствующие выработке у учащихся навыков и умений в
чтении учебной литературы, восприятию и воспроизведению содержания прочитанного
в устной и письменной форме?
Некоторые замечания методологического характера:
- анализ языкового материала должен обеспечить определение функционального назначения языковых единиц, т.е. связать языковую форму и функцию, выполняемую ею в
процессе коммуникации (2);
- целесообразно обратить внимание на закономерности в произношении некоторых
групп слов/имеется в виду место ударного слога/. К ним относятся слова на: - ация/
ситуация,формация/.-логия/аналогия,социология/,-ание,-ение /содержание, отрицание,
движение,отражение/,-изм, -ура/ структура, диктатура), всегда безударные –ство,
-ость/ единство, средство, необходимость/, -ция,-ия, которым предшествует ударный
слог/реакция, продукция, стадия/;
- полезны наблюдения над рядом словообразований с одновременной работой над
произношением: политика-политический, диалектика-диалектический;
-предметом наблюдения может стать образование сложных прилагательных/государственно-монополистический, общественно-политический/;
- отдельную тему составляют субстантивированные прилагательные /новое и старое, бесконечное и конечное, идеально, единичное/;
- необходимо обратить внимание на сложные слова, первую часть которых образуют такие элементы, как: -сверх-/сверхприбыль/, пере-/перепроизводство/, меж-/межотраслевой/, внутри-/внутриотраслевой/,вне-/внеэкономический/,взаимо-/взаимосвязь/,
само-/самосознание/, миро-/мировоззрение/, противо-/противоречие, противоположность/. Следует показать образование и значение слов с интернациональными приставками: микро-/микромир/,макро-/макромир/, анти-/антитезис/;
- материал для наблюдений над словообразованием дают группы однокоренных слов:
эксплуатация-эксплуатировать-эксплуататор-эксплуататорский-эксплуатируемый;
- важное значение в лексическом отношении представляют: 1- термины, образуемые
сочетанием русского слова со словом иностранным/рациональное зерно/; 2 – паронимические группы/идеальный-идеалогический -идеалистический/; 3 – словосочетания неадекватного значения, хотя внешне и равнозначные/ общественный труд - общественная
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работа; первое словосочетание-термин/; 4 - слова, наиболее «легко» входящие в состав
терминологических словосочетаний/ общественный, хозяйство, закон/;
- нередко одно и то же понятие определяется терминами как русского, так и иностранного происхождения/вывоз-экспорт, ввоз-импорт, общественный-социальный/,
поэтому необходимо показать специфику употребления таких терминов/социальная революция, социальное страхование, социальное обеспечение, но: общественное мнение,
общественная собственность/.
Эффективность языковой подготовки во многом зависит от отбора лексико-грамматического материала, и в частности словосочетаний, в которых отражаются согласование
и управление, падежные формы и лексическая валентность. Словосочетание – синтаксическая единица языка, противопоставленная предложению в функциональном и структурном отношении. Природа этой единицы сложная; сложным является и её осмысление
(3). При изучении языка с установкой на активное владение им особенно трудно усваивается словоупотребление, поэтому в процессе обучения новое слово необходимо вводить
в типичном для него контексте.
Чтобы иностранные учащиеся смогли понять и усвоить природу словосочетаний, а
затем и пользоваться ими для конструирования предложения, необходимо познакомить
учащихся с грамматическими свойствами словосочетаний: 1 – словосочетания состоят
из двух или большего количества слов, которые объединяются между собой как смысловыми, так и синтаксическими связями; 2- словосочетания образуются с помощью подчинительной связи слов-согласования, управления и примыкания; 3-в каждом словосочетании имеется главное слово и зависимое слово или несколько зависимых слов; 4- в
зависимости от главного слова, принадлежащего к той или иной части речи, различают
три вида словосочетаний: именные, глагольные и наречные;5-словосочетания являются
иногда единым членом предложения, то есть отвечают на один вопрос и относятся к
одному слову в предложении.
Знакомя иностранных учащихся с устойчивыми глагольно-именными словосочетаниями, необходимо показать, что каждое слово в них зависимо от других слов, а само
сочетание представляет собой единое лексико-синтаксическое целое. Выражая одно понятие, словосочетание часто имеет адекватное ему слово-синоним: принимать участиеучаствовать, вести борьбу-бороться, принимать решение-решать.
Ряд глагольно-именных сочетаний требует употребления прилагательного как необходимого компонента сочетания. Это обязательно должно демонстрироваться и закрепляться на занятии: иметь какое – либо / большое, огромное…/значение, играть какуюлибо/важную…/роль, выйти на какой-либо/прямой…/путь.
Работая над глагольно-именными словосочетаниями, необходимо особое внимание
уделять изучению управления глаголов, которые в одних случаях образуют двучленные
сочетания/ открывать съезд, собрание/, а в других-требуют употребления третьего компонента/ оказывать влияние на экономику/, без которого не может быть лексико-синтаксического единства сочетания. Надо показать различие в структуре таких словосочетаний, в которых падеж третьего компонента зависит не от глагола, а от существительного.
Необходимо продемонстрировать и разъяснить иностранным учащимся и разницу в
употреблении прилагательных большой, великий, высокий; зарубежный, иностранный,
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заграничный; тяжёлый, трудный, которая проявляется через их сочетаемость с существительными.
Следует показать, что в русском языке есть ряд сочетаний существительных с прилагательными, которым адекватны сочетания того же существительного с родительным
падежом однокоренного с прилагательным существительного: мирная политика-политика мира, дружеский визит-визит дружбы. Однако, это характерно не для всех сочетаний подобного типа: культурная революция, экономическая политика. Ряд сочетаний
существительного с родительным падежом существительного не имеет адекватных сочетаний существительного с прилагательным: глава государства, визит вежливости.
Большие трудности для иностранных учащихся представляют сочетания существительного с зависимым от него существительным с предлогом/кандидат в депутаты,
борьба за мир, переговоры по вопросу о разоружении/ : необходимо показать сходство в
управлении глагола и однокоренного существительного/вступление в союз-вступать в
союз/ и различие/защита мира-защищать мир/.
Как должна происходить работа над словосочетаниями общественно-политического
текста?
Преподаватель записывает сочетания на доске, объясняет. Сначала даётся толкование значения всего сочетания, затем значение нового слова, к нему называются однокоренные слова, активные в русской научной речи, потом даются примеры нескольких
возможных словосочетаний с новым словом. Чтобы нужные сочетания научной речи
закреплялись в памяти, после прочтения общественно-политического текста рекомендуются упражнения: 1-поставить вопросы к подчёркнутым сочетаниям; 2-найти в тексте
подлежащее, выраженное сочетанием; 3- данные словосочетания поставить в нужной
форме; 4- определить, каким членом предложения являются выделенные словосочетания; 5- вставить в предложения сочетания, данные в скобках; 6-ответить на вопросы,
используя сочетания, заключённые в скобках; 7- составить возможные сочетания с данными словами.
Глаголы необходимо отбирать с таким расчётом, чтобы в каждой группе были представлены все падежи. Это даст возможность не только ввести управление, но и регулярно повторять все падежные формы. Так, например, в первую группу войдут глаголы: требовать+Р.П.,дать+В.П. и Д.П., иметь+В.П., принять+В.П., получить+В.П.,
вызвать+В.П., создать+В.П., входить в +В.П., являться+Т.П., состояться в, на +П.П.
(в этом списке представлены все падежи).
Предречевые и речевые задания необходимо построить на материале текста, что
обеспечивает многократное повторение коммуникативно ценных лексических единиц и
синтаксических структур.
Необходима строгая последовательность заданий на снятие типичных языковых
трудностей, возникающих при овладении содержательной стороной текстов. Сюда входят задания: 1- лексико-семантические/связанные, например, с выбором нужных по
смыслу слов, с заменой выделенных слов близкими или противоположными по значению, с образованием производных по определённым моделям и их употреблением/,
2-морфологические/ на употребление глаголов нужного вида, постановку слов в нужной
форме при всех видах синтаксической связи-согласовании, управлении и примыкании/,
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3-синтаксические/ на замену активных и пассивных оборотов, причастных оборотов
придаточными предложениями, упрощение синтаксических конструкций/. Так проводимая работа даёт возможность развития умений и навыков основных видов речевой
деятельности, а это - слушание, чтение, говорение, письмо.
Изучение языка имеет не только узкопрактическое, но и более широкое значение, как
показатель уровня умственного развития, уровня общей культуры человека (4,5,6,7,8).
Для иностранных учащихся, стоящих перед необходимостью перерабатывать и закреплять в памяти огромное количество разнообразных сведений, конспектирование
является коммуникативной потребностью. Будучи самостоятельным видом учебной
деятельности, стимулируемым чрезвычайно важными коммуникативными задачами,
конспектирование выступает как одна из целей обучения языку. Тот факт, что в его основе лежат механизмы и восприятия, и порождения речи, позволяет решать задачу комплексного обучения различным видам речевой деятельности и, следовательно, делает
конспектирование ценным средством обучения и воспитания учащихся.
Конспектирование помогает разобраться в прочитанном, так как заставляет вдуматься в текст, анализировать его, разграничивать главное и второстепенное, отделить основную мысль от доказательств, аргументов, устанавливать смысловые и логические связи,
обобщать. Необходимо познакомить учащихся с классификацией конспектов по такому
важному параметру, как семантическая эквивалентность первоисточника и конспекта:
1-интегральный конспект/передающий все основные положения первоисточника/ и
2-селективный конспект/включающий отдельные элементы первоисточника, важные
для составителя конспекта/.
Задания направлены на развитие навыков и умений в составлении не только конспекта, но и плана, тезисов, аннотации, реферата.
Цель работы – представить важнейшие (актуальные) научные понятия общественнополитической сферы общения, активировать использование терминологии в речи иностранных учащихся. Выполнение этой цели послужит основанием для осмысления учащимися процессов, происходящих в обществе, и формирования у них общей культуры.
Таким образом, философские категории и понятия, общественно-политическую лексику и реалии целесообразно изучать систематически и в связи с получаемой иностранными учащимися информацией.
Коммуникативная функция речи осуществляется посредством синтаксических конструкций – носителей выражаемого содержания.
Единый структурно-сематический принцип анализа синтаксических единиц как конструктивных носителей смысла позволяет осуществить функциональное изучение синтаксических явлений в направлении от языковой системы к языковой деятельности (9).
Умение работать с материалом по общественно-политической тематике в целом, а с
философскими понятиями и категориями в частности, правильно оценивать полученную
информацию является чрезвычайно важным для обучения и языковой культуры учащихся.
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УДК 821.161.2-32 «189/191» Коцюбинський
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(Київ, Україна)

ПРИРОДА МИСТЕЦТВА ТА МИСТЕЦТВО ПРИРОДИ
У НОВЕЛАХ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
У статті розглядається хрестоматійний твір М. Коцюбинського “Intermezzo” з
позицій становлення імпресіоністичного письма в українській літературі початку ХХ
століття. Показано, що поетика новели, яка репрезентує синтез первин лірики, епосу
та драми, виявляє взаємозв’язок і між натурфілософськими та культурологічними
концептами, які репрезентують зміни у світогляді письменника.
