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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 81’373.2
О. Синявська, аспірант
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
КОМЕРЦІЙНА НОМІНАЦІЯ В ФІЛОСОФСЬКОМУ АСПЕКТІ
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ РОСІЙСЬКИХ НЕЙМІВ)
Стаття присвячена дослідженню комерційних номінацій в філософському аспекті.
В роботі проаналізовано онтологію понять «власна» і «загальна назва», визначено місце
неймів в системі мови. За допомогою параметричного аналізу було доведене проміжне положення неймів серед власних та загальних назв, встановлені їхні специфічні функції.
Ключові слова: нейм, неймінг, загальна назва, власна назва, параметричний аналіз.
Неймінг як процес та результат професійного cтворення комерційно релевантної назви виступає сучасною проекцією ономасіології «в умовах домінуючої в мовознавстві з
кінця XX століття комунікативно-функціональної парадигми» [1].
Деякі засадничі положення ономасіології сформувалися задовго до утвердження її як
самостійної дисципліни. Так, питання, пов’язані з назвами, їх сутністю та значенням розглядалися ще в часи античності (в працях Платона, Демокріта, Арістотеля та ін.). Велику
увагу стародавні вчені приділяли тезі про домінування ідеального та матеріального начал. Найбільш впливовою та плідною з наукової точки зору була платонівська концепція
ідей та її розробка в рамках платонізму та неоплатонізму (ідеалістичний напрямок), а також теорія Демокріта, яка протистояла попередній (раціоналістичний напрямок). Згідно
з першою, назва речі трактувалась як виявлення її ідеальної сутності, а не просто набір
звуків. В межах раціоналістичної теорії, представники якої проголошували первинність
матеріального начала, сутнісний зв’язок назви з річчю заперечувався, натомість стверджувалась довільність та умовність будь-якої назви [2]. В Середні віки ця полеміка переросла у протистояння між реалістами та номіналістами. Реалісти вважали, що загальні
поняття (універсалії) дійсно існують в індивідуальних речах та незалежно від них; номіналісти ж, в свою чергу, реально існуючими визнавали тільки поодинокі індивідуальні
речі, а універсалії – це лише назви, породжені людським мисленням [3].
Питання, пов’язані з назвами та іменами, активно розроблялись в межах російської
філософської традиції (В. Соловйов, С.М. Булгаков, П.О.Флоренський, М.О. Бердяєв,
О.Ф. Лосєв), для якої характерна «ономатологічна спрямованість» [2]. Наприклад, в працях П.О. Флоренського («Імена», «Про священне перейменування» та ін..) слову та його
«вищому роду» – імені відводиться центральне місце в культурі людини: «Коли намагаються зменшити цінність імен, то зовсім забувають, що імена не придумаєш і що існуючі
імена суть деякий найбільш стійкий факт культури і найважливіший з її устоїв… ми…
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не можемо заперечувати дійсність культури, яка пов’язує людський рід, а тому з усією
внутрішньою енергією стверджуємо і пізнавальну значимість імен» [4].
Ономасіологія як самостійна лінгвістична галузь вивчення слів як засобів позначення зі своїм предметом і методами дослідження оформилася лише в середині ХХ століття.
Її становлення пов’язують із працями Л. Вейсгербера, В. Краузе, Ф. Дорнзейфа, Б. Кводі
та ін. Уперше сформулював завдання цієї науки німецький учений А. Цаунер: «Ми маємо
в мовознавстві два розділи, перший відштовхується від зовнішнього, від слова і задає питання, яке поняття пов’язано з ним, звідси – семасіологія; другий бере за вихідний пункт
поняття і встановлює, яке позначення, найменування має мова для цього поняття, звідси
– ономасіологія. Її завдання – ...досліджувати, чому мова використовує те або інше слово
для позначення того або іншого поняття» [5: 852]. Таким чином, ономасіологія, включно
з неймінгом, орієнтована на те, щоб пояснювати шлях від речі до її позначення, «тобто
репрезентувати виділений в акті номінації об’єкт засобами мови і замінювати далі цей
об’єкт його ім’ям у мовній діяльності» [6: 38].
Неймінг – це достатньо нова та маловивчена сфера діяльності в українському мовознавстві, хоча однією з перших робіт в цій області вважається стаття В. Трєніна 1928 року
[7]. В ній дослідник розглядав назви різних радянських товарів (як «Трест Жиркость»,
пастила «Цемент», парфуми «Азнефть» тощо), вказував на велику кількість невідповідностей та немилозвуччя і закликав до більш раціонального «творення імен».
Сучасні дослідження, присвячені комерційним назвам, представлені працями з маркетингу, бренд-менеджменту, копірайтингу, лінгвістики (А.Френкель, Д. Аакер, Б. Галі,
М. Новичихина, В. Перція, Н.В. Слухай, Н.В.Паршук, Н.Н.Гудкова та ін.).
Невелика кількість робіт, в яких проаналізовано питання неймінгу в аспекті сучасної
теоретичної лінгвістики, пояснюється тим, що у зв’язку з вузькопрактичним підходом
сучасних неймерів до проблеми створення назв вони залишаються мало затребуваними.
Проте інтерес до неймінгу постійно зростає. З’являється все більше компаній, які потребують лінгвістично коректних рішень у галузі неймінгу, та організацій, які їх пропонують. Це створює сприятливі умови для досліджень у цій сфері.
Основними проблемами сучасної комерційної номінації можна вважати: розробку
критеріїв створення ефективної назви [8; 9: 23-25; 10; 11], методик та технік найменування [12; 13: 79-119; 14], аналіз та усунення помилкових рішень в сфері неймінгу, охороноздатність імен [11] та ін..
Лінгвістика, як і багато інших дисциплін, вийшла з надр філософії та тісно з нею
пов’язана. Ономасіологія, в тому числі й неймінг, не становлять винятку. Цим зумовлена
актуальність дослідження положення неймів в мовній системі, з’ясування того, яке місце
вони посідають серед загальних та власних назв.
Відповідь на питання про положення неймів в системі мови, їхню приналежність
до загальних чи власних назв дає аналіз тлумачень онтології понять «власна» та «загальна назва».
Представники різних філософських напрямків висловлювали протилежні думки
щодо питання про власні та загальні назви. Так, есенціалісти, в тому числі й Платон,
стверджували, що одиничне менш важливе, ніж всезагальне, яке відображає загальні
сутності в самих речах [15].
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Арістотель відходив від крайнього платонівського есенціалізму. На його думку, загальні поняття не можуть існувати без одиничних речей. Він писав: «Загальним я називаю те, що по природі можна сказати про багато що, а одиничним – те, про що не можна:
наприклад, людина це загальне, а Каллій – одиничне» [16: 97].
Наступним важливим етапом в розумінні понять «власна» та «загальна назва» стало вчення стоїків. Саме вони вперше почали розрізняти загальні та власні назви («онім» та «просегорія»): «Власна назва – це частина мови, яка виявляє одиничну властивість» [17: 286].
Засновники середньовічного номіналізму І. Росцелін та В. Оккам визнавали реальним лише існування індивідуального, одиничного, а загальні поняття, на їхню думку,
можливі лише завдяки абстрактному мисленню людського розуму.
В схоластичний період розвитку філософії активно розвивались як есенціаліський, так і
номіналістський підходи до проблеми імені. Яскравим мислителем цього періоду вважають
Аквіната. Він, слідом за Арістотелем, визнавав, що загальне не має окремого буття, і саме
індивідуальні відмінності складають суть предметів. Аквінат виділяв три види універсалій:
ante rem (до речей) – оскільки вони являються суттю замислів Бога, in re (в речах) – оскільки
вони становлять загальну сутність речей, і post rem (після речей) – оскільки розум людини
виокремлює їх з речей і утворює поняття [15].
Над природою появи назв, що зумовлює їх особливості, розмірковував і Ґ.Лейбніц: «Усі
власні назви початково були назвами видів, якими за свої переваги або за щось інше наділявся який-небудь індивід» [18: 289-290]. Під «перевагою», Лейбніц, можливо, розуміє
характерну мотивуючу ознаку назви. Також він дуже чітко вказував на різницю «принципу
індивідуалізації» у власних назвах та «принципу абстракції» в загальних [18: 290-291].
Проблема власних та загальних назв посідає важливе місце в книзі «Досвід про людське розуміння» Дж. Локка. В ній він, відповідаючи на питання: «Які речі мають власні
назви?», вважає, що вони властиві окремим особам, країнам, містам, річкам та іншим подібним визначеним місцям, тому що людям постійно потрібно мати з ними справу [19: 467].
Локк також дає відповідь на питання, як утворились загальні назви: від одиничних об’єктів
відмежовуються диференціальні ознаки і залишаються інтегральні, які й покладені в основу загальних позначень [19: 468-469].