Ключові слова: українська література початку ХХ ст., творчість М. Коцюбинського,
новела, імпресіонізм, епос, лірика, драма.
В статье рассматривается хрестоматийное произведение М. Коцюбинского
“Intermezzo” с точки зрения становления импрессионистического письма в украинской
литературе начала ХХ века. Показано, что поэтика новеллы, представляющей собою
синтез начал лирики, эпоса и драмы, обнаруживает взаимосвязь и между натурфилософскими и культурологическими концептами, проявляющими сдвиги в мировоззрении
писателя.
Ключевые слова: украинская литература начала ХХ в., творчество М. Коцюбинского, новелла, импрессионизм, эпос, лирика, драма.
The article gives an analysis of “Intermezzo”, an outstanding prose work by Mykhailo
Kotsiubyns’ky, under the viewpoint of an impressionistic prose manner development in the early
20th century Ukrainian literature. There was shown that the poetics of a story that represents
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the synthesis of lyric, epic and drama initials, also reveals interactions between natural
philosophical and culturological conceits that represent the shifts in a writer’s worldview.
Keywords: the early 20th century Ukrainian literature, M. Kotsiubyns’ky’s works, novella,
impressionism, epic, lyric, drama.
Синтез різних мистецтв у літературному творі – це один із виявів яскравого й важливого процесу модернізації красного письменства, що постав у результаті глибинних
світоглядних змін. Для конкретизації цього явища Ю. Кузнєцов пропонує термін “синтетична новела”, який пояснює так: Під синтетичною новелою мається на увазі мініатюрний прозовий твір, в якому з особливою силою виявилася тенденція до синтезу в
літературі здобутків суміжних мистецтв [10: 108-109].
Образотворче мистецтво описує (або ілюструє) своє бачення Добра. Образ, запропонований художником, майже однозначний у сприйнятті глядача. Слово – більш вільне. Та водночас і більш невизначене: адже воно припускає більшу кількість тлумачень,
аніж зображення. За В. Кошкіним, обсяг інформації, зафіксованої в картині, незмірно
ширший, ніж у прозі або віршах. І саме тому словесне мистецтво лишає більше поле
для співтворчості читача [9: 148]. Отож, згідно з теорією синтезу, літературний твір є не
просто сукупність образів, а й сам образ — результат симбіозу Слова, Кольору та Звуку.
Посилення інтересу до проблеми синтезу мистецтв, яке відбувалося в українській
літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст., є одним із чинників, що дозволяють деяким дослідникам визначати цей період як “неоромантизм”, або, згідно з концепцією Лесі Українки, – “новоромантизм”
Новелістика стала головним виявом синтезу в українському письменстві. “Допомога” суміжних Муз, запозичення певних структурно-композиційних та стилістичних
ознак і прийомів були вельми важливими для зображення внутрішнього світу особистості, відтворення її емоційних спалахів і станів, що є засадничим у новелістичному жанрі.
“Відкритість і синкретизм” української прози зламу століть дозволили деяким дослідникам (І. Денисюкові, Ю. Кузнєцову, О. Рисакові) виокремити твори, в яких наявне
переплетіння мотивів різних мистецтв, у окрему течію. Прийняти цю пропозицію доцільно за умови чіткого розрізнення понять “синкретизму” та “синтетизму”.
За визнанням В. Яременка, синкретизм – явище, яке характеризує літературу початкового, колискового періоду, а не літературу розвинену… Треба говорити не про
синкретизм, а про інтегративні процеси… Це процес синтезу вже сформованих, вироблених стилів [15: 27-28].
На противагу цьому, слід зауважити: якщо сполучення стильових домінант (символізму, неоромантизму, імпресіонізму реалізму, експресіонізму) визначають як синтетизм,
то синкретизм – це первозданна єдність зображально-виражальних засобів у межах конкретного художнього твору, у якій дослідник відчитує “від тексту” окремі мозаїчні компоненти – жанрові елементи або стильові домінанти [11: 220].
Як взірець екфразису новела на перших етапах становлення репрезентує злуку літератури, музики й живопису. Згодом, унаслідок посиленого пошуку письменниками духовних первин буття, до зазначених видів мистецтва долучаються декоративно-прикладне
та сакральне, що зумовлює особливу лапідарність і разом із тим – глибокий підтекст
новелістичної оповіді.
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До того ж, низку новел із винесеними у заголовок мистецьким концептом можна
вважати панорамним зображенням взаємин людини та її довкілля. Адже символізація
виникає скрізь, де існує артефакт, який припускає численні інтерпретації. Семіозис культурного явища вказує на підтексти, зумовлені об’єктивацією певних абстрактів, яка надалі може творити нові інтертекстуальні мотиви.
Мета статті – виявити концептуальні риси літературного й живописного імпресіонізму, відбитого у новелах “Intermezzo” та “Сон” М. Коцюбинського.
У зв’язку з утвердженням у сучасному українському літературознавстві думки про
імпресіонізм як стильову домінанту прози Михайла Коцюбинського зростає інтерес до
пізнання секретів творчої лабораторії митця, одним із яких є багата сенсуальна образність. Ритміка його мови, колір, рух, світло, дотикові та рухові враження – все це “ті
засоби, які надають його творам нестаріючих рум’янців життя” [4: 56].
На початку ХХ століття (“В путах шайтана”, “Цвіт яблуні”, “Невідомий” тощо)
М. Коцюбинський постав сформованим художником, що дало І. Франку підстави вважати його “одним із найкращих наших новелістів”. Його творчість у цей час демонструє
виняткову пластичність образної системи, глибоку філософічність, майстерність у створенні зорових і слухових образів, яскравість, оригінальність і влучність художніх засобів. У своїй зрілій прозі митець мовби розчиняється у внутрішньому світі персонажів, і
нерідко дуже важко розрізнити голос автора та його героя [3: 107].
Імпресіоністичне бачення світу крізь призму звукової образності створюється завдяки оживленню природи, однак у кожного з письменників персоніфікація відбувається порізному. Так, оповідач “Intermezzo” вслухається в кування зозулі, переходить на її мову,
з чого починається поріднення митця з природою [14: 117]. З плином оповіді цей процес
сягає рівня, на якому оповідач “індивідуалізує… стеблину, квітку, намагається побачити
форму її руху, погладити, щоб відчути фактуру матеріалу, послухати шелест, почути запах” [5: 173-174], – залучає всі п’ять чуттів для пізнання природних явищ.
Градація звукового образу стає складнішою в десятому розділі новели, де герой
спробував осягнути, як жайворонки творять пісню. Це потік асоціацій, викликаний переломом у внутрішньому світі ліричного героя, – однак не лише майбутньою зустріччю з
людиною, а й загостренням відчуття “своєї” землі: “Всю її, велику, розкішну, створену
вже, – всю я вміщаю в собі. Там я творю її наново, вдруге”.
Зазначена частина “Intermezzo” – музикально-естетичний трактат із філософським
зачином [12: 117]. “Коли… вслухаєшся в многоголосу тишу полів, то помічаєш, що в ній
щось є не земне, а небесне”. Однак на початку в уяві героя постають звуки, що належать
до “потоків людського життя”: “Щось наче свердлить там небо, наче струже метал…
і дрібно сиплеться регіт на металеву дошку, як шріт” [6: 240].
Пізнавши пісню жайворонка, оповідач спробував відтворити її: “Тью-і, тью-і,
ті-і-і… Ні, зовсім не так. Тррійю-тіх-тіх… І не подібно”. Як не можна повторити
написане геніальною рукою, так і ліричному героєві Коцюбинського не вдалося наслідувати пісню польового птаха: “Як вони оте роблять, цікавий я знати? Б’ють
дзьобами в золото сонця? Грають на його променях, наче на струнах? Сіють пісню
на дрібне сито і засівають нею поля?”. Так, незалежно від Андрія Бєлого [див. 2,
336], український новеліст біля витоків мистецтва природи ставить “Геліоса-Сонце”
та “Орфея-Птаха” [11: 231].
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Ця дивовижна пісня, як визнає сам герой, будить у ньому жадобу пізнання. Людині
не дано повторити пташину пісню, й тому оповідач “олюднює” її, уподібнюючи спів
жайворонка до роботи: “З того посіву зійшла срібна сітка вівсів… А згори… струже
срібні дошки і свердлить крицю”, людських почувань: “плаче, голосить і сіє регіт на
дрібне сито”, мистецтва: “в небі співають хори, грають цілі оркестри”.
Аж урешті підгледів “технологію” жайворонкового піснетворення, – і вона також
“олюднюється” в порівнянні з настроюванням арфи та гри на ній: “Се було прекрасно”
[6: 241]. Намагаючись “зупинити мить”, автор зосередив увагу на рухомих і звукових
образах, підсилюючи їхній динамізм і емоційну наповненість дієслівною синонімікою.
Відбувається внутрішній діалог між розповідачем, який збирає враження, й природою –
джерелом вражень, що кристалізуються в містких символах твору.
Як зауважував М. Барг, подібність людини до Бога полягає в її “творчому вмінні користуватися символами” [1: 269]. І не лише користуватися, а й переосмислювати традиційні символи та творити нові, що виразно видно в досліджуваних прозових шедеврах.
Імпресіоністичне бачення світу крізь призму звукової образності створюється завдяки оживленню природи, однак у кожного з письменників персоніфікація відбувається
по-різному. Важливе місце в українській новелістиці різних стильових течій посідає образ води. Зокрема, у новелі М. Коцюбинського “Сон” завдяки цьому концептові розмикається хронотоп оповіді, ускладнюється її наративна структура (“сон” як “текст у тексті”),
створюються складніші образи. Від самого початку оповідь базується на образі води,
який виникає уві сні Марти: Снилося їй, ніби вона доїть корову. Одтяга дійки, а що сикне
в дійницю, то насподі не молоко, а чиста вода. Що воно значить? Чиста вода… [7: 112].
Відтак цим питанням упродовж усієї оповіді переймається Антін, герой новели. На кожному своєму кроці він бачить картини, які так чи інакше повертають його до образу води:
Антін покидає бульвар і виходить на міську площу, де в самому центрі – калюжа.
Йому не треба дивитись на місто. Він може глянуть в калюжу й побачити город: важкий білий собор в шапці зеленої бані, цегляний будинок управи і жовті стіни суду. Все
вмістилось в одній калюжі [7: 112].
Імпресіоністичний пейзаж міста, який “написано” в уяві героя, є проекцією зовнішніх реалій на внутрішній світ: “Як в калюжі весь город, так і в окремому дні він бачив ціле
життя своє”. І в цьому відбитті образ води отримує нові асоціативні зв’язки: “Вранці…
пив чай нашвидку за столом, заслідженим денцями мокрих склянок і посудою… Потому
обідав, все в тій самій годині, з вічно захопленим: “А в нас сьогодні зелений борщ!”
Новий виток асоціацій у героя викликають дівчата “з блиском вологих очей”: “Щось
лишалось од них в повітрі, як після весняного грому… Хотілось щось пережити сильне
й гарне, мов морська буря…”. Тому й постає в уяві Антона дощ як “симфонія крапель”:
Тротуари блищали, ловлячи в себе вечірні тіні дерев. Капало зі стріх, все частіше
краплі стікали з дахів, з ринв, зі стін. Вони грали, співали, міняли темп, силу і голос…
Тихими вулицями, в вечірній мряці по всіх усюдах розтеклися з легким гойданням червоні
вогні [7: 114].
У спогадах героя до образу води долучаються й образи інших стихій: Колись він
бачив далекі краї, де сонце і море навперейми намагалися розгорнуть перед ним всі свої
дива, але то було давно, й буденне життя вщерть занесло попелом згадки… [Тому] він
любив сни. Лягаючи спати, наче пускаєшся плисти по морю ночі, невідомому, чорному…
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Разом із композиційним концептом сну в імпресіоністичній оповіді з’являється притаманна символістичній поетиці фігура таємниці, недомовленості: Що там зустрінеш,
побачиш, переживеш, поки темні хвилі ночі не викинуть тебе на ясні береги дня?” [7: 114].
Лейтмотивні деталі твору, які є змістовими прирощеннями образу води, присутні в
оповіді на різних її рівнях. Загалом вони працюють як на створення враження героя від
дійсності, яка його оточує, так і на змалювання самої дійсності. Завдяки образові води,
введеному на різних символічних рівнях у вставну новелу – сон Антона, Коцюбинський
вперше в українській літературі витворює архетипний образ, який значно пізніше отримав у працях К.-Г. Юнга назву “Аніма”.
Це – безіменна жінка з “далекої, теплої країни” – острова серед моря, що колись
промайнув у свідомості Антона “як казка”, образ ідеальної жінки в його ж підсвідомості. Жінка-Аніма зі сну є виявом alter ego оповідача, на що вказує така характеристична
дзеркальна деталь, як “ціле небо в морі та ціле море в небі”.
До того ж із плином оповіді риси води переносяться на інші об’єкти природи, які
оточують героя та його ілюзорну супутницю: “Не знаю, – каже Антін, – хто з нас назвав
ящірку душею каменя, живчиком, що вічно б’ється в важкій і нерухомій масі”.
Вода ж у сприйнятті героїв набуває “неплинних” ознак, перетворюючись передусім
на людину: “Море несло на собі хвилю й, докотившись, коротким назвиклим рухом викидало її на берег, неначе карти здавало” та на квітчастий луг: “Море… все розцвіталося
срібними квітами”.
Видиво моря викликає в жінки-Аніми (а, можливо, й у самого Антона) філософські
роздуми про єднання між людьми: “Котиться хвиля з Африки і, як далекий братерський
привіт – цілує скелі. І, може, та хвиля, що мила ноги араба, набігає тепер на мої ноги,
як символ єднання (!)”.
Марта ж постає в сновидінні свого чоловіка як вияв іншого юнґівського архетипу –
Тіні: “Як в чарівному сні, вона ходила за ними по вузеньких провулках, що порізали скрізь
садки винограду і цитрин, то білі на сонці, то сірі у холодках”. Сутність сну вона переносить на реальне життя, з чого виростає її тривога за сімейне щастя.
За семантикою імен, Марта означає “наставниця” з латини. Героїня Коцюбинського
турбується про спокій свого коханого, проте її турбота є виявом буденності її існування.
Одні й ті самі образи, на які Антін звик дивитися романтичним поглядом, у Марти викликають передусім думку про те, що “нову діжку треба вимочити добре, що капусти
сей рік треба наквасити менше… про матеріали і фасони дитячих курток, про запас
буряків, про тисячі всяких дрібниць у господарстві”.
Завдяки образам води оповідач робить місткий висновок про несхожість Антона та
його дружини: “Мертвий спокій калюжі не могла скаламутити сильніша хвиля”.
Заглиблення в архетипний образ Води виявляється в сцені подорожі морською печерою: Вона розщібнула рукав… і встромила руку, блакитну в місячнім сяйві. – Дивіться!
– гукала вона… Тепер ми, як боги!.. Кричіть – “хай буде світ!”.
Через образ води Коцюбинському вдалося втілити в творі “Сон” не лише особливості характеру головних героїв, а й чималу кількість філософських ідей: Не можна зростити квітку на ґрунті безводному. Вона зів’яне. Він розуміє, що без прози трудно прожити. Хай буде зверху піна, але під нею мусить в келиху грати чисте вино, і той, хто
ллє у нього безперестанку воду, позбавить смаку вино [7: 133].
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Українське уявлення про близькість людини до природи, показане в “Intermezzo” та
“Сні”, виявляється засобами сугестії. Серед них – уривчасті фрази, якими оповідач говорить про видимий світ, стрімкі переміни в ньому; звуконаслідувальні слова – намагання
передати пташину пісню. Подібне явище – сенсорно відчутна картина природи – спостерігається, наприклад, у “Двох шумах” Г. Хоткевича:
“Пташина скочила до води. Верть-верть хвостиком. Верть-верть. Сіла на ближчу
гілочку, цвірінькнула – і щезла в гущавині. Лиш струмочок – жу-жу-жу. А сусідній – жужу-жу. Жу-жу-жу та й жу-жу-жу. З каменя острів зроблять, з калюжі озеро – зелене
дзеркало” [13: 304-305].
Сам Коцюбинський у “Тінях забутих предків” уживав цей прийом для показу пасовиська:
“Птруа… птруа… Сонце пече. Робиться душно. Котяться вівці, пирхають на бігу,
кривлять старечі губи, щоб краще стяти зубами солодкий храбуст… Хрусь-хрусь…
хрум-хрум… Треться вовна об вовну, біла об чорну, хвилюють хребти, як в озері хвильки… Бе-е… ме-е… а собаки усе тримають отару у берегах” [8: 151].
Так само й ліричний герой “Intermezzo” знайшов відповідь на своє питання, по-своєму
сугестивно показавши поведінку пташки: “Тріпала крильми на місці напружено, часто і
важко тягнула вгору невидиму струну від землі аж до неба. Струна тремтіла й гучала. …
Єднала небо з землею в голосну арфу і грала на струнах симфонію поля” [6: 241].
Усе викладене вище дає змогу зробити такі висновки.
Стильова манера імпресіонізму, явлена в “Intermezzo” та “Сні”, фіксує скороминуще
враження зовнішнім знаком-словесним образом і водночас концентрує в ньому значний
символіко-метафоричний потенціал. Тому так часто ключовими є чуттєві (звукові, зорові, дотикові тощо) образи, посилені дієсловами руху, а іноді й елементами звуконаслідування. З огляду на це, важливим композиційним концептом імпресіоністичної оповіді
в досліджених творах є особлива поетичність викладу з застосуванням прийому одухотворення.
Це дає змогу зробити висновок про те, що імпресіонізм як художня парадигма пізнання дійсності органічно притаманний українській літературі. Звернення до наукового
визначення імпресіонізму та його стильових домінант, специфіки його літературного та
живописного, українського та зарубіжного вимірів дозволило по-новому поглянути на,
здавалося б, добре вивчені твори української малої прози – “Intermezzo” та “Сон” М. Коцюбинського, і це становить плідний ґрунт для порівняння не лише зі знаковими, а й з
менш дослідженими явищами української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть.
Образно-звукові теми, які то доповнюють, то заперечують одна одну, всі разом поєднуються в прекрасну повнозвучну символічну картину, яка відбиває широкий спектр
духовного життя людини й багатогранність буття взагалі.
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СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ
ВІДЗООНІМНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ВЛАСНИХ НАЗВ
Стаття присвячена розгляду характеру семантичних відношень між мотиватором-зоонімом та утвореним від нього ергонімом. Авторка виділяє метонімічний, метафоричний, символічний та аксіологічний тип мотивації комерційних власних назв, у т.ч.
враховуючи ті культурні смисли та уявлення, які асоціюються з певними тваринами.
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Статья посвящена рассмотрению характера семантических отношений между
мотиватором-зоонимом и образованным от него эргонимом. Автор выделяет метонимический, метафорический, символический и аксиологический тип мотивации коммерческих имен собственных, учитывая культурные смыслы и представления, ассоциирующиеся с теми или иными животными.
Ключевые слова: эргоним, зооним, мотивация, метонимия, метафора.
The article deals with character of semantic relations between an animal name and a
business name derived from the former. The author distinguishes metonymic, metaphorical,
symbolical and axiological type of business names motivation. The analysis takes into
consideration socially accepted cultural senses and ideas about different animals.
Key words: business name, animal name, motivation, metonymy, metaphor.
Домінантна протягом останніх двох десятиріч когнітивна лінгвістична парадигма зумовила необхідність у нових підходах до визначення характеру значення власних назв, які
на попередньому етапі досліджень розглядалися як такі, що позбавлені сигніфікативної
семантики. «Власні назви – це вторинні знаки, створені на базі первинних знаків – загальних назв. Їхнє основне призначення: іменувати, виділяти та розрізняти однотипні об’єкти,
у той час як основна функція загальних назв – називати, щоби повідомляти значення, конотувати» [1: 136]. Натомість залучення до аналізу позамовних даних, насамперед закріплених у культурі смислів, дозволяє глибше розкрити специфіку мотивації пропріативної лексики, визначити характер семантичних відношень між мотиваторами та їхніми похідними.
Такий підхід уможливлює всебічне висвітлення процесів номінації, яке враховує складні
взаємовідносини між експонентом знака, його референтом та сигніфікатом.
Нашою метою в цій статті є простежити семантичні відношення між похідним ергонімом та його мотиватором-зоонімом на матеріалі, зібраному в «Золотих сторінках України-2006» (200 одиниць). Слід відзначити, що назви підприємств як окремий клас онімів
викликають дедалі більший інтерес дослідників з огляду на їхню активність та місце в
комунікації. Дослідженню моделей побудови цих одиниць в окремих регіонах України
присвячені праці Н.В. Кутузи, Н.М. Лєсовець, Ю.М. Петрашик, О.М. Сидоренко, М.М.
Цілиної, С.О. Шестакової [2; 3; 4; 5; 6; 7].
Зоологічні ергоніми, на нашу думку, належать до експліцитно мотивованих, тобто
їхня внутрішня форма є ясною з позиції адресата, зрозуміло, від якої саме лексеми вони
утворені, хоча конкретні мотиваційні ознаки можуть мати різний, у т.ч. недостатньо прозорий і ускладнений характер. Загалом семантичний переніс при експліцитній мотивації,
за нашими спостереженнями, здійснюється шляхом: 1) метонімії; 2) метафори; 3) довільної символізації (при цьому семантичний зв’язок опосередкований культурними смислами, насамперед прецедентним характером деяких зооназв, до певної міри відображаючи
уподобання та інтереси номінатора); 4) використання аксіологічних компонентів, що має
місце в разі перенесення на ергонім оцінної модальності слова-мотиватора, а саме таких
його аксіологічних ознак, як добрий/поганий, універсальний, корисний, гарний тощо.