Важливе значення для розвитку теорії номінації мали міркування Дж.Мілля щодо
власних назв. Він показав, що дескрипції не можуть визначати власні назви, тобто опис
об’єкта власної назви не може слугувати його визначенням. Таким чином, власна назва,
за Міллем, нічого не говорить про означуваний предмет, окрім його імені. Цю думку підтримують і представники сучасної лінгвістики (наприклад, Н.Д. Арутюнова, М. Новичихина). Мілль, таким чином, підкреслює апостеріорний характер знань, які отримуються
«поза назвою». Вчений також піднімає питання про те, які саме назви з’явились першими. Він вважає, що одиничні імена з’явились раніше, ніж загальні: людина, називаючи
спочатку один конкретний предмет, згодом розповсюдила його й на інші подібні предмети. Таким чином, логічною є думка Мілля про те, що власні назви з’явились раніше
від загальних [20: 150-170].
Ю.М. Лотман вважав, що в міфологічному мисленні «будь-яке слово намагається
стати власною назвою» [21: 282-303]. Але це не свідчить про те, що власні назви, які
властиві «первісному» [22] чи «дологічному» [23] мисленню, з’явились раніше, ніж
7

загальні. Адже існує й точка зору, згідно з якою власні назви були утворені із загальних.
Так, власні імена та прізвища з’явились з прізвиськ, які були утворені на основі загальних назв.
Певним компромісом у цьому питанні можна вважати думку О.В.Суперанської про
те, що «протоназви» та «протоімена» не належать ні до власних, ні до загальних назв.
Вони ніколи не були і не ставали повністю загальними чи одиничними, а почергово виступали то в одному, то в іншому вигляді. З часом «протоназви» ставали більш визначеними і розпались на два класи – власні і загальні [6].
Щодо положення неймів серед власних та загальних назв дослідники не прийшли до
спільних висновків. Деякі вчені вважають, що з точки зору ономасіології нейми мають
властивості власних назв завдяки референції, тобто зв’язку між ознаками означуваного
предмету та його назвою. Найменування товару виділяє його серед інших однорідних
товарів, індивідуалізує його. Так, наприклад, Д.І. Єрмолович [15], відносить нейми до
периферійної зони власних назв.
Але комерційні найменування мають цілий ряд особливостей, які й відрізняють їх
від власних назв. Так, власні назви слугують виключно ідентифікації об’єкта [24; 25; 20].
Вони лише називають предмет, не приписуючи йому жодних властивостей, не характеризуючи їх. Нейми ж, у свою чергу, окрім називної, виконують й характеризуючу функцію.
Вони формують у споживача певне уявлення про названий продукт і його властивості,
дають йому характеристику, тобто виходять за межі власне найменування.
Також деякі вчені стверджують, що різниця в уявленнях про об’єкт номінації у адресата та адресанта не може заважати процесу комунікації [24; 25; 26]. В сфері неймінгу ця теза
є некоректною, оскільки невдала назва може відштовхнути потенційного покупця (наприклад, мінеральна вода «Bluewater» («Блювота») не прижилась на українському ринку).
Комерційні назви характеризуються нестійким положенням, тому що можуть переходити з одного класу імен в інший. Вони можуть називати не лише один товар, а й цілу
серію продуктів, тобто означати весь клас предметів, наприклад, назва «Чудо» належить
цілому ряду молочних виробів.
Нейми також можуть ставати загальними назвами в залежності від популярності,
успішності або унікальності товару (наприклад, «аспірин», «джип», «ксерокс», «лего»,
«одеколон», «спам», «чупа-чупс» тощо).
До того ж, нейми можуть брати участь в оказіональному словотворенні, наприклад, з
розмови про торгівельно-розважальний центр «DreamTown»: «Цілий день проdreamилась
(продрімилась), але так нічого й не знайшла!».
Сучасні дослідники неймінгу, з огляду на всі властивості комерційних назв, усе
частіше доходять висновку, що комерційні назви утворюють проміжний клас між власними та загальними назвами. Вони мають як пропріальні, так і апелятивні якості [27],
тобто окрім номінативної, виконують також і характеризуючу, експресивну функцію.
Для того, щоб підтвердити особливе положення неймів серед загальних та власних
назв, був проведений параметричний аналіз, до складу якого входили метод визначення суб’єктивних дефініцій (виявлення однієї завершеної дефініції запропонованої назви) та метод визначення візуальних образів (виявлення візуального образу, який виникає у
зв’язку з запропонованою назвою). Для проведення експерименту було відібрано 60 осіб
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у віці від 15 до 45 років різної соціальної та гендерної приналежності, які індивідуально
письмово відповіли на ряд питань (передбачених методами дослідження), що надало
можливість оцінити нейми. В якості матеріалу для експерименту було відібрано 20 сучасних російських назв кондитерських виробів та напоїв.
Результати експерименту продемонстрували високий відсоток відповідей, які включали особисті асоціації та характеристики. Наприклад, в рамках методу визначення
суб’єктивних дефініцій назва «Мишка на Севере» трактувалась як «смак щасливого дитинства»; в рамках методу визначення візуального образу назва «Ярило» викликала в
уяві образ «спекотного літнього дня».
Таким чином, можна зробити висновок, що нейм має певну образність і, апелюючи
до свідомості споживача, є основною формотворчою ланкою в широкому асоціативному
полі. Отже, комерційна назва не лише називає певний товар, виокремлюючи його з ряду
однорідних, а й формує у споживача певне уявлення про нього та його властивості, характеризуючи його. Тобто нейм виконує специфічні функції, які виокремлюють його в
особливий проміжний клас між власними та загальними назвами.
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КОММЕРЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ В ФИЛОСОФСКОМ АСПЕКТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ НЕЙМОВ)
Статья посвящена исследованию коммерческих номинаций в философском аспекте. В работе проанализирована онтология понятий «имя собственное» и «имя нарицательное», определено место неймов в языковой системе. С помощью параметрического
анализа было доказано промежуточное положение неймов среди имен собственных и
нарицательных, установлены их специфические функции.
Ключевые слова: нейм, нейминг, имя нарицательное, имя собственное, параметрический анализ.
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ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУЧАСНОЇ НАУКИ
ПЕРЕД ЛЮДИНОЮ – „ГОРИЗОНТ МАЙБУТНЬОГО“
У статті аналізується вплив розвитку сучасних комунікаційних технологій на буття
індивідуума і суспільства, внаслідок чого простежуються негативні тенденції до занепаду суспільних відносин та до втрати моральних цінностей у поєднанні «людина – суспільство». Принцип відповідальності людини відносно себе та у суспільних відносинах повинен
стати головним критерієм її життєдіяльності.
Ключові слова: людина, суспільство, наука, технологія, моральні цінності, принцип
відповідальності, етика науки.
Проаналізувавши «новітні» лексичні одиниці з галузі технічних та соціальних наук,
які стали набутком іншомовних лексикографічних джерел, використовуються й інтерпретуються сучасними науковцями на сторінках їхніх праць і які є об’єктом даного дослідження, а їхня семантика – предметом, можна усвідомити роль тих наукових праць,
в яких науковці застерігали й застерігають людство від втрати розуміння понять гуманності й гуманізму в його життєдіяльності, і які намагаються за допомогою своїх теоретичних концепцій врятувати суспільство від занепаду – суспільство, основою якого
є людина, а не ті технічні засоби, які змінюють світ людини, і не завжди у кращий бік.
Людині притаманно мислити, аналізувати й робити висновки. А науковці намагаються
ще й обґрунтувати свої думки на сторінках наукових праць. Адже до рис справжнього
науковця належать п’ять ключових характеристик, а саме – скептицизм, покладання на
емпіричні докази, відкритість, наявність можливості спростування, точність [1: 36-40].
© Н. Марченко, 2013
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Науковці І. Дзюба, Г. Горак, Т. Ящук, Г. Вайценбаум, Г. Йонас, Х. Опашовські, Ф. Шіррмахер та ін. в основі своїх робіт намагаються попередити людство про прийдешні загрози.
Таке явище можна охарактеризувати як новітнє у світовій думці, оскільки ніколи раніше
людина ще не усвідомлювала, що якась наукова розробка, окрім “цивілізаційного” наповнення у своєму змісті, може становити загрозу для життя людини, становити загрозу її
гідності, тобто містити в собі той негатив, наслідки якого людина відчує на собі з часом.
Розбіжності між етичними принципами і життєвими нормами людини, що приховані у
змісті, чи “семантиці”, деяких “прогресивних” розробок, суперечать усталеним уявленням
будь-якого народу, сформованих ним упродовж свого історичного розвитку, та суперечать
його баченню майбутнього. Теоретичні концепції, переважна більшість яких містить у своїй основі позитивні ідеї пошуку шляхів майбуття для людини, на практиці наштовхуються
на нігілістично-раціональний прагматизм глобального виміру в бутті людства, а отже, і
в бутті суспільства, а особливо це відчувається в епоху інтенсивного розвитку комунікаційних технологій, що відбувається під прикриттям понять «глобалізація» і «цивілізація».
Отже, поняття «цивілізаційний», що закладено в основі будь-якої технічної новинки, та (1)
розгляд трансформації на практиці суті цього поняття у категорію «антицивілізаційний»
за допомогою людини, а (2) також заради виконання людиною місії – проінформувати й
застерегти інших від негативних наслідків розвитку деяких напрямків технологічного прогресу у майбутньому є основною метою цього дослідження.
На сучасному етапі розвитку за допомогою різних чинників здійснюється значний
вплив на кожного індивідуума в суспільстві зокрема та на атмосферу його буття в цілому.