За нашими даними, при онімізації зооназв продуктивними є всі чотири зазначені моделі мотивації, які виступають самостійно або в комбінації одна з одною. Основними
структурними типами словотвору при цьому є лексико-семантичний та меншою мірою
лексико-синтаксичний, тобто лексикалізація словосполучень.
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Ергоніми, утворені шляхом метонімічного переносу, виконують здебільшого інформативну функцію щодо місця та предмету діяльності підприємства. Метафоричні та аксіологічні оніми натомість виступають радше в експресивній функції, приписуючи адресантові певні позитивні з позиції бізнесу ознаки, будучи одночасно засобом інформування та переконання. Символічне використання зооназв пов’язане з виконанням ергонімом
ряду функцій, а саме естетичної та експресивної, зокрема вираження національної належності. Естетична функція ґрунтується на широкому символічному використанні назв
тварин у культурі, зокрема фольклорі та літературі, включно з сучасними видами мистецтва – кіно та телебаченням. При цьому слід відзначити ті істотні зміни, які відбулися
в «зоологічному світі», представленому в горизонті життя пересічної людини внаслідок
глобалізації, що призвело до включення до культури нових зоонімних метафор. Цей момент ускладнює аналіз семантики ергонімів, оскільки нові тваринні символи поки що не
стали об’єктом культурологічного аналізу. Також істотно відзначити, що зоологічна мотивація характерна для підприємств, націлених на конкретного споживача (В2С сегмент
за маркетинговими класифікаціями), що, очевидно, є істотним чинником, який зумовлює
характер їхньої номінації.
Відзоонімні ергоніми рідко демонструють метонімічний тип переносу, що виділяє
їх на фоні інших лексичних груп-мотиваторів в ергонімії, для яких цей тип переносу є
типовим. Безумовно, це пояснюється специфікою семантики самих зооназв, оскільки
їхні референти нечасто входять до фрейму діяльності підприємства. За нашими даними,
предмет діяльності підприємства безпосередньо відображений у 6 ергонімах, утворених
шляхом метонімії. В одному випадку констатуємо використання гіпероніма як позначення
сфери діяльності: «Фауна-сервіс» (ветеринарія). У всіх інших має місце синекдоха, тобто
переніс назви часткового предмета діяльності на підприємство: «Лев Арм» (магазин мисливського та рибальського спорядження), «Бджілка» (бджільництво), «Мурена» (риба та
морепродукти), «Норка» (тваринництво, птахівництво), «Скат» (риба та морепродукти).
Такі назви, безумовно, виконують інформативну функцію, узагальнено повідомляючи потенційному адресату (споживачеві) про предмет діяльності компанії. Однак вони водночас
містять і інші мотиваційні ознаки, а саме апелюють до певних аксіологічних значень, притаманних словам-мотиваторам. Істотно також відзначити, що для ергонімів було обрано
назви риби (мурена, скат), які не є продуктом щоденного споживання українців, що надає
онімам певної екзотичності, вирізняє їх на фоні інших підприємств. Очевидно, що в подібних номінаціях до інформативної функції додається також персуазивна.
Більш поширеною стратегією номінації є використання зооніма як елемента природного середовища, яке є істотним для діяльності підприємства. Типовою ця модель є для
назв баз відпочинку, які утворюються внаслідок онімізації найменувань водних птахів,
що активізує в адресата відповідну асоціативну зону, пов’язану з морськими пейзажами,
відпочинком тощо. Як і в попередньому випадку, спостерігаємо взаємодію інформативної та персуазивної функцій. Звертає на себе увагу також той факт, що використовувані
зооніми часто мають характер прецедентних імен та мали традицію використання саме
як назв оздоровчих закладів різного типу ще в Радянському Союзі. У такій функції, за
нашими даними, використовується лише дві назви птахів, які поєднуються в складі ергоніма із описовими словосполученнями термінологічного характеру, а саме альбатрос
(2 випадки): дитячий оздоровчий табір «Альбатрос», оздоровчо-санаторний комплекс
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«Альбатрос»; та чайка (10 випадків) база відпочинку «Чайка», готель «Чайка» (Зеленодольськ), готель «Чайка» (Маріуполь), готель «Чайка» (у цьому разі назва мотивується
передусім мікротопонімом, де розміщений заклад – урочище Чайка на Петропавлівській
Борщагівці), дитячий оздоровчий табір «Чайка» (Керч), дитячий оздоровчий табір
«Чайка» (Судак), дитячий пансіонат «Чайка», оздоровчий комплекс «Чайка», республіканський дитячий клінічний санаторій «Чайка», санаторій «Чайка». Відзначимо прецедентний для європейської культури характер зооназви альбатрос, яка пов’язується
із культовим однойменним віршем Ш. Бодлера та назвою фантастичного літального
апарату з роману Ж. Верна «Робур-Завойовник». Зооназва чайка також має прецедентний характер, оскільки вона одночасно є назвою знакової для російської культури п’єси
А.П. Чехова та виступає в українському фольклорі як символ засмученої матері-вдови, а
також України-матері [8: 633]. Подібні символічні назви відображають певні естетичні
уподобання та ідеологічні настанови номінатора.
Крім птахів, до традиційних позначень туристичної сфери належить також назва позитивно конотованого морського ссавця дельфіна (3 випадки): автокемпінг «Дельфін»,
база відпочинку «Дельфін», дитячий оздоровчий табір «Дельфін». Відзначимо також, що
басейн з подібним найменуванням розташований у м. Києві («Дельфін-В»), при цьому
зоонім відображає не місце, а предмет діяльності підприємства.
В одному випадку для позначення готелю, розташованого на узбережжі в гірській
місцевості використовується назва птаха із міфологічними конотаціями – грифа (грифона): «Грифон». Ця лексема в міфології стародавнього світу позначала фантастичну істоту
з головою орла й тулубом лева, чиє зображення активно використовувалося в античному
мистецтві [9: 75].
У двох випадках в ергонімі вжито назву хижої риби чорноморського ареалу катрана:
«Катран» (гідрокостюми), «Катран» (тенти, маркізи, каркаси). Ці зооназви опосередковано окреслюють місце діяльності підприємства. Відзначимо також, що в українській
народній культурі використовується омонімічний фітонім із значенням волі та роздолля
[8: 277], який навряд чи виступає мотиватором цих ергонімів.
Відзоонімна мотивація туристичних фірм має відмінний, порівняно до оздоровчих
закладів, характер. За нашими даними, перенесення назви відбувається, передусім, на
символічній основі. Ідеться про вказівку на один з найпопулярніших в Україні туристичних напрямів – Єгипет, який позначається через священного в єгипетській міфології
жука: «Скарабей тур». Внутрішня форма при цьому спирається на міфологічний компонент, тобто на сигніфікат зооніма, значення якого формується у вторинній знаковій
системі. Поряд з цим хочемо відзначити певну екзотичність для України цього представника фауни, що виконує функцію привернення уваги до повідомлення. Для позначення
туристичних компаній використовується також назва іншого священного зоологічного
символу Єгипту – Ібіса, священного птаха бога Тота: туристична компанія Ібіс, туристична фірма «Ібіс». Відзначимо також кореляцію між вербальним і невербальним планом позначення підприємства, оскільки на логотипі представлене класичне зображення
цього птаха.
Використання зоонімів на позначення агрокомпаній розглядаємо як метонімічний
переніс з периферії фрейму сільськогосподарських робіт. Варто відзначити, що мотиваторами виступають не лише позитивно конотовані зооназви. Так, поряд із назвою
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жайвір, який символізує початок польових робіт та виступає вісником весни [8: 216]
(Шполянський завод продтоварів «Жайвір»), зустрічаємо в ергономіконі такі неоднозначні символи: «Крук» (сільськогосподарська продукція), «Крот» (садово-городній інструмент). Очевидно, що при перенесенні цієї назви до ергономікону на перший план
виступає зв’язок цієї тварини із землею. В цьому випадку семантичні відношення мають,
поряд з метонімічним, характер функціонального переносу за інструментальною ознакою, що підтверджується лексикографічними даними: «У порівняннях. — Живемо, як
кроти, риючись у землі, і байдуже нам, що світить сонце» [10 (4: 359)]. Така ознака
безумовно корелює з предметом діяльності підприємства. Аналіз словникових дефініцій
виявляє також певні аксіологічні відтінки значення зооніма крук, а саме семи розмірів,
агресивності тощо: «Великий хижий птах із блискучим чорно-синім пір’ям, що живе
подалі від осель (переважно в лісі)» [10 (4: 372)]. Разом з тим відзначимо таку істотну аксіологічну характеристику крука, яка приписується йому в українській народній
культурі, як здатність віщувати [8: 116-117], що є позитивною для бізнесу ознакою. Для
позначення кримського підприємства використовується назва морського птаха, який широко представлений в ергонімах оздоровчої сфери: Інформеко-альбатрос (садово-городні інструменти), тобто в даному випадку зоонім позначає не предмет діяльності, а місце
розташування підприємства.
Використання в ергонімії зоологічної метафори ґрунтується на певних уявленнях
про тварин, а саме виділенні в них істотних, подібних до людських, рис поведінки. Хочемо відзначити типовість моделі для назв підприємств, які займаються охороною та
безпекою. Для їх позначення використовуються назви птахів і тварин, які можуть атакувати. Виділимо декілька продуктивних для ергонімії класів зооназв: 1) деякі агресивні
комахи і членистоногі; 2) земноводні; 3) сімейство котячих; 4) хижі птахи. Загалом слід
наголосити на продуктивності метафоричного переносу зооніма на найменування підприємства, що не типово для інших мотиваторів ергонімів, які належать до класу неістот. Причини цього вбачаємо в тому, що зоонім позначає істоту, що полегшує процес
порівняння з людиною – основною складовою підприємницької діяльності. Як правило,
підставою для порівняння є певні риси поведінки тварини або птаха, які є бажаними для
бізнес-сфери, тобто має місце раціональна оцінка номінатором самого себе. Серед назв
комах продуктивним для ергонімії є зоонім оса (2 випадки): охоронне агентство «Оса»,
«Оса». Як видно із словникової дефініції істотною характеристикою цієї комахи є здатність жалити, що свідчить про її агресивність: «чорна з жовтими поперечними смужками
перетинчастокрила комаха, що жалить, як бджола» [10 (5: 751)]. На відміну від бджіл, ця
комаха не викликає приємних асоціацій, тому що не дає корисного для людини продукту. Подібні характеристики має також скорпіон – членистоногий, здатний до агресивної
поведінки і самозахисту: «*У порівняннях. Скорпіоном язик твій був нам, він труїв нас
і жалив невпинно [10 (9: 304)]. Його використано в 3 ергонімах цієї сфери: охороннодетективне агентство «Скорпіон», «Скорпіон», «Скорпіон-сервіс». Крім того, істотним
чинником, який визначає активність цього мотиватора, є його омонімічний характер, а
саме позначення цією зооназвою сузір’я і знака гороскопа, що свідчить про її широке
символічне значення в культурі. Однак у випадку номінації охоронних фірм уважаємо,
що основною мотиваційною ознакою є зоологічна, а саме вищезазначені риси поведінки
цього членистоногого.