Усі технічні й технологічні розробки виникли не у системах тих або інших пристроїв, а
у головах наукової еліти, тобто є результатами витвору «наукової спільноти», яка, (1)
крім того, що повинна представляти форму «моделі людської солідарності», (2)
намагається в своїх розробках на сучасному етапі поступу поставити себе в умови «понад суспільством», прагнучи за допомогою «новітніх технологій» показати вищість
відносно переважної більшості інших членів суспільства. Відомий філософ сучасності Г.
Йонас у передмові до монографії «Принцип відповідальності» (1979) зазначає: «Попередження про те, що сучасна техніка є загрозою або тісно пов’язана з нею… (Г. Йонас
наголошує, що ця фраза і є вихідною тезою його книги. – М.Н.). Попередження не
обмежується констатацією суто фізичних загроз. Підкорення природи, що мало на меті
щастя людей, своїми надмірними успіхами, які поширюються й на природу самої людини, перетворилися на виклик людському буттю як такому. Усе тут нове, безпрецедентне і
за своїм проявом, і за своїми масштабами» [2: 7]. Українські філософи Г. Горак і Т. Ящук
також акцентують свою увагу на цьому питанні. Вони стверджують, що «науковий арсенал сьогодення має змогу зробити такі відкриття, які загрожуватимуть існуванню та
розвиткові людства, зокрема в галузі генної інженерії, біотехнології, радіофізики» [3:
553]. Варто додати і в інших галузях науки. «Новітні технології», подолавши «онтологічну
порожнечу, відірвану від буття» людини, «вриваються у нестямі» у повсякденне життя
людини. Німецький футуролог Х. Опашовські зазначає, що «багато хто реагує на таке
становище невпевнено або ж демонструє подвійну мораль, намагаючись балансувати
між так званою неформально-особистісною поведінкою людини та поведінкою у
суспільстві» [4: 567-568]. Можна багато говорити про совість, мораль, етику людини та
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інші життєві принципи, але тут варто згадати і про найуспішніший винахід ХХ ст. –
комп’ютер. Інженерам-програмістам відомо, що на початку своєї ходи на шляху людського прогресу комп’ютерам передбачалася зовсім інша місія, а саме – «передавача
інформації широким верствам населення, здійснення функції помічників у різних установах» [5: 484] – і ця місія розглядалася як величезний поштовх у технічному розвитку
людства. Як нині розуміємо, удосконалення програмного забезпечення комп’ютера та
їхнє технологічне впровадження становлять загрозу для людини на теперішньому етапі
її розвитку. Прикладами можуть послужити декілька ноу-хау сучасних комп’ютерних та
інформаційних технологій, які увійшли до науково-технічної терміносистеми на початку
ХХІ ст., переважним чином, до іншомовних джерел: киберсекс (анг. cybersex), кибермоббінг (анг. cybermobbing), киберпанк (анг. cyberpunk), кибервійна (анг. cyberwar), відповідно з’явилися терміни у правничих науках – киберзлочинність (анг. cybercrime), кибертероризм (анг. cyberterrorism), кибернападник (анг. cyberattacker) чи підрозділ
правоохоронних органів з боротьби проти комп’ютерних злочинів в багатьох країнах
світу (напр., у США “the FBI’s computer crime-fighting units”) (джерела – Brochhaus, Duden; Criminal Justice, Wahrig, Wikipedia). Появу й використання цих технологічних
„новинок“ ніяк не можна пояснити ні з етичних норм, ні з моральних принципів людини,
а лише вбачати в них шлях до падіння людини у прірву буття. Отож, термін „киберпанк“
був відомий спочатку як літературна течія андеграунда, але сьогодні його занадто часто
використовують за допомогою програмного забезпечення комп’ютера в експериментальній
медицині та в косметичній хірургії. Наприклад, під час імплантації у тіло людини без
отримання від неї згоди різних технічних засобів – електронних чипів, які підживлюються
постійно електричним струмом, що оточує людину скрізь. А робиться це заради стеження
за людиною, тобто – чи виконує вона вказівки лікаря чи ні, чим харчується, який спосіб
життя веде і т. д [6]. Термін „кибермоббінг“ є об’єктом вивчення психології. Термін
„моббінг“ з’явився у 1984 р. і означає „колективні або індивідуальні дії, направлені на
дискредитацію колеги по роботі: від простого її підставляння до прямого психологічного
терору щодо неї. Відповідно, ці ж самі дії можуть здійснюватися проти особи за
допомогою мережі Інтернет. В основу терміну як словотвірний компонент входить
лексична одиниця англійської мови „mob“, що означає „простолюд“, „голота“.
Кибермоббінг – індивідуальний та груповий психологічний тиск на індивідуума в
онлайн-мережі як за допомогою реклами різних споживацьких товарів, так і у соціальних
мережах за допомогою вербальних, аудіо- та відеозасобів, що призводить до психічних
розладів у людини, а останнім часом навіть до смертельних випадків – убивств та
суїцидів [6] (Про такі випадки нині можна почути і прочитати в ЗМІ. – М.Н.). Термін
„киберсекс“ – зафіксований у німецькомовних словниках ХХІ ст. – нім. Cybersex – 1. sexuelle Stimulation durch computergesteuerte Simulation [7: 288] – сексуальна стимуляція
особи за допомогою скерованої комп’ютерної програми симуляції; 2. über digitale Medien
(besser das Internet, CD-ROM) verbreitete Darstellung von sexuellen Handlungen [8: 339] –
поширене відображення сексуального акту через цифрові засоби комунікаційних
технологій найчастіше всього за допомогою Інтернету та дисків СД. Американські
науковці А. Бoукер та М. Грей провели опитування 1500 користувачів Інтернету, віком
від 10 до 17 років, і дійшли такого висновку: 1) за останній рік одна особа із п’яти
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отримувала пропозицію про сексуальне домагання в мережі-онлайн; 2) від однієї особи
із тридцяти трьох в агресивній формі вимагали зустрічі, телефонували їй або ж
відправляли повідомлення електронною поштою, пропонуючи гроші чи подарунки за
сексуальні послуги; 3) одна особа із чотирьох отримувала відверті порнографічні файли;
4) одна особа із сімнадцяти отримувала погрози чи висловлювання зі словами
невдоволення, якщо було отримано відмову; 5) менше ніж 10% користувачів розповіли
про сексуальні домагання правоохоронним органам, Інтернет-провайдерам чи
зателефонували на гарячу лінію; 6) лише 3% юних користувачів розповіли дорослим про
сексуальні вимоги до них в онлайн-мережі [9: 84]. Автори статті у фаховому виданні з
правознавства зазначають, „що киберсекс порушує права людини упродовж тривалого
проміжку часу і, таким чином, має величезний вплив на жертви. Наприклад, електронний
варіант зображення нікуди не зникає, і тому ним можна безперешкодно й швидко
користуватися на жорстких носіях з аудіозвуком… Цифрові порнографічні образи мають
довгочасний характер впливу на жертву, шкодять їй більше ніж порнографія не в
електронному варіанті. Окрім того, зловмисники займаються киберсексом за допомогою
Інтернету, не маючи прямого фізичного контакту із жертвою, тому таким жертвам
сексуального насилля по Інтернету важко допомогти з правої точки зору“ [9: 85-86].
Юристи А. Бoукер та М. Грей зазначають у висновках, що киберсекс з правової точки
зору загрожує індивідуумові, а особливо є небезпечним для підлітків, тому правоохоронні
органи повинні провадити розслідування таких злочинів. Володіння знаннями про такі
злочинні факти є важливим чинником для побудови захисту жертви, а особливо, дітей –
чи то в онлайн-мережі, чи то в реальному світі. Як видно із тлумачення цих термінів у
словниках та із досліджень американських учених, нині в Інтернеті порушуються не
тільки права людини, а й здійснюється злочин проти особи, оскільки одна невідома
особа, користуючись перебуванням у мережі іншої особи, задовольняє свої сексуальні
потреби, можна сказати, неприродним способом, що свідчить про відхилення у психіці
цієї особи. Американський юрист С. Гарфінкель застерігає, що „в найближчі роки
використання бездротової технології може бути однією з найбільших проблем для відділу
з боротьби проти комп’ютерних злочинів ФБР, оскільки люди будуть користуватися
комп’ютером поза межами своїх власних помешкань та офісів… Водночас боротьба з
киберзлочинністю є одним із пріоритетних напрямків діяльності ФБР, особливо в
убезпеченні населення від проявів шахрайства, поширення наркотиків та торгівлі зброєю.
Головним завданням на майбутнє є захист установ та громадян від атак хакерів, тобто –
ведення боротьби проти проявів кибертероризму“ [10: 29-30].
Критерієм задля поліпшення морального й культурного клімату в суспільстві може
послужити розуміння людиною, насамперед, причин такого занепаду, що й спробував
визначити І. Дзюба, наголошуючи на тому, що людині потрібно зрозуміти дію впливу
глобальних чинників, пов’язаних з характером цивілізаційного процесу, розпізнати
ламання традиційних поведінкових установок в особистому житті і в суспільстві, вбачати
кризу наукової картини світу, розпізнавати банкрутство багатьох світоглядів і багатьох
гуманістичних ілюзій, вирізняти втрату розуміння людиною свого призначення,
усвідомлювати вплив у суспільстві величезних масштабів ротації людських мас, ідей,
культурних і антикультурних фактів, стереотипів поведінки [11: 101]. Футуролог Х.