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Земноводні та плазуни як клас також характеризуються агресивною поведінкою.
Крім того, у цих зоологічних класах поєднуються такі риси, як здатність до удару та холоднокровність, тобто вони можуть концентруватися на завданні, зберігаючи при цьому
спокій, а також постійна готовність до дії, швидкість, підтвердженням чого є типові зображення змії саме в позі атаки. У нашому корпусі маємо онімізовані назви таких земноводних: 1) «Пітон», 2 ) «Тритон», 3) детективне агентство «Кобра», служба охорони
«Кобра», юридичне детективно-охоронне агентство «Кобра».
Ще однією продуктивною для ергонімії зоологічною групою є сімейство котячих.
Звичайно, що використання їхніх зооназв в ергонімії, пов’язане, з одного боку, з біологічними характеристиками цієї групи хижаків. Однак, з іншого боку, не можна нехтувати також символічним значенням таких назв, оскільки представники цього класу
активно використовуються в геральдиці та символіці різних етнічних груп, що свідчить
про універсальний характер їхньої сигніфікативної семантики. Стосовно українського
ергономікону діє також ще один чинник продуктивності подібних назв – вони позначають екзотичних, небуденних для нашої території тварин, що, звичайно, виступає засобом
привернення уваги до повідомлення. Крім того, відзначимо факт використання цієї зоологічної групи в комерційних назвах у світі: марка машини «Ягуар», марка спортивного
одягу і взуття «Пума», сигналізація для машин «Пантера». У нашому корпусі представлені такі зооніми сімейства котячих на позначення охоронних підприємств: «Ірбіс Безпека»; детективно-охоронне бюро «Пантера», «Ягуар», «Ягуар-ЛТД», служба безпеки
«Барс» (2 рази). У Словнику української мови в 11 томах переносні значення цих зооназв
не фіксуються, очевидно, через те що вони є новими для української культури.
Охоронні підприємства позначаються також назвами деяких загонів хижих птахів,
що, мабуть, пов’язане з такими їхніми характеристиками, як сміливість, висота польоту, агресивний мисливський характер діяльності. Зустрічаємо такі онімізовані зооназви:
«Орлан» (зброя, засоби самозахисту), служба безпеки «Сокіл», агентство професійної
безпеки «Сокіл», агентство професійної безпеки «Беркут». Деякі з цих характеристик
птахів зафіксовані лексикографічно. Зокрема, сокіл позначає юнака або чоловіка, який
відзначається красою, сміливістю, молодецтвом [10 (9: 438)]. У народній культурі цей
птах виступає символом хоробрості, швидкості, зіркості, злету, молодості, сили, розуму
[8: 560].
Для підприємств з іншим предметом діяльності випадки метафоричного зоопорівняння мають спорадичний характер. Зокрема, розглядаємо як метафору позначення компанії із надання правової допомоги зооназвою «Крот», в основі чого є порівняння її
діяльності з типовою дією крота «рити» у переносному значенні «підступно, таємно
діяти на шкоду кому-небудь» [10 (8: 542)]. За ознакою швидкості пересування перенесено назву птаха на позначення транспортно-експедиційного підприємства: «Орлан транс
груп». Відзначимо, що на логотипі підприємства розміщено зображення цього птаха. В
основі ергонімів інформаційно-довідкове агентство «Сорока» та газета «Сорока-Крим»
лежить переносне значення зооназви-мотиватора: «Про надмірно балакучу людину (перев. жінку)» [10 (9: 463)], яке реалізується у фразеологізмі сорока на хвості принесла.
Близькі символічні значення має також зооназва дятел, оскільки по стуку цього птаха
ворожили на майбутнє [8: 210]. Можливо, що саме ця ознака здатності до повідомлення
лежить в основі назви газети «Дятел».
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Метафоричний характер має, на нашу думку, використання зооназви сокіл для позначення спортивних організацій, оскільки на перший план виходять такі істотні для
спортивної сфери характеристики птаха, як швидкість, сміливість, агресивність: учбовоспортивна база «Сокіл», СДЮШОР по хокею «Сокіл».
Як вже зазначалося, будинки відпочинку та оздоровчі заклади часто отримують зоологічні номінації. У розглянутих вище випадках ішлося про метонімічний переніс, тобто
відображення в назві місця розташування підприємства. Однак у деяких інших ергонімах характер переносу ускладнюється перетинанням у них метонімічного та метафоричного характеру значення. При цьому назва позначає радше характеристику адресата, а не
адресанта, в чому і полягає відмінність із назвами охоронних підприємств. Популярним
серед оздоровчих закладів є назви таких близьких птахів, як сокіл і орел. Обидві зооназви
загалом передають такі аксіологічні характеристики людини, як сила, мужність тощо.
Звертає на себе увагу той факт, що серед назв охоронних бюро зустрічається лише перша
зооназва. На нашу думку, причина такого розрізнення полягає в деяких символічних значеннях орла, а саме в наданні йому народною традицією царського статусу серед птахів і
звання володаря небес [8: 420], що перешкоджає його використанню для позначення такого типу бізнесу, який передбачає в деяких випадках брутальне застосування сили. Крім
того, цей птах широко представлений у державній геральдиці. У цьому контексті також
істотно зазначити, що зооназва орел зустрічається як у повній формі (пансіонат «Орел»
розташований на підвищеному березі бухти між горою Аю-Даг і мисом Плака), так і у
демінутивній: дитячий оздоровчий табір «Орленок» (2 ергоніми), гастроентерологічний санаторій «Орлятко», санаторій з лікування органів руху «Орлятко». Відзначимо,
що така форма має прецедентний для радянської культури характер (назва піонерської
пісні), що ще ускладнює характер семантичних відношень між зооназвою та ергонімом.
Іменник сокіл використовується лише в повній формі: дитячий оздоровчий табір-пансіонат «Сокіл»», медичний реабілітаційний центр «Сокіл», санаторій з лікуванням верхніх дихальних шляхів «Сокіл».
Як видно з розглянутих прикладів, в основі використання зоонімів у ергономіконі
часто лежать не лише прямі значення мотиваторів, а радше їхні культурні смисли та аксіологічні ознаки, приписувані тим або іншим тваринам. У значної кількості ергонімів
семантичний зв’язок між ними та мотиваторами має виключно символічний або аксіологічний характер, метонімічний зв’язок із предметом або місцем діяльності при цьому
не простежується. Інформативність таких назв є незначною, оскільки вони виконують
функцію персуазивного впливу, намагаючись привернути увагу до компанії та сформувати її позитивний імідж, а також є засобом самовираження номінатора, відображенням
його уподобань і системи цінностей. Семантика таких ергонімів базується на утилітарній та нормативній оцінці тих рис характеру та поведінки, які вважаються бажаними для
бізнесу загалом, а не для конкретних видів діяльності. В ергономіконі України зустрічаємо значну кількість зоонімів, які позначають хижих або великих тварин і птахів, що, безумовно, відображає суспільні очікування щодо бізнесу, оскільки вони уособлюють такі
якості, як агресивність (у т.ч. у позитивному значенні цього слова), розмір, швидкість дії,
що є істотним для досягнення успіху в діловому світі. Крім цих загальних аксіологічних
зоологічних характеристик, додаються також окремі характеристики, притаманні вже
окремим представникам фауни. Розглянемо, які саме зооназви виступають у ролі сим598

волічних ергонімів і для яких сфер діяльності вони характерні. Зоонім сокіл символічно
позначає такі підприємства: «Сокіл» (5 однойменних із сферою діяльності: комп’ютери
(2 рази), автосервіс, приладобудування, лакофарбова продукція), «Сокол» (туристичні
послуги). Зазначимо, що для цього птаха характерна значна висота польоту, тобто до
раціональної оцінки додається також параметричне значення першості, вищості над іншими. У ряді випадків зображення сокола присутнє на логотипі компанії. Популярним
мотиватором є зоонім барс (10 символічних ергонімів): «Барс» (сфера діяльності: легка
промисловість, побутові послуги (2 випадки), рекламно-сувенірна продукція, нафтопродукти, металеві вироби, транспортно-експедиційні послуги, обладнання для харчової
промисловості, деревообробка), «Барс ЛТД» (насоси та компресори. Основними мотиваційними ознаками є такі самі, що і в хижих птахів, тобто, насамперед, сила і швидкість.
У деяких випадках спостерігаємо певні кореляції з предметом діяльності, як наприклад
у разі найменування розляданою зооназвою транспортної компанії. Також відзначимо
можливий вплив прецедентних текстів шкільної програми («Мцирі» М.Ю. Лермонтова). Близькі значення передають також інші зооніми на позначення сімейства котячих,
зокрема гепард, ірбіс, лев, пантера, ягуар: «Гепард» (цемент), «Гепард» (мережа АЗС);
«Ірбіс» (металеві вироби), комплексно-виробничий кооператив «Ірбіс» (будівельні роботи), «Ірбіс» (пасажирські перевезення автотранспортні), Адвокатська фірма «Лев»,
«Лев» (харчові добавки та інгредієнти), «Лео-трейд» (басейни: обладнання); «Пантера»
(поліграфія), «Ягуар» (запчастини до автомобілів; деревообробка), ВК «Ягуар-М» (лакофарбова продукція), «Ягуар-трейд» (ювелірні вироби). У разі обрання назви «Ягуар»
для автомобільної компанії істотним є наявність однойменної марки автомобіля «Ягуар».
Стосовно ергоніма «Лев» відзначимо також омонімію з антропонімом та наявність лексикографічно закріплених антропоморфних характеристик (згідно із СУМ лев позначає
хоробру, безстрашну людину, а також таку людину, яка звертає на себе увагу модним одягом, манерами і т. ін. [10 (4: 458)]. У назві АЗС «Гепард» на перший план виходить також
раціональна оцінка швидкості руху, що є бажаним для автомобілістів, оскільки гепард
– одна з найшвидших у світі тварин. Відзначимо цікавий випадок кореляції вербального
і невербального компонентів позначення компанії: підприємство із виробництва металевих виробів «Ірбіс» позначається логотипом із написом латинкою Irbis на фоні гір, що
є натяком на середовище побутування снігового барса.
У поодиноких прикладах семантика агресивності нівелюється поєднанням зооніма з
прикметником етичної оцінки: «Добрий лев» (поліграфія), на лого якого зображено білого лева на червоному фоні. Така синтагматика трансформує семантику в бік позитивної,
а не деструктивної сили. Очевидно, що в основі подібних позитивних конотацій лежить
уявлення про лева як казкового царя звірів [8: 330].