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Опашовські стверджує, що людство перебуває нині на роздоріжжі, попри те, що цей стан
нині визначається „ні фазою занепаду, ні періодом відновлення“ [12: 585]. Науковець
пише, що, з одного боку, простежуються чинники занепаду західної культури, коли
погіршується економічний клімат в суспільстві, а з іншого боку, ці процеси регресивного
розвитку сповільнюються і стримуються завдяки росту тієї ж таки економіки та
демографічним змінам, що стверджує моральне відновлення, підтвердженням якому є 1)
зростаюча роль у суспільстві шлюбу, родини, дітей; 2) визнання на рівні суспільства так
званої благодійності одних громадян відносно інших, визнання волюнтаристської праці
громадян у різних суспільних організаціях; 3) всебічне сприяння освіті та культурі та
намагання при цьому не надавати переваг особам будь-якого віросповідання. Звичайно,
для відновлення моральних цінностей українського суспільства, окрім трьох вище
зазначених пунктів, викладених у праці німецького футуролога, варто додати ще й низку
пунктів, що стосуватимуться питань національно-етичної свідомості громадянина
України, вірячи у відому в науці істину, що „і людській моралі властиве сходження, бо
вона є однією з сутнісних сил людини“, і тоді вона – людина – буде обирати „спрямування
власного вчинку, зберігаючи при цьому спільність. Вона дедалі більшою мірою може
діяти так, як вважає за потрібне, не порушуючи при цьому права іншого діяти самочинно“
[13: 556-557], бо, „якщо людина втрачає власні аксіоми життєвого досвіду, тоді вона
втрачає і відчуття самої себе, а саме – ким вона є“ [14: 115]. Г. Йонас зазначає, що „у
досвіді попередніх поколінь, якому відповідала вся колишня мудрість щодо належної
поведінки, ми не знайдемо чогось подібного до того, що здатна сьогодні зробити людина
і що в змозі вона ще зробити, раз у раз удосконалюючи цю здатність. Тому колишня етика
не вчить нас таким нормам „добра“ та „зла“, які відповідали б цілковито новим
модульностям могутності людини та її можливим проявам“ [15: 7]. Отже, аналізуючи
новітні утворення у лексичному складі низки європейських мов і їх „використання“ у
житті людини, поєднуючи цей аналіз з історичним та футурологічним баченням розвитку
людства, можна дійти висновку, що, по-перше, у суспільствах протизаконним чином
проводяться експерименти над людьми, по-друге, від всього цього мають зиск інші
особи, проголошуючи гасла про розвиток техніки та технологій як прояв цивілізаційного
процесу, порушуючи і права людини, і вчиняючи злочин проти неї, залишаючись, при
цьому, непокараними. Проте, як розуміє мисляча розсудлива людина, не можна проводити
такі експерименти над іншими людьми, заробляючи, при цьому, гроші, оскільки схожі
експерименти були вже в історії людства, правда, здебільшого за допомогою фармакології,
і проводилися у концентраційних таборах фашистами, яких очікував Нюрнберзький
трибунал. То які ж „гітлери“ і „сталіни“ керують сьогодні світом і винаймають найкращі
уми в галузях науки, комунікаційних технологій, медицини задля таких експериментів?
У більшості Кримінальних кодексів країн світу є статті, в яких визначено міри покарання
особам, які проводять медичні дослідження над людьми, але, на жаль, ще не відпрацьовані
механізми виявлення їхнього шкідливого впливу на людину. Не існують механізми або ж
відсутня зацікавленість у їхніх пошуках? Складається враження, що наукові досягнення
поставлені на конвеєр „проведення страшного експерименту над людиною“, яка є
найвищим витвором природи, і такі експерименти проводяться не задля науки як форми
людських знань, що мають постійно поглиблюватися, а, окрім матеріального чинника, ще
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й заради влади над людиною сьогодні та завтра. Адже володіння інформацією про людину
у всіх її деталях є виявом волі однієї особи чи групи осіб у процесі здійснення психологічного
тиску на іншу особу, маніпуляцією нею, шантажем відносно неї, пригніченням морального
стану цієї особи, що у результаті стає причиною морального поневолення особи, а згодом
і фізичного. Відомо, що прикриття своїх дій словами „ідея“ чи „віра“ стало причиною
появи так званих терористів, які знищують інших людей, йдучи навіть на самознищення,
що і є характерною ознакою маніпуляції їхньою свідомістю. Уявімо, що певними особами
створюється маса „поневолених“ людей, які самі себе такими не вважають, тобто не
усвідомлюють цього. І ось така маса і стає сліпим виконавцем нової суспільної системи,
яку нині можна умовно номінувати як неофашистська, оскільки, окрім політичного
напрямку (підпорядкування політичної еліти, ліквідація опозиції, парламенту, або ж
існування парламентарів-маріонеток, ліквідація інститутів самоврядування і всіх не
правлячих партій), керуюча верхівка цієї маси здійснює втручання у всі сфери суспільного
життя при збереженні вільного ринкового господарства (на службі якого і перебуває нині
наука, а не на службі людині. – М.Н.) і приватної власності, прикриваючись гаслами
„заради добробуту людини“. Чи можна спрогнозувати за такої ситуації наслідки для
розвитку суспільства і наслідки для розвитку всього світу? Невже науково-фантастичний
роман Карела Чапека „Війна з саламандрами“ чи антиутопічний роман Джорджа Орвела
„1984“ стануть дійсністю? Аналізуючи ці терміни та ситуацію, що складається у
глобальному вимірі, можна також усвідомити, що, як і у світовому співтоваристві, так і в
українському суспільстві, відбувається „нівелювання“ моральних цінностей людини. А
втрата чи трансформація моральних цінностей у будь-якому суспільстві може стати
причиною не тільки деградації суспільства в окремо взятій країні, вона може стати
причиною непередбачуваних наслідків для розвитку всього людства. Якщо відбувається
втрата моральних цінностей, якщо відбуваються відхилення у нормах поведінки членів
певного колективу, то це стає причиною розладів психічного стану цих членів і
створюється нездорова психічна атмосфера в колективі. Якщо ж такі речі відбуваються
на суспільному рівні, а саме – на визначеній на міжнародному рівні географічній
території, то „метастази“ занепаду, як це і відбувається зазвичай, будуть поширюються
спочатку на сусідні територіальні об’єднання, а з часом, якщо не будуть вдаватися до
контрзаходів, і на всю світову спільноту. А людині варто завжди бути і залишатися
людиною, керуючись власним розумом, керуючись життєвим досвідом, не переставати
думати, оскільки саме процес мислення відрізняє людину не тільки від істот тваринного
світу, а й відрізняє кожного індивіда від іншого. Тільки мислення робить людину
свідомою особистістю, яка сповідує найголовніший принцип у спілкуванні з іншими
особистостями, тобто – у зв’язках та відносинах з іншими членами суспільства, –
категорію „Добра“. „Взаємообмін“ добрими вчинками на рівні „людина – суспільство“,
дотримання моральних принципів між обома суб’єктами суспільного життя сприятиме
розвиткові демократичного суспільства в будь-якій країні. Ось така ідеалістична, або ж
утопічна, картина для майбутнього і, в яку хочеться вірити, якщо людина не буде займати
двоїсту позицію у своєму житті, і якщо представники однієї культури будуть поважати
представників іншої. „Нова земля колективної практики, якої ми дісталися завдяки
високим технологіям, залишається ще нейтральною територією для етичної теорії“ –
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писав у 1979 р. філософ Г. Йонас [16: 7], закликаючи науковців стати на шлях принципу
відповідальності, а в ХХІ ст. низка науковців уже закликає своїх колег дотримуватися
принципів наукової етики відносно Людини.
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ
НАУКИ ПЕРЕД ЧЕЛОВЕКОМ – «ГОРИЗОНТ БУДУЩЕГО»
В статье анализируется влияние развития коммуникационных технологий на уровне «человек – общество», результатом которого стал упадок моральных ценностей в
жизни человека. Принцип ответственности человека относительно самого себя и общества должен быть главным критерием его жизнедеятельности.
Ключевые слова: человек, общество, наука, технология, моральные ценности, принцип ответственности, этика науки.
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FOR HUMANITY – «HORIZON OF FUTURE»
The article is dedicated to the analysis of the development of the communication technologies
and their tendencies to exert influence on a human and society. ����������������������������������
In spite of the positive appreciation of technological progress by the development of humanity – it outlines the application of
new technologies for the manipulation of person, for the experiment on the person and carry
the person to the condition of degradation as a result of such activities of science the humanity
can plunge into the process of regression and degeneration.
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ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ СЕМАНТИКА МОТИВА
ЧУДЕСНОГО В ДУХОВНЫХ СТИХАХ
В статье рассматриваются особенности трансформации мотива чудесного в восточнославянском фольклоре в условиях смены языческой картины мира христианской.
В результате на материале духовных стихов выявлен особый тип трансформации –
трансформационная семантика.