Раціональна оцінка агресивності, а також готовності до дії та швидкості реакції притаманна також назвам тих самих зоологічних класів, які розглядалися раніше у контексті
охоронних компаній: «Кобра» (металеві вироби), «Скат»(канцелярські товари та приладдя), Науково-виробниче підприємство «Скат» (автоматизація), «Скат» (будівельні
роботи); «Катран» (утилізація промислових та побутових відходів; виробництво меблів); «Скорпіон-К» (металообробка), Українсько-російське СП «Скорпіон» (столярні та
теслярські послуги), «Тритон дайв-центр» (спортивне спорядження), «Тритон ЛТД»
(побутова техніка), «Грифон» (вікна), «Пітон» (меблі для кафе, офісів), «Пітон» (ме599

талоконструкції); «Кондор» (безалкогольні напої; видавництво; електродвигуни; митноброкерські послуги), «Кондор-ВІП» (кондиціонери та вентиляційні системи), «Кондорпласт» (полімери), «Анаконда-трансліт» (переклад). В останньому прикладі представлена також сема розміру, оскільки анаконда є однією з найбільших змій. У назві «Тритон», омонімічній міфоніму/астроніму, додаються також відповідні вторинні символічні
значення, насамперед тісний зв’язок з водою. Крім того, ця назва є омонімічною терміну
на позначення ядра тритію. Відзначимо також елемент мовної гри в назві «Скат», яка
розшифровується як «Науково-Виробниче ДП «Системи Комп’ютерної Автоматизації
Технологій» (СКАТ).
Аксіологічна ознака мудрості характерна для такої зооназви, як рос. филин, використана в назві компанії «Філін» (кондиціонери та вентиляційні системи), на лого якої зображений цей птах. Символічна мотивація в даному разі пов’язана не з українською, а з
російською культурою, оскільки в українській культурі він має чіткі негативні конотації,
віщуючи лихо і нещастя [8: 489].
У зооназві бегемот, використаній в позначенні приватного підприємства «Бегемот», поєднуються параметрична ознака розміру та раціональна оцінка сили. Подібну
семантику має також зоонім зубр, до якої додається сема досвідченості: «Про того, хто
має великий досвід, знання в якійсь ділянці, відіграє керівну роль де-небудь [10 (3: 728)].
Цим апелятивом позначено 2 підприємства: «Зубр» (будівельні матеріали), агентство
нерухомості «Зубр-ріелті». Оцінне значення розміру та сили лежить, очевидно, в основі
ергоніма «Ведмідь». Відзначимо, що лексикографічно цей зоонім має радше негативні
конотації. Тому шукати причини його використання в ергономіконі, який за визначенням
не допускає негативних асоціацій, потрібно в комплексному характері цього концепту
в українській культурі. Зокрема в народній символіці цю тварину наділено значенням
сили («міцний як ведмідь») (Ж. стор. 68). Подібна семантика притаманна, на нашу думку,
також ергоніму «Слон», оскільки ця тварина є фактично еталоном великого розміру, про
що свідчить фразеологізм робити з мухи слона. У нашому корпусі наявні 2 однойменні
ергоніми: «Слон» (будівельні матеріали; рекламно-сувенірна продукція). В останньому
прикладі, з огляду на характер діяльності, очевидно, додається сема екзотичності – позначення тварини, якої немає в Україні. Екзотичність у поєднанні із силою та розміром,
мабуть, є мотиваційною ознакою при перенесенні таких назв, як «Бізон» (постачання
автотракторних запчастин, ремонт автомобілів), «Буффало груп» (гральний бізнес). В
останньому випадку уважаємо також істотним компонентом семантики ареал проживання тварини – Америка, що відображає виконаний в американському стилі логотип компанії та предмет її діяльності.
Раціональна оцінка працьовитості представлена в ергономіконі єдиним прикладом:
«Бджілка» (пластмаса та пластмасові вироби). Ця ознака відображена в українському
фразеологізмі «працьовитий як бджілка».
Така істотна характеристика, як стійкість, передається зоонімом саламандра: страхове агентство «Саламандра», «Саламандра-інформсервіс» (канцелярські товари та
приладдя), страхове товариство «Саламандра-Лтава». За міфологічними уявленями
саламандра представляє собою дух вогню [10 (9: 18)]. Їй, зокрема, приписувалася здатність гасити полум’я [8: 521]. Саме ця ознака і лягла в основу назви страхового товариства «Саламандра», яке було утворене в російській імперії в 1846 році.
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У деяких ергонімах використано типові українські національні символи. У таких випадках мотиваційна ознака полягая в національній ідентифікації номінатора, а також у
додаткових оцінних значеннях, у т.ч. естетичних, що, зокрема, має місце при використанні зооніма чайка, чиї символічні значення вже розглядалися раніше. Подекуди внутрішня форма цього ергоніма пов’язана не безпосередньо з темою моря, а з вторинними
мистецькими конотаціями, як наприклад у назві міжнародний молодіжний фестиваль
«Чайка». Відзначимо, що на логотипі використано словесний знак чайка, а не графічне
зображення, що підтверджує радше символічний, а не метафоричний характер семантики. Естетичний характер має мотивація чотирьох однойменних компаній: «Чайка»
(деревообробка; газопостачання; реклама; авіаційна компанія). В останньому випадку
в семантиці присутній також метафоричний компонент, який корелює із предметом діяльності компанії. У назві центр підтримки громадських ініціатив «Чайка» до естетичної додається компонент етичної оцінки, притаманний народнопоетичному образу цього
птаха. Застосування зооназви лелека, на нашу думку, має елементи телеологічної оцінки,
оскільки цей птах в українській культурі виступає як символ добра, символізує щастя,
добробут, затишок у домі [8: 331-332]. Цей іменник використано в 4 ергонімах: «Лелека»
(пасажирські перевезення автотранспортні; тканини); «Лелека-колор» (лакофарбова продукція), «Лелека-С» (будівельні роботи). Досить продуктивним є використання такого
символа, як беркут (4 ергоніми), причому він не обмежується лише територією сучасного побутування птаха, тобто Карпатським ареалом: «Беркут» (швейно-галантерейне
підприємство, Львівська обл.; художні промисли, Київ; телеардіокомпанія Тернопіль),
«Беркут-транс» (різні транспортні послуги, Вінниця). В основі лежать ті самі мотиваційні ознаки, які характерні для класу хижих птахів у цілому, до чого додається містичний ореол Карпат, де ця назва є типовою, хоча слід відзначити, що історично цей птах
гніздився по всій території України. Крім того, на продуктивність мотиватора, очевидно,
вплинув прецедентний характер назви птаха, співзвучний імені героя твору І. Франка,
який входить до шкільної програми. В одному випадку назва цього птаха поєднується із
колоремою чорний: «Чорний беркут» (меблі: виробництво, Київ). Відзначимо також негативні символічні конотації цього позначення в злочинному світі (назва табору суворого
режиму). У назві підприємства з виготовлення головних уборів «Горлиця» використано
ще один український символ, який має гендерний вимір і в народній культурі символізує
жінку, що тужить і сумує; подружню вірність і кохання [8: 145-146].
В основі використання ряду назв на перший план виходить естетична самооцінка
номінатора. Насамперед, ідеться про назви морських птахів, які активно використовувалися в ергонімії вже в радянські часи, очевидно, з огляду на їхній значний конотативний
потенціал, пов’язаний із відпочинком, приємними емоціями тощо. Ми вважаємо, що в
основі семантики нижченаведених ергонімів лежить інтенція номінаторів створення гарного іміджу, який спирається на закріплені в культурі естетичні та символічні уявлення
про певних птахів. Деякі з таких назв відзначаються високою частотністю. Зокрема, зооназва альбатрос виступає в такому символічному значенні 7 разів, позначаючи підприємства з різним предметом діяльності. Крім альбатроса, для символічного позначення
компаній використано назву ще одного водоплавного птаха – бекаса: «Бекас» (вікна).
Безумовно, що ця назва є більш індивідуалізованою порівняно до попередньої, однак її
культурно закріплені позитивні конотації набагато менші.
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Не лише назви птахів стали популярними донорами ергонімії. Іншим поширеним
мотиватором є дельфін, сплеск інтересу до якого спостерігається в середині ХХ сторіччя (роман Артура Кларка «Острів дельфінів», роман Робера Мерля «Розумна тварина»,
американський телесеріал «Фліппер»). Очевидно, що на перший план виходить емотивна оцінка цієї тварини, яка приписується номінатору з інтенцією створення позитивного
іміджу. Назву «Дельфін» у нашому корпусі мають такі підприємства: «Дельфін» (паперово-целюлозні вироби; поліграфічні послуги), «Дельфін-Д» (вагове обладнання, касові
апарати), «Дельфін-МХ» (торгове обладнання).
Морську тему продовжує дещо парадоксальне використання в ергономіконі нейтрального за своєю семантикою зооніма краб, який, насамперед, асоціюється із небажаною для бізнесу рисою – зворотнім повільним рухом: агентство «Краб» (кур’єрські
послуги), промислова торгова компанія «Краб» (газопостачання та газові мережі). Можливо, що в таких випадках ідеться про відображення особистих уподобань та професійних характеристик засновників.
Переважно естетичні та етичні критерії задіяні в разі використання таких екзотичних зоонімів 1) «Зебра» (рекламно-сувенірна продукція), «Зебра-текс» (тканини); 2)
«Пава» (кондитерські та хлібобулочні вироби), «Павлін» (меблі), «Павлін» (дитяче видавництво); 3) дитячий оздоровчий табір «Фламінго»; 4) «Колібрі» (транспортно-експедиційні послуги), «Колібрі» (рекламні послуги); 5) «Махаон-С» (магазин спецодягу), видавництво «Махаон-Україна»; 6) «Тер-пінгвін» (продукти харчування: продаж); 7) «Євро-панда» (тепло- та звукоізоляційні матеріали), «Панда» (насоси та компресори; СТО);
8) «Дромадер» (програмне забезпечення); 9) «Мангуст» (санітарія, дезінфекція: техніка,
засоби, послуги), «Мангуста» (побутова хімія); 10) «Мустанг групп ЛТД» (комп’ютери:
обслуговування). Стосовно використання іменника пава відзначимо неоднозначність
цього символу в українській культурі: «Горда, пихата людина // перен., розм. Жінка з
гордовитою поставою і плавною ходою» [10 (6: 7)]. Водночас ця зооназва виступає символом краси, розквітлої молодості [8: 428]. Загалом в естетичній функції виступають
назви птахів і тварин з екзотичних країн, часто яскравого кольору. Можливо, саме цей
момент і визначає їхній потенціал використання в ергонімії. Однак естетичну мотивацію спостерігаємо також при використанні місцевих зооназв, як наприклад в ергонімі
«Світлячок» (текстиль). У деяких прикладах семантична структура назви ускладнюється побутуванням таких екзотичних тварин у прецедентних текстах, зокрема мультфільмах, книгах, фільмах, у яких вони постають новими позитивними символами, а також
існуванням однойменних інших комерційних назв. Зокрема, така тварина, як мангуст
асоціюється із відомим романом «Мауглі», мустанг є символом американського дикого
Заходу та популярною маркою автомобіля. Цікавим є випадок екзотичного зооніма лемур
у назві торговельного дому, комерційне найменування якого членується таким чином,
щоби прочитуватися як поєднання артикля та іменника у французькій мові: «Торговий
дім ЛеМУР». Ще екзотичніше звучання має використання нетипових для України зооназв в іншомовній формі. Так вибір назви «Октопус» надає назві підприємства більшої
солідності, певної «науковості». До того ж таке найменування позбавлене негативних
конотацій українських відповідників восьминіг, спрут. Крім того, два рази використано
латиномовне позначення бика, яке сьогодні використовується як знак зодіака в англійській мові: «Таурус Плюс» (дверні конструкції), «Таурус-Юг» (вода питна). Очевидно,
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що мотиваційною ознакою є в цих випадках не стільки зоологічна, скільки радше астрологічна, хоча можна визначити також певні семантичні зв’язки, наприклад, з огляду на
наявність семи міцності, істотної для предмету діяльності першого підприємства. Розглянуті приклади використання назв екзотичних птахів і тварин в українському ергономіконі свідчать про значні зрушення в зоосимволіці, що є одним з наслідків глобалізації.