Ключевые слова: мотив чудесного, трасформационная семантика, духовный стих,
диалог, язычество, христианство.
В восточнославянском фольклоре мотив чудесного представлен в двух планах – парадигматическом и синтагматическом: как историческая единица текстов различных
жанров мотив предстает в виде целостного образования с общей смысловой доминантой, определенной типологией образов и устойчивой структурой их взаимодействия. В
условиях диалога язычества и христианства каждый фольклорный жанр актуализирует
одну из семантических граней мотива чудесного, однако объединяющим моментом выступает сама «идея чуда» как знака, где чудо – это знак, знамение, одна из форм откровения. Следовательно, мотив чудесного выступает в качестве инварианта, получающего
свою вариантную конкретику в условиях бытования в определенной культурной традиции и жанровой системе. В ситуации христианско-языческого диалога каждая духовная традиция выполняет роль культурного хранителя и транслятора мотива чудесного,
© А. Жегало, 2013
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придает дополнительные значения или вносит изменения. В результате мотив чудесного подвергается определенным трансформациям в условиях смены языческой картины
мира христианской. Одним из типов семантических трансформаций мотива чудесного
является трансформационная семантика. Рассмотрим данный тип трансформации на
материале духовных стихов.
Духовные стихи – народнопоэтические произведения эпического или лироэпического характера, в основе которых лежат христианские сюжеты, мотивы и образы
[1: 382]. Ф.И. Буслаев, один из глубоких исследователей духовных стихов, определил их
главную функцию – быть посредником между письменной христианской и устной народной культурой: «Что касается до духовного стиха, то в нем наши предки нашли примирение просвещенной христианской мысли с народным поэтическим творчеством» [2:
601]. Через несколько десятилетий его мысль разделит Г.П. Федотов: «Духовные певцы
являются посредниками между церковью и народом…» [3: 15].
Долгое время общим направлением в изучении народного сознания на материале
фольклорных жанров был поиск мифологических, дохристианских элементов. Г.П. Федотов в своем труде «Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам)» положил начало новому направлению – исследованию религиозной и ценностной модели
мира, выраженной в духовных стихах.
На материале духовного стиха об Егории Храбром (стихи о чуде со змеем) мы покажем, что народное сознание представляет собой не механическое смешение элементов
язычества и христианства, а качественно иное духовное образование, где преображенное
язычество стало необходимой частью мировоззренческой системы.
Анализируя уровень концептуального содержания сюжета чуда Егория со змеем,
ясно виден механизм трансформационной семантики, превращающий духовный стих в
жанр семантически открытый для ортодоксальной христианской идеологии.
Известны два сюжета о «святом воине», получившем в обработке духовного стиха довольно много общих черт с образом былинного богатыря. «Большой стих о Егорий Храбром»
(«Егорий неустрашимый») состоит из двух частей. Первая часть – о его мучениях за веру. С
опорой на средневековую легенду изображается правитель Диоклетиан, фанатик-язычник,
которому доставляет удовольствие мучить христиан. Перед пыткой он требует через Егория, чтобы тот поверил в поганую языческую веру. Егорий отказывается. Тогда Диоклетиан
подвергает его всевозможным мучениям: велит пилить пилами, надевает для ноги сапоги с
гвоздями, велит жечь огнем, варить в смоле, но безрезультатно: по молитве Егория то зубы у
пилы ломаются, то острые гвозди в сапогах подгибаются, огонь тухнет, и даже в котле с кипящей смолой Егорий плавает невредим и поет стихи херувимские. Изображение мучений
Егория совершенно восходит к апокрифу. Вторая часть «Большого стиха…» – о чудесном
выходе Егория из глубокого погреба и поездке его по «святой Руси» с книгой Евангелия в
руках, с целью устроения Руси и утверждения в ней «святой веры». Другой стих о Егорий
Храбром, так называемый «малый», – «Егорий и змей». Он восходит к книжной легенде
«О чуде Георгия со змеем», в которой был использован «главный сюжет» – древний миф о
змееборстве. В. Я. Пропп писал, что этот стих имеет все признаки вторичного образования:
это тот же сюжет, что в сказке о герое, освобождающем царевну через змея, которому она
отдана на съедение, но перелицованный на церковно-религиозный лад.
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Однако уже в своей последней работе «Змееборство Георгия в свете фольклора», целиком посвященной образу змееборца Георгия в сопоставлении с духовными стихами,
В.Я. Пропп делает вывод о том, что змееборческий сюжет был чужд официальной церковной традиции, а культ Георгия-змееборца не признавался официальным богословием.
Это не удивительно, т.к. сюжет чуда со змеем реконструирует основную морфологическую схему мифа о Боге Грома [4: 54], в котором оба основных персонажа четко противостоят друг другу, причем победа Громовержца не вызывает сомнения. Преследование
Громовержцем противника (часто змеиной природы) предполагает несколько этапов, на
каждом из которых преимущество Громовержца очевидно. Положительное начало всегда связывается с Громовержцем, а отрицательное – всегда наказывается убийством, расчленением и заключением в землю. Наличие этого факта убеждает нас в существовании
языческой древности в сюжете о чуде со змеем, вполне осознаваемых церковью. Однако,
в сборнике византийских легенд («Чудо святого великомученика Георгия о змие. Господи, благослови») мы находим подтверждение тому, что змееборческий сюжет не чужд
церковной традиции, а культ святого Георгия-змееборца известен и почитаем: «Тогда город Ласия воздвиг пресвятой храм во имя святого Георгия. И, когда созидался этот храм,
святой, став неподалеку, прочел молитву – и вот истек источник благодати. Тогда все
уверовали в господа. Множество чудес и знамений сотворил святой Георгий по данной
ему благодати» [5: 207]. Причины популярности Георгия в духовных стихах объясняются общей популярностью данного святого среди христиан, а также его близостью к народному мировоззрению, которое воплотило в Юрии идею чудотворных сил, связанную
с циклизацией природы: рождение, смерть, воскрешение [1: 407].
В древней Руси христианизация не привела к сиюминутному отмиранию языческих
культов. В связи с этим считается, что культ древнего языческого бога урожайности,
эпитетом которого было определение «Ярило», был прикрыт культом святого Георгия
(Юрия). Народное сознание наделило христианского святого чертами мифологического и
фольклорного змееборцев. Вхождению Святого Георгия в народную культуру содействовало то, что на восточнославянской почве он имел своих фольклорно-мифологических
двойников-змееборцев, близких ему по характеру и функции. В отличие от активных
фольклорных и языческих двойников, христианский святой пассивен перед Божией волей: он проводник высшей Божественной воли на земле, поэтому даже случайность его
проезда вблизи озера, где девушка ожидает смерти от змея, предопределена заранее, как
и его подвиг, суть которого заключается в проведении идеи христианства и установлении
связи между людьми и Богом. Христианство переносит конфликт в духовно-моральную
сферу, в связи с чем образ змея воспринимается как духовный противник, его фигура
символизирует победу христианской веры над языческой. Мотив чудесного выступает
здесь в качестве гармонизации духовного пространства. При этом освобождение царевны или матери, которое ранее было окончательной целью героя, теперь является только
основой подвига. В качестве вознаграждения Георгий требует построить себе церковь,
что является символическим знаком окончательного принятия христианства.
Семантика трансформационного типа проявляется и на уровне законов жанростроения, т.к. «врывание» мотива чуда от змея в семиотическое пространство духовных стихов привело к тому, что они начали перестраиваться по законам иных жанров – былины,
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сказки, появляются даже устойчивые типичные формулы конкретных жанров (например, сон Егория), что, с одной стороны, является органичной частью духовных стихов, с
другой – является знаком культурной преемственности.
Мотив чуда от змея входит в ряд универсальных мотивов на основе его связи с онтологической проблематикой и устойчивыми константами культуры, которые являются
производными от универсальной природы бытия. Его можно соотнести с универсальным триединым принципом, конкретная семантическая проекция которого в мифологеме змееборства включает исходное состояние гармонии, ее нарушение и возобновление на качественно новом уровне. Сравним, любое христианское чудо (евангельское,
библейское, житийное или чудо в сказаниях) представлено, как правило, в три этапа,
включающих нарушение гармонии, обращение к чуду, возобновление справедливости:
НЕСЧАСТЬЕ – ОБРАЩЕНИЕ К СВЯТЫНЕ – ИЗБАВЛЕНИЕ; ВРЕД (ЗЛО) – ОБРАЩЕНИЕ К СВЯТЫНЕ – ЧУДО – НАКАЗАНИЕ.
Сюжет о Егории воплощает в себе архаическую идею упорядочивания пространственного универсума, а мотив чуда со змеем актуализирует идею упорядочивания духовного
универсума. Данная идея получает реализацию в образе упорядоченной гармоничной
святой Руси. Отправляясь «ко земле Светлорусской утверждать веры христианския» [6:
104], Георгий встречает преграды – леса, горы, реки, стада звериные – и силой слова принуждает их расступиться по всей русской земле:
Ой, вы, горы, горы высокия!
Ой, вы, холмы, холмы широкие!
Рассыпьтеся, горы высокия,
По всей земле Светлорусской,
Становитесь, холмы широкие,
По степям, полям зеленыим,
По Божьему все велению,
По Георгиеву все молению! [9: 104]
Перед нами картина хаоса древней Руси, которая соответствует ее духовной «темноте». Космогоническая роль христианства проявляется в упорядочивании материального
мира как проекции духовного [6: 104]. При этом, последней преградой на пути Георгия
является змеиная стая, уговаривающая святого вернуться назад и являющаяся символическим воплощением языческого пантеона, выступающего против силы Георгия – проводника христианской веры.
В основе трансформационной семантики лежит трансформация имени, связанная со
сменой культурно-религиозной парадигмы. Рассмотрим трансформации, отличающиеся
конкретной формой собственного имени трансформируемого героя: Волос-Ярила-ЮрийЕгорий-Георгий-Адам. С одной стороны, если допустить одностороннее христианское
влияние, то за именем Георгия закрепляется русское представление о Егории светлохрабром, по локоть руки в красном золоте, по колена ноги в чистом серебре, очевидно
внушенное иконописью [7: 131]. Однако, по мнению В.Я. Проппа, нет ни одной иконы,
на которой Георгий изображался бы с золотыми руками и серебряными ногами. Такое
изображение встречается только в сказках и духовных стихах. С другой стороны, языческое миросозерцание, привязанное к народным обрядам и поверьям, дает представление
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о св. Георгии, который становится весенним Егорием. В результате последовательного действия семантических трансформаций, при смене культурно-религиозной традиции, складывается круг произведений со своими мотивами. Из текстов, относящихся к
Юрию, выясняется, что один из наиболее частых мотивов, связанных с Юрием – отмыкание весны (зимы, лета) и земли, т.е. плодородия [4: 61], а также освобождение запертого
на зиму скота. Связь Юрия со скотом в обрядах, совершаемых в Юрьев день, очевидна.
Точно так же и Егорий, отождествляемый с Юрием, рассматривается как покровитель
скота. В христианизированных версиях Юрий нередко выступает в функции победителя
Змея (дракона) и освободителя царевны. Змееборческий сюжет, в котором отразилась
известная христианская легенда о конном герое, связывается с именем Егория-Георгия.
В результате св. Георгий переходит в русскую духовную поэзию как змееборец, а ЮрийЕгорий в ряде обрядовых песен и рассказов получает атрибуты Велеса-Волоса, связанные со скотоводством, охраной скота, подчинением змей.
Осенний Юрий соотносится с весенним Юрием как два симметричных сезонных праздника, из которых второй был параллелен весеннему Яриле-Яровиту. Наличие двух праздников, приуроченных к началу и к концу аграрного цикла, свидетельствует о Юрии как сельскохозяйственном святом. Функции и атрибуты Ярилы согласуются с данными, относящимися
к Яровиту у балтийских славян (зелень, плоды земли). Яровит отождествлялся с Марсом,
во время войны его щит несли перед войском [4: 60]. Первая часть имени Яро- может быть
понята как обозначение сверхъестественной силы, воплощенной в божестве. Таким образом,
для змееборца характерно соединение двух функций – военной и аграрной. Вывод, согласно которому Георгий-змееборец вытеснил в русской иконописи Георгия-воина [8: 94], потдверждается такими образцами иконографии, как новгородская икона начала 15 века «Чудо
Георгия о змие». В изображении солнца в виде человеческого лица на щите Георгия исследователи видели дальнейшее развитие образа Ярилы как солнечного божества.
Имя Георгий также связывается с древнегреческим «земледелец». Если подходить к
этому вопросу строго формально, то возможны и другие интерпретации: это имя можно
связать со значением «земля», «земляной», «обрабатываемый участок земли». Имя Адам
в переводе с древнееврейского обозначает «почва», «человек». Семантически имена
Георгий и Адам связаны с идеей почвы, земли. Следовательно, можно предположить на
языковом уровне, что имя Георгий является древнегреческим переводом древнееврейского имени Адам. На смысловом уровне имя Георгий является семантической «перекодировкой» имени библейского персонажа Адама.
Обратимся к трансформации семантики женского имени в Малом духовном стихе о
Егории Храбром. В песнях о чуде со змеем царевна носит обычное имя Елизавета. При
этом, в житии св. Елизаветы нет сведений, которые могли дать повод к развитию эпизода о нелюбви отца язычника к иноверной дочери. Такая информация представляется в
житии св. Марины-Маргариты. Скорее всего, в русских духовных стихах относительно
новым является имя Елизаветы, в то время как содержание восходит к прототипу с именем Марии-Марины и отцом-язычником [7: 115]. В исходной еврейской форме Елизавета есть две составляющие: первая часть – «Бог», вторая связана с глаголом «клясться».
Вероятнее всего Елизавета означает «клятва Бога», «Бог-клятва», «почитающая Бога».
Духовный стих о чуде со змеем сохранил имя Елизаветы, рядом с которым случайно
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отзывается другое имя Марии, Марины (в переводе с древнееврейского «отвергнутая»,
«печальная»). В одном из вариантов стиха о чуде со змеем царевна носит имя София, что
отсылает нас к духовным стихам о мучении Георгия, где его мать также названа Софией. Если соединить семантику обоих имен, то получим «мудрость, состоящую в клятве
Богу» или «мудрость почитания Бога».
Приведенные выше данные о трансформационной семантике свидетельствуют о
полной взаимозаменяемости названных имен, каждое из которых соотносится с мотивом чудесного.
В основе трансформационной семантики лежит также трансформация сближения
ролей персонажей, связанная со сменой культурно-религиозной традиции. Так, например, роль змея в духовных стихах двоякая. С одной стороны, он является языческим
божеством, объектом поклонения. Актуальным становится устойчивое христианское соотношение «змей-искуситель – дьявол»:
В некотором царстве, в неверном государстве
Не верили Богу христианскому, а верили змею поганому.
Давали змею проклятому дань великую –
Жертву человеческую [9: 110].
С другой стороны, змей является средством наказания отступников веры или язычников
Богом, т.е. из антагониста превращается в героя, сражающегося за христианскую веру:
Когда бросили они веру истинную християнскую,
Начали веровать латинскую бусурманскую,
Тогда Господи на них прогневался:
Напустил на них змея лютого…[9: 99]
Таким образом, трансформационная семантика духовных стихов, проявляющаяся в
трансформации имени, сближении ролей персонажей, трансформации на уровне концептуального содержания и законов жанростроения, заключается в подчеркнутой религиозной ориентации в условиях смены одной культурной парадигмы другой. Семантика мотива чуда в духовных стихах воплощается исключительно в духовной сфере и демонстрирует
не физическую (как в сказке или былине), а духовную силу героя-змееборца. Окончательная победа заключается не в убийстве змея или спасении царевны, города, а в распространении христианской идеологии и духовное возрождение из языческой «темноты».
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ТРАНСФОРМАЦІЙНА СЕМАНТИКА МОТИВУ ЧАРІВНОГО
В ДУХОВНИХ ВІРШАХ
Статтю присвячено одній із найбільш типових трансформацій мотиву чарівного –
трансформаційній семантиці – в умовах діалогу язичницької і християнської культур. На
матеріалі духовних віршів розглядається трансформаційна семантика мотиву чарівного,
яка виявляється у трансформації імені, зближенні ролей персонажів, трансформації на
рівні концептуального змісту і змісту і законів жанробудови в умовах зміни однієї культурної парадигми на другу.
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TRANSFORMATIONAL SEMANTICS OF THE MOTIVE OF THE
WONDERFUL ON THE MATERIAL OF SPIRITUAL POEMS
The article is devoted to one of the types of transformation of motive of the wonderful
– transformational semantics – in the dialogue of pagan and Christian cultures. Transformational semantics of motive of the wonderful is studied on the material of spiritual poems,
shown in name transformation, characters‘ roles convergence, transformation at the level of
conceptual content and laws of genre formation in the conditions change from of one cultural
paradigm to another.
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КОНЦЕПТ «ЛИЧНОСТЬ» В КУЛЬТУРЕ
ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНСТВА
Данная статья посвящена понятию личность в культуре Православного Христианства. В статье предполагается, что термин «личность» имеет религиозные корни и
его формирование связано с христианским богословием.
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В последние несколько десятилетий в среде передовой общественности стало модным поднимать вопрос о защите прав личности. Сама по себе защита прав личности
необходима и содействует поиску наиболее разумного баланса между общественным и
частным интересом. Тем не менее зачастую вопрос о защите прав личности ставят такие
граждане, которых в традиционных культурах не могут назвать людьми, а нередко и предают лапидации. Никогда нельзя забывать о том, что употребляя термины «индивид»,
«индивидуальность» в этически нейтральном поле, невозможно использовать понятия
«человек», «личность» безотносительно нравственных характеристик индивида. В силу
необходимости пресечь злоупотребления идеей прав личности, будет разумным проанализировать истоки самого концепта «личность». Этот термин в Европе восходит к латинскому слову persona и греческому – личина, что на обоих языках означает театральную
маску актёра (Впоследствии термин «личина» часто употреблялся в значении защитной
маски воина). Раб не мог быть персоной, а утрата социальной роли означала потерю общественного положения, статуса, своего места в мире и подчас потерю свободы. Таким
образом, в Западной Европе понятие личность формировалось и рассматривалось через
ту социальную роль, которую та выполняла в обществе. Значимость отдельно взятого
человека зависела от той пользу, которую он приносил коллективу. Ни в греческом, ни в
латинском языках нет слова, которое однозначно переводилось бы как слово личность.