Серед естетичних мотивів переносу окремо виділимо використання зооназв у поєднанні з кольоремою. Безумовно, що обмежувальним чинником вибору кольорів у поєднанні із зоонімами є природний та культурологічний, що значно зменшує кількість можливих
комбінацій. У нашому корпусі наявні 4 випадки кольореми білий: «Білий ведмідь» (бензин,
дизпаливо), «Білий тигр» (типографія), торговий центр «Білий лебідь», «Біла ведмедиця».
Естетичний компонент у другому прикладі поєднується з екзотичністю тварини для пересічного українця, що привертає цікавість та увагу до підприємства. Принагідно зазначимо,
що білі тигри є рідкісними в живій природі. Відзначимо, що зоосимвол тигр є популярним у сучасній англо-американській культур, позначаючи небезпечного, сильного гравця
в спорті [11: 64], що могло вплинути на утворення цього ергоніма. Слід також зазначити,
що лебідь є одним із позитивно конотованих українських національних символів. Зокрема,
в українській національній культурі він виступає як святий птах, символ чистоти, а також
символізує дівчину, жінку, молодого парубка, козака, хлопця [8: 329-330].
У деяких випадках семантичний звязок ергоніма набуває міжмовного характеру. Так
підприємство з виготовлення пива «Біла ведмедиця» реалізує його у т.ч. у пивоварні під
назвою Polar Beer. При аналізі парадигматичних зв’язків з позиції англійської мови спостерігаємо цікаву омонімічну гру назви продукту та мотиватора, який лежить в основі
ергоніма. Також відзначимо кореляцію ергоніма та логотипа компанії, на якому зображено білого ведмедя.
В одному випадку зустрічаємо колорему золотий: готель «Золотий фазан». Уважаємо, що на перший план виходить саме аксіологічні значення золотого кольору («5. Дуже
цінний, вартий поваги (про людину, її характер і т. ін.), 6. перен. який дає людям радість,
щастя; прекрасний, щасливий») [10 (3: 680)]. Крім того, істотними є також такі характеристики птаха-мотиватора, як екзотичність і яскравість (естетичний компонент), який
має символічний характер як в європейській культурі, так і в східних культурах, зокрема
в китайській та японській.
Подвійну мотивацію констатуємо в разі назви страхової компанії «Орлі», внутрішня
форма якої відсилає як до видозміненої форми українського зооніма, так і до назви аеропорту Парижа.
У поодиноких прикладах спостерігаємо збіг зооніма з прізвищем власника, тобто
має місце трансонімізація, хоча, безумовно, при цьому запускається ланцюг нових асоціацій і конотацій. У нашому корпусі наявні 3 такі приклади: Ательє «Карась» (прізвище
директора), «Ворон» (прізвище керівника), «Ворона» (прізвище власника»).
Також потрібно відзначити переосмислення внутрішньої форми при перенесенні іншомовної назви. Так, невдала з точки зору парадигматичних зв’язків української мови
назва «Коза» (поліграфія: послуги) є похідною від найменування материнської турецької
компанії «KOZA» (Туреччина), що в перекладі означає «кокон, коробочка».
Таким чином, мотивація ергонімів, утворених від зоооназв, відзначається специфікою порівняно до інших семантичних груп комерційних власних назв, з огляду на значну
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роль метафори в їх утворенні, що зумовлене суб’єктною семантикою цього класу. Також
істотним компонентом витлумачення їхньої внутрішньої форми є шар позамовних знань,
насамперед, уявлень про тих або інших тварин, які побутують у прецедентних текстах
і в культурі загалом. При цьому слід відзначити розмитість семантичних зв’язків ряду
зоонімів та їхніх мотиваторів, використання в ергономіконі поширених і тривіальних
назв, які невдало виконують функцію самопрезентації номінатора, що, безумовно, перешкоджає виконанню такими найменуваннями і інформативної, і персуазивної функцій.
Істотним для визначення семантики одиниць розгляданого класу є врахування взаємодії вербального і невербального способів позначень компанії, що висуває подальші дослідницькі завдання, а саме аналіз функціонування ергонімів у жанрах нових ЗМІ та в
рекламному дискурсі.
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CULTUROLOGICALLY-ORIENTED TEACHING OF STUDENTS A FOREIGN
LANGUAGE IN MODERN SOCIETY
В статті окреслено шляхи оволодіння студентами іноземною мовою як засобом
міжкультурного спілкування. Обґрунтовано особливості впливу діалогічної стратегії з
метою ефективного навчання студентів іноземним мовам. Охарактеризовано культуру
як діалогічне спілкування. Сформульовано психологічні чинники ефективності культурологічно зорієнтованого навчання іноземним мовам у вищий школі.
Ключові слова: культура, культурологічно зорієнтоване навчання, міжкультурне
спілкування, діалогічне спілкування, діалогічна стратегія.
In this article the ways of mastering a foreign language as a mean of intercultural communication were shown. The features of the influence of dialogic strategies to the effective process
of teaching students foreign languages were proved. The culture as dialogue communication
was characterized. Psychological factors of the efficiency of culturally oriented learning of
foreign languages in high school were determined.
Key words: the culture culturally oriented studying, intercultural communication, dialogue
communication, dialogic strategy.
Speaking about the importance of learning foreign languages for the successful development of a free and independent country that actually build the state of new social, economic
and political structures we certainly have in mind that learning any language will contribute
to the comprehensive development of the individual, because it creates conditions for free
communication, opens us different ways for human access to the treasures of wisdom and life
experience, thus speeding up the progress of society. Ukraine currently requires qualified professionals with knowledge of two, three or four foreign languages, professionals who are able
to absorb all new and progressive, ready for generation and introduction of fresh and original
ideas, but also beneficial to participate in international cooperation and the formation of a new
attitude towards Ukraine in Europe and the whole world.
The course on humanization of education is carried out in our country, causes rejection of
narrow pragmatic purposes of learning a foreign language. The modern concept of learning a
foreign language is seen as a reflection of culture of the people, and mastering a foreign language as mastery of foreign culture and assimilation of global cultural values.
Therefore the problem of culturally oriented learning as an effective factor in mastering a
foreign language is very topical at the present stage of the development of psychological science.
The purpose of this article is: to analyze the psychological literature on this issue and
highlight the main factors of the efficiency of culturally oriented learning a foreign language
by students.
The objectives of the article are:
1.To show ways of mastering a foreign language as a mean of intercultural communication.
© Mykhalchuk N.O., 2013
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2.To prove features of the influence of dialogic strategies to the effective process of teaching students foreign languages.
3.To characterize culture as dialogue communication.
4.To determine psychological factors of the efficiency of culturally oriented learning of
foreign languages in high school.
Thus, the social background of modern education involves not only the formation skills
and abilities of students who study a foreign language, but also introducing a language of
culture of the country, its traditions, history and modernity. This means the inclusion of the
individual in the dialogue that can later develop into a dialogue of cultures, nations and nationalities, in the dialogue of humanity.
One of the successful attempts to approach the learning process to a real life is called “culture directed mastery of foreign languages” (according to the terminology of L.Smelyakova).
The feasibility of this direction based on the fact that these days the teaching materials are often
based not on purely linguistic material, which is often culturally oriented, communicative, but
the teacher has to orient on the personal approach in the educational process.
Mastering a foreign language as a mean of intercultural communication is impossible without the simultaneous study of culture of the country. According to O.Kornylov “if the culture
understands everything that does and thinks the nation, then it captures how the nation thinks”
[1 : 81]. According to G.Brown culture is the context within which we exist, think, feel and
communicate with each other [2]. We can say that we can, on the one hand, reflect the specificity of people who think, and on the other, by B.Whorf, we can understand man’s outlook and
make other people to think about and behavior of each individual [3]. Here’s why you should
organize the process of studying in such a way that learning foreign languages can be a phenomenon of national culture and as a result it can ensure intercultural communication and understanding in a great degree, and it can give a lot of opportunities to participate in the dialogue
of different cultures. It is clear that this problem is not only a methodological or linguistic one,
but also social and psychological.
The function of socialization is a synthetic one that integrates and organizes all the others. The process of socialization consists of a system of individual assimilation of knowledge,
norms and values (so, the culture in its various forms), which allows it to act as a real member
of a society. So, about the last person who had a tradition of creative intelligence Cantor says
as about “logical multiplicity” abilities. In Hellenistic and later in medieval philosophy this
question was discussed, because cognitive abilities can be understood as “a mind” – ability
to maintain deductive and inductive line of thinking, “intuition” – both internal capability fusion vision “eyes of the mind”. In dialogues by Nicholas Cusanskyi monolog and control are
thought consciously as a field of mind [4].
Martin Buber develops the idea of “meeting”, “dialogue”, “I” and “You” as absolutely
equal entities. The central idea of philosophy of M.Buber – being as a dialogue between God
and Man, Man and the World. Philosopher concludes, based on the existing biblical tradition:
the life of people is in dialogue of each person with other people. This dialogue is creative,
“saving” if it is organized accordance to the precepts of morality and love. In this dialogue it is
turned out the vitality of God [5].
In the book “I and You” M.Buber raises the problem of human relationships. Man, according to M.Buber, can not say anything about himself until he doesn’t carry himself with the
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“Other”. The masterpiece of Buber is the idea of absolute equal positions of “I” and “You”.
This point of view told V.Hote and M.Bakhtin but M.Buber developed the idea of “meeting”,
“dialogue” in more details [5].
Dialogue, according to M.Bakhtin, implies the existence of a man in a culture with valuesemantic architectural centre, around which there are a lot of speech and there are not anything which can be expressed in words, emotionally or sounding “under the text”, “implicitly”,
emerging intonation tone. Such kind of interaction occurs as a meeting of various minds and
their bodies – the bodies of the man and the culture. Dialogue is not always the agreement, it
means the understanding, misunderstanding, speaking and silence. Dialogue involves returning
to his/her seat in its value system, and the person will have the ability to enrich another system
(knowledge), to help another person (ethical action), see with morality, complete his/her actions from positions outside (from an aesthetic ratio) [6].
To understand the world thinks M.Bakhtin can only that person who percepts the event as
co-being of “I” and “another” – and then there is a possible valuable position outside of me
as an aesthetic condition. For the philosopher the world is filled with voices, foreign words,
emotional intonations, and silence that speaks, that is recognized and is not recognized. It is
the dialogical world of cultures and person in it is a significant value regardless of social status, intellectual development. Based on the discovery of F.Dostoevskyi M.Bakhtin shows that
the human “I” at any time does not coincide with itself; dialogue takes place between the end
zones and is incomplete, open to debate. But man’s dialogs are not only in the sphere in which
“I” exist because of the “Other” man, his eyes, ears, estimates. On the other hand, according
to M.Bakhtin, a person gets a name, intonation, emotional tone of values: “Man’s consciousness awakes under consciousness of another person” [6 : 318]. But “I” is not “widespread” in
another person, is not just connected with his/her level of feelings: between subjects should be
misobjective space or distance which is relative in vitality. Live does not mean personification
itself, or restructuring of shorting, dissolving in the team: “Live means to engage in dialogue
– ask, listen, respond, agree, etc. In this dialogue a person participates in all degree and all his/
her life: with the eyes, lips, hands, soul, spirit, whole body, acts. It accommodates itself to the
word, and that word is in dialogical matter of human life, in the world symposium” [6 : 318].
Thus man knows himself, personified.
The central aesthetic and psychological idea of M.Bakhtin is, at first, the position of
“being out of space”, in such kind of relations to the subject of artistic representation that
includes “use experience”, internal merger of the subject and, at the same time, can cover
it in the whole “from his place in the existence” and “can be put” to “significant foreign
body” – a distinct art form that develop your inner self every moment of his own existence.
In his philosophy of action M.Bakhtin develops the idea that the world culture that belongs
to a particular living person as “ready” abstract semantic unit, “if I were not” [7], by itself,
does not include rights to have arrangements to “think and act in accordance with those
values universally scientific, aesthetic, socially planned”. According to these values, it is
necessary that the man himself felt and accepted the act of “free and responsible inclusion”
to some other culture, to “its single life”. Then theoretically meaningful values of culture
seems to erupt from the “candles” of individual and unique human essence, “culturally
reproduced in vivo” [7 : 108] and man “from his own place in being” brings something
new to the culture.
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Thus, due to the central task of the psychology of creativity we can determine that to be a
creative person we have to learn in various fields of culture itself and in our possible future, and
we have make some desire to lure them into our own life. Then the specific psychological and
educational technology, based on ideas of L.Vyhotskyi, M.Bakhtin, V.Bibler will apply in full
force as the main means of actualization of creative abilities.
Ideas of M.Buber found its mark in the approach to Moscow psychologist H.Kovalov, so,
in his research about types of interpersonal influence and interaction [8].
H.Kovalov considers the following impacts: the imperative influence; manipulative effect;
dialogical influence.
Based on the concept of H.Kovalov about the existence of monological and dialogical
points of interpersonal interaction, H.Ball and M.Burhin propose two main types of strategies
influence in psychology – monologue and dialogic [9].
A subject who uses only monologue strategy behaves as a full subject and a carrier of truth,
and the recipient is in complete subordination of the first one and executes all actions in accordance with the subject of the influence. Dialogic strategy recognizes subjective usefulness and
the fundamental equality of interacting partners, regardless of their social status.
Within monologue type of strategies and interactions identify there are two subtypes: imperative; manipulative. Imperative effect corresponds to a reactive approach of the object of
the influence.
Implementation of the strategy is imperative where people for some reason have limited
capacity for doing selection of actions or making decisions. Imperative strategy implies that an
effect completely directs the activity of the recipient to perform certain actions for achieving
the desired result. Manipulative effect corresponds valuable approach.
As a result of compliance with manipulative strategies the aim is to impact achieved
through active actions of the object which are instead declared from the beginning, but this
organized activity influences the person in the desired direction for him.
The most effective is the dialogic strategy that takes into account the whole business. Although monological effect does not exclude dialogue between subjects and objects, but the
first is not focused on the dialogic (there are not fully subject-subject relations). If the dialogue
is well organized, it has only official, methodical function, and in any case does not involve
changes in the subject’s position of influence.
So, H.Ball and M.Burhin showed that the principal feature of the monologue influence is
in the attitude to another person as it means to achieve the goals identified an impact. In the
process of dialogic interaction communication partners are on equal positions, they help each
other. Dialogue shows psychological conditions of this strategy impact. H.Kovalov provides
some basis norms and principles of dialogic influence:
• emotional and personal “opening” of partners of interaction;
• psychological orientation to the actual conditions of each other;
• trust and open expression of feelings and states.
Therefore, in the dialogue two individuals begin to form a common psychological space
and time length, forming emotional “being together” in which interaction in general object,
monologic sense has no longer exists, and on its place appear psychological unity of subjects.
These are the conditions of human existence contribute to the development of their creativity
and reveal personality.
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Dialog has a positive effect on the emergence and the development of contacts between
people. H.Kovalov believes that dialogue is the highest level of communication because it is
characterized by a positive personal attitude of subjects to each other, their “open” treatment
and behavior relative to the communication partner.
Indisputable is the fact that the dialogic interaction of a teacher and a student during the
process of studying promotes internal dialogue in the mind of partners of communicating,
which in turn has a positive effect on the mental and personal development of students.
Dialogical approach, says H.Ball, provides for students individual right to have their own
point of view, their own position to which the teacher treats with respect. Under these conditions, the organization of training activities of students can freely develop them as a person.
Monologue and dialogic strategies of psychology of influence have their ideological significance and correlate with epistemological and social ideas. H.Ball, A.Volynets and S.Copylov
note that in these policies there are manifested some ideas, interpretation of truth, namely: 1)
authoritarian (including totalitarian) idea; 2) the liberal idea; 3) the humanist idea [10].
Following the first approach, the entity considers only his understanding of the idea, object,
action, etc. right and other people’s opinions – wrong. The second approach entitles each subject to understand the truth of his/her own position, given the individual views and opinions.
Understanding the truth as a dialogue is concerned with humanistic idea and has main influences with the help of which dialogic strategy provides principles of real equality and interdependence of subjects. This means, above all, focus on culture and dialogue, dialogue reflexive,
which primarily serves as a mechanism of functioning the culture.
Culture is primarily a dialogue for effective communication. M.Bakhtin in his works says
about the dialogue between peoples, nations, cultures, their mutual understanding based on the
unity of humanity and cultures, which opened at the big time. Culture can only enter into dialogue
when there are new questions which are formulated differently than the culture put them itself. In
this great dialogue of cultures its sides and deep, unknown to itself, opens. Without such issues
that go with other cultures, as well as to communicate between “I” and “Other” can be a dialogue
and creative understanding. If there is a “meeting” of two cultures (according to M.Bakhtin),
they “do not merge and mingle, each maintains its unity and integrity of the open, but they are
mutually enriched”. V.Bibler notes that, for example, ancient culture continues to live in the next
century, almost every culture develops logic and meaningful dialogue with others. For Ukrainian
culture, H.Zhurskyi emphasizes, it can not be understood without the ancient, Byzantine, Russian, Belarusian, Polish, Lithuanian, German, Jewish, Armenian and other cultures [11].
So, we have identified the following types of dialogical interactions, regardless of which
language teacher in high school will contribute to improve organization of dialogic interaction
of learning activities and understanding of future teachers of literature. These types of dialogical interactions are:
- subordinative dialogism emphasizes the recognition of undeniable superiority of the author’s works than his beliefs, positions, opinions and views. So, the part of subordinative dialogism is subject oriented component, the main in which is the perception of a certain content of
the message of another person, which, unfortunately, often leads to subjugate another person,
uncritical approval of his/her judgments, etc.;
- coordinative dialogism that unlike subordinative focuses not on the personal aspect,
both on procedural interaction in the broadest sense of the word. In the first place there is the
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richness of dialogue responses, their sequence, interdependence and complementarily. Coordinative dialogism provides subject-discursive component as a rational justification for the
subject’s own point of view, certainly also implies tolerance for the views of the interlocutor,
but this view is always dominant, of course, has its own hypothesis, positions, opinions, etc.;
- personal and reflexive dialogism involves considering individual subjectivity of the
companion, which in this case is the subject of a literary work. This type of dialogism is the
most profound in the content of due to understanding the partner of the communication. Subjectivity in this case raises the determinant of a person’s own vision of its position that involves
the development of a critical attitude of students to their point of view and thoughts of partners
in dialogue, the ability to understand and recognize speech and communication of partners
(especially if the person is the author of a literary work) justify their own opinions, ask questions, formulate doubt, contribute new ideas and suggestions, express unconventional, original
thoughts, correct statements of other participants, in the communication use the same time they
are acceptable.
According to the characteristics of students, and especially understanding the peculiarities
of culturally oriented studies, we have identified three key components of reading activity of
future teachers according to reading them novels, stories, fiction, etc. There are three components in the process of reading activity by future teachers. They are:
- cognitive component, which has in its structure: a) semantic reading; b) interpretive reading; c) sense reading;
- communicative component, consisting of: a) the process of communication between the
author of the novel and the reader’s own experience; b) orientation of the student on the process
of co-creation with other readers and awareness of the possibility of feedback; c) transforming
the content of a literary work, that means the interpretation in general and the interpretation
based on your own understanding;
- subject-oriented component, which is based on: a) the motivation of the person in reading novels; b) the development of the reader’s own vision of his/her individual positions in the
process of reading the novels, formation such kind of “personal meanings”; c) the ability to
bring the interpretation of the text into the reader’s personal sense; d) the ability to perceive
the point of view of another subject of communication about the reading of a literary work; e)
the possibility to transfer the reader’s understanding of literary works into the artistic structure,
such as a poetic message.
All these issues directly relate to education, and, above all, literary education, because in
the texts of fiction the culture represented in the most concentrated view. The texts help to see
the culture of our country – Ukraine – in the deep inner dialogue, in conjunction with other
cultures round the whole world. It helps to understand Ukrainian culture as a part of a great
culture, a culture of the whole world civilization.
Thus, we anticipate that the effectiveness of psychological factors culturally based on
learning foreign languages. The factors of the effectiveness of culturally oriented studying can
be considered:
1.To make up classroom conditions for effective dialogic communication of students at the
lessons of foreign language.
2.To make a model of micro-situations for free inclusion of students into a particular cultural community.
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3.To organize effective subject-subject interaction between students, which greatly contributes to the process of socialization and acculturation.
No doubt the fact that at foreign language lessons we can not create full objective picture
of a foreign world and its culture. Everyone should not underestimate the possibility to simulate
the world of foreign language culture with varying degrees of completeness and complexity.
From a socio-psychological point of view of human personality learners should be prepared to secondary acculturation and intercultural communication and understanding. This
commitment is manifested in such personality traits that are objective and training in intercultural communication, and the condition to reach success of such a communication, and the
result of intercultural communication, even if it is specially organized for all classmates.
So, thanks to the many components of culture, maximum involvement into the learning
process creates a qualitatively new atmosphere that is as close to real communication and it is
the most conducive to efficiency mastering a foreign language.
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