Формирование этого понятия было невозможным из-за сильных родовых установок;
даже с развитием Римского государства понимание ценности и уникальности частного лица мало изменилось, разве что принципы родовой жизни были вытеснены гражданским долгом, а служение государству стало превалировать над служением роду. В
данном случае уместно привести следующую цитату из научного исследования К.Г.
Юнга: «Всемогущая коллективная установка создала, так сказать, невозможность всякой
объективной психологической оценки индивидуальных различий, равно как и вообще
научного объективирования индивидуальных психологических процессов» [2 : 37].
В римском праве было сформулировано понятие юридического или частного лица
(privatorum commoda). Понятие частное лицо выражало его юридические права, обязанности в государстве и идею персональной ответственности за свои поступки. Однако
© А. Панищев, 2013
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оно не раскрывало уникальности и меры развития человеческого существа, никак не
свидетельствовало о глубине его духовного опыта.
Впервые понятие личность в контексте всестороннего развития человека и его уникальности стало рассматриваться в христианском богословии. Окончательное оформление термин личность приобрёл благодаря трудам Великих каппадокийцев, которые,
обосновывая индивидуальность единосущных друг другу Лиц Святой Троицы, дали
чёткое определение понятию ипостась. Первоначально для обозначения уникальности
конкретного лица использовалось греческое слово усия. Последнее, предложенное Григорием Богословом, в философском ключе означало сущность, но в повседневной жизни
его чаще употребляли в контексте имущества или владения. Соответственно, значение
сущности повторяло то смысловое наполнение, которое по сути было христианизировано на Никейском Соборе в 325 году. Употребление двух взаимозаменяемых слов – сущность и усия – было нежелательным и чреватым появлением на этом фоне религиозных
разногласий. Обыденность этого слова в повседневной жизни также препятствовало укоренению понятия усия в христианском богословии.
Понятие ипостаси в античном мире использовалось в ином значении, нежели в значении, предложенном Великими каппадокийцами. В философский лексикон оно только
начинало входить, а в повседневной жизни означало существование. В стоицизме слово
ипостась употреблялось для обозначения индивидуального существования. Например,
Плотин выделял три начальственные ипостаси: Единое, Ум и Душа. Однако они по своей сути отличались друг от друга и соотносились друг с другом в иерархическом порядке. Для различения трёх лиц в Святой Троице понятие ипостаси используется Оригеном; однако в его рассуждениях ипостась граничит с понятием сущности, поэтому
складывается впечатление, что каждая ипостась имеет свою собственную сущность,
а, следовательно, учение о едином Боге воспринимается как учение о трёх существах.
Итак, в православном контексте утвердилось то, что «ипостась» понимается, как «сущность», мыслимая со стороны её своеобразия» [1 : 55]. Само по себе понятие лица, хотя
и выражает нечто конкретное, но не несёт в себе той определённости, которой обладает понятие ипостась, выражающее своеобразие и индивидуальность конкретного лица.
Поэтому-то правомерно утверждать, что в христианскую культуру идея личности была
привнесена через понятие ипостась и сущность в ходе раскрытия и формулирования
отличительных особенностей Отца, Сына и Святого Духа. Все три лица единосущны
друг другу, но каждое обладает собственной ипостасью.
В строгом смысле слова, согласно учению Церкви, личностью является Отец и
Сын, а человек, наделённый душой, вбирает в себя только возможность стать личностью посредством стяжания Святого Духа и приобщения к Божественной благодати.
Неудивительно, что в русском языке со времени принятия христианства долгое время
понятие личность заменялось словом лик. Последнее же понятие использовалось в области иконописи относительно Иисуса Христа, Богородицы и канонизированных людей, в отношении которых употребляются такие понятия, как святой или преподобный
(уподобившийся Богу). Собственно говоря, истинная личность в русской культуре
мыслилась в качестве святого человека, приближённого по своему духовному содержанию и образу жизни к Богу.
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ КОНОТАТИВНОГО ЕЛЕМЕНТУ
АСОЦІАЦІЙ ТА АСОЦІАТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
У статті розглядається конотативний елемент значення асоціацій та асоціативних зв’язків, надаються результати їх емпіричного оцінювання, пропонуються критерії
оцінювання, а також класифікація асоціативних зв’язків з точки зору оцінок їхніх конотацій на основі емпіричного матеріалу.
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Асоціативний експеримент як метод вивчення поняттєвих систем (а ширше – картини світу) носіїв мови і досі лишається актуальним і широко використовується у
психолінгвістиці [1; 2]. Особливо дієвим цей метод стає при виявленні внутрішнього,
неусвідомлюваного компоненту власної картини світу індивідуумом, того компоненту, який є підґрунтям поведінкових реакцій на реалії оточення. Проте досить небагато
досліджень ґрунтується на асоціативному експерименті як основному джерелі набору
даних для лінгвістичного аналізу [3; 4;5]. Хоча існують формули і математичні засоби,
певні комп’ютерні програми, що є інструментами аналізу і систематизації всього масиву
отриманих реакцій на стимули, які формують асоціативні поля певної мовної одиниці,
процедура обробки даних залишається досить трудомісткою.
Труднощі виникають при аналізі конотативного елементу реакції, особливо коли конотативний елемент є імпліцитно вплетеним у мовну одиницю, є елементом її змісту і не
відображається словотвірними засобами. Зазвичай, реакціями на стимул є стилістично
нейтральні мовні одиниці, що не мають у складі жодних морфем з яскраво вираженою
конотацією, і тільки семантика даної реакції (що, в свою чергу, стає стимулом як для експериментатора, так і для респондентів і породжує свою систему реакцій, своє асоціативне поле) може стати підґрунтям оцінки конотативного елементу слова-реакції. Про те, що
кожне слово несе певну конотативну інформацію, вже йшлося в наукових роботах [3:3637]. Отже, оцінювання слів-реакцій на стимул за їх змістом є правомірною процедурою.
Існує метод семантичного диференціалу Ч. Осгуда, який використовується при потребі
оцінити поняття за 3-, 5-, 7-бальними шкалами [3]. Проте цей метод пропонує надто
розгалужену систему параметрів, які до того ж виражені вербально і при сприйнятті їх
респондентами здатні породжувати нові асоціативні ряди, що заважає чистоті аналізу. Ці
особливості методу не є також зручними для статистично точної, математичної обробки
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даних у випадку великої кількості асоціативних зв’язків. Слід також зауважити, що асоціації, які отримує дослідник в результаті вільного асоціативного експерименту, є досить
різнорідними, їх класифікація за формою вираження і денотативним аспектом надана в
роботі Л.В. Кушмар [5: 9]. В нашій статті мова йде про класифікацію одиниць-реакцій за
конотативним елементом. Термін «конотація» будемо вживати у розумінні О.С. Ахманової: «Конотація – додатковий зміст слова чи виразу, його супутні семантичні або стилістичні відтінки, які накладаються на основне значення й служать для вираження різноманітних
експресивно-емоційно-оцінних обертонів, які можуть надавати висловленню урочистості,
жартівливості, невимушеності, фамільярності тощо[6: 203 – 204]». Під термінами «асоціація» і «реакція» розуміємо ті мовні одиниці, що надаються респондентами у процесі
вільного асоціативного експерименту на стимул, під терміном «асоціативний зв'язок»
розуміємо відношення «стимул – реакція (асоціація)», з одного боку, як цілісну одиницю,
що набуває власної семантики, з іншого боку як сукупність двох елементів (стимулу і
реакції), що утворюють асоціативну пару.
Мета статті – на основі емпіричного матеріалу визначити типи асоціацій та асоціативних зв’язків з погляду їх конотацій, підтвердити і конкретизувати критерії оцінок,
якими характеризується конотативний елемент асоціацій та асоціативних зв’язків.
Згідно з досвідом, набутим в процесі попередніх експериментів, ми пропонуємо поділяти асоціації на позитивні, негативні та нейтральні. Для систематизації присвоєння оцінного індексу реакціям, що формують асоціативне поле стимулу, на основі їх
семантики за шкалою « -1»-«0» -«+1» ми пропонуємо певні критерії, а саме:
Оцінку «+1» отримують такі асоціації, що:
1) позначають природні процеси і явища, пов’язані з природою світу, і не носять
руйнівного характеру (наприклад: зростати, еволюція, природа, вода, світло, чисте повітря, дерева тощо);
2) позначають життєво необхідні, а також бажані явища, процеси, характеристики
соціального та індивідуально-психологічного життя людини (наприклад: життя, розум,
дружба, захист, батьки, живопис, родина, солодкий, рідний, життєздатний, народжуватись тощо);
3) відображають гармонію стосунків буття і людини (наприклад: радість, мир, віра,
віддача, духовне, порядок тощо);
4) позначають діяльність людини, направлену на гармонізацію оточення; явища,
пов’язані з такою діяльністю (наприклад: покращувати, створити, прагнення, варити,
прогрес, пошук, професіонал, працювати тощо);
5) позначають явища, прояви, надбання соціального та індивідуально-психологічного
життя людини, а також природні процеси, що позитивно сприймаються як індивідуальною свідомістю, так і соціумом в цілому в межах певного мовно-культурного середовища
(наприклад: усі ми, правильний, благо, земля, радісний, успіх, прибуток, вмілий тощо);
6) вживані у високому стилі з позитивною семантикою (наприклад: храм, тріумф,
повелитель тощо);
7) вживані у розмовному стилі з яскравим, позитивним, емоційним забарвленням
(наприклад: клас!, здорово, кайф, лафа, радість ти моя, Ах!, я «за»! тощо).
Оцінку «-1» отримують такі асоціації, що :
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1) позначають негативні та небажані явища соціального та індивідуального життя
людини, небажані психологічні стани та природні процеси (наприклад: самотність, ні в
що не вірить, жахіття, хаос, страх, покинутий, ворог, не пробачливо, голод тощо);
2) позначають руйнівну діяльність суб’єкта в навколишньому середовищі, явища, що
пов’язані з такою діяльністю, а також результат такого впливу (наприклад: помститися,
воювати, втрати, зламати, вбивство, розлад тощо);
3) позначають процеси, явища життєдіяльності суб’єкта і навколишнього середовища,
які в цілому не приймаються як індивідуальною, так і суспільною свідомістю як бажані
(наприклад: брехня, помста, війна, суперечка, землетрус, грабунок, деградувати тощо);
4) вживані у розмовному стилі і мають негативну забарвленість (розмовна лексика з відтінками нехтування, іронії, насмішки тощо, а також груба лексика), наприклад: наплювати,
весь із себе, кинути (в значенні «залишити і піти»), ідіот, пуп землі, непотріб тощо).
Оцінку «0» отримують такі асоціації, що:
1) є неозначеними займенниками, неозначеними прислівниками, частками;
2) відображають явища дійсності, а також поняття, які однаково приймаються та
не приймаються за бажані (амбівалентні) (наприклад: класика, голосувати, однаковий,
обов’язково, магія, пропаганда тощо);
3) позначають явища, процеси і діяльність, позитивне чи негативне ставлення до
яких залежить від їх конкретної реалізації в конкретних умовах (наприклад: гра, викладати («навчати»), точка зору, спогади, спосіб, доля тощо);
4) позначають явища, характеристики, процеси, що не мають певної міфологеми, не
співвідносяться з критерієм «прийняття» / «несприйняття» (наприклад: стілець, аеропорт, об’єм, банка, середній, належність,фігура тощо);
5) є загальновживаною, нейтральною лексикою (наприклад: вулиця, код, світ, шахи,
вічний тощо). При цьому враховувалися ймовірні переносні значення слів.
Асоціативні ряди, що виникають у суб’єкта-дослідника при сприйнятті і аналізі реакції, наданої респондентами, дають йому змогу віднести стилістично нейтральну та
позбавлену конотацій на морфемному рівні асоціацію до тієї чи іншої групи та присвоїти
їй відповідну оцінку.
Проте для перевірки і вдосконалення цієї гіпотетичної системи оцінювання асоціацій, підтвердження істинності та корекції запропонованих оцінних критеріїв нами був
проведений додатковий експеримент, що полягав в оцінюванні вибірки стимулів, реакцій
(асоціацій) на них та асоціативних зв’язків самими носіями мови. В ході експерименту
було опитано 28 респондентів віком 18 – 23 років. Об’єктом оцінного шкалювання стали
(окремо) стимули та надані на них в попередньо проведеному вільному асоціативному
експерименті реакції (всього 59 слів різних частин мови) та власне асоціативні зв’язки
цих самих стимулів та реакцій (пари слів, що утворилися при вільному асоціюванні).
Респондентам було запропоновано оцінити надані слова та пари слів за шкалою «-1»-«0»
-«+1» залежно від того, вважають вони поняття (окремі стимули і реакції) і ситуації, виражені асоціативними парами слів (асоціативними зв’язками), позитивними, негативними чи нейтральними. Аналіз отриманих даних доводить принциповий збіг оцінок, наданих стимулам і реакціям (окремо) з описаними вище критеріями оцінок, запропонованих
нами. Наприклад, на такі семантичні одиниці як «добробут», «відпочинок», «життя»,
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«спокій», «приємний», «цінні», «пробачу», «вірю», «тепло», «радість», «сила», «майбутнє», «вчасно», «потрібно», «можна вирішити» більшість оцінок, наданих респондентами,
були позитивні, їх загальна кількість по кожній одиниці складала більше 70%. Абсолютно
позитивними в цьому переліку виявилися семантичні одиниці «радість» та «сила» – всі
респонденти надали даним словам коефіцієнт «+1» (100% позитивних оцінок). (Стимули,
що були задіяні в процедурі оцінного шкалювання, тут і надалі виділені напівжирним курсивом, а задіяні асоціації – простим курсивом; для полегшення опису результатів шкалювання задіяні стимули і реакції названі нами семантичними одиницями).
З іншого боку, такі семантичні одиниці як «небезпека», «злість», «страх», «самотність», «неприємний», «бій», «біль», «втрата», «хабар», «самовбивство», «біда»,
«погано», «марно», «один» оцінювались переважно негативно: кількість присвоєних
«-1» коефіцієнтів також в середньому більше 70% по кожній одиниці.
Цікавим виявилося оцінювання респондентами амбівалентних стимулів та реакцій.
Під амбівалентними розуміються такі, що у свідомості носія мови можуть набувати позитивного чи негативного значення залежно від контексту, або коли прояви і властивості
предметів і явищ, позначених цими мовними одиницями (з точки зору мовної системи нейтральними), можуть набувати в дійсності різних форм і чинити неоднозначний,
різновекторний вплив на людину. Такі семантичні одиниці викликають у респондента
асоціації-реакції (виступаючи в цьому випадку як стимули), що апелюють швидше не
до загально засвоєних колективних цінностей, а до життєвого досвіду особи і випливають із цього досвіду. (Наприклад, стимул «романтика» отримала 75% позитивних
оцінок («+1»), 3,6% негативних («-1») та 17,8% нульових оцінок.) Проте коли мова йде
про експериментальне дослідження характеру мовної картини світу її носіїв, дослідник
має справу не з одиничною мовною свідомістю, а з масами респондентів, отже подібне
дослідження цілком правомірно віднести до дослідження колективної мовної свідомості, що додає об’єктивації отриманим результатам. Навіть при обмеженій кількості респондентів і невеликій кількості тестованих понять у вибірці в сумі з утвореними ними
асоціативними зв’язками їх достатньо для виявлення закономірностей. В нашому – на
перший погляд організаційно не масштабному – експерименті матеріал для аналізу забезпечує вже 2604 співвідношення. Отже, ми беремо на себе відповідальність розглядати даний матеріал як невеликий зріз об’єктивної колективної мовної свідомості, а не
суб’єктивного вибіркового асоціювання.
Слід також зауважити, що в контексті нашої роботи оцінна диференціація асоціацій
щільно пов’язана саме з процедурою асоціювання не тільки у випадку вихідного джерела
піддослідного матеріалу, а і в процесі перебігу респондентського оцінювання, оскільки
оцінки респондентів, присвоєні ними запропонованим мовним одиницям, базуються на
тому асоціативному ряді, що виникає у респондентів в момент сприйняття стимулу. Це
підтверджує і той факт, що цілком стилістично і позаконтекстуально нейтральні (за О.С.
Ахмановою – інгерентні) асоціації набувають у носіїв мови емоційного забарвлення. Так,
семантичні одиниці «точка зору», «сім’я», «море», «гроші», «люди», «очі», «речі», «зустріч», «звук», «планую», «він», «вона», «я», «більше ніж треба» набувають позитивної
оцінки; такі семантичні одиниці як «проблема», «мало емоцій» – негативної оцінки. Цікавим вбачається більшість нейтральних оцінок у семантичних одиниць «вільна», «ніколи»,
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«не буду», «дурниця», «зайва», «ні», «вимагаю», що доводить їхню абсолютну амбівалентність: не тільки лінгвістичну, гіпотетичну, позаконтекстуальну двовекторність (введемо ці поняття в контекст для порівняння: вільна каса, вільна галявина, вільна людина;
ніколи не дозволю, ніколи не ображу; зайва ручка, зайва людина тощо), а й практичну,
проведену через свідомість, психологічну двозначність. Проте введення окремих стимулів і реакцій у співвідношення, контекст, словосполучення звужує їх зміст і конкретизує
їхню семантику, тим самим ущільнюючи основу для оцінювання. Співвідношення «стимул – реакція», тобто асоціативна пара слів із певним зв’язком між її елементами, – це той
мінімальний психологічний контекст, що здатний уточнювати і навіть якісно змінювати
оцінку в процесі руху від окремих стимулів і реакцій до асоціативного зв’язку. Експеримент довів, що оцінки, присвоєні окремим стимулам і реакціям до моменту їх сполучення,
і оцінка, що присвоюється асоціативній парі, побудованій з цих стимулів і реакцій, можуть
бути неоднаковими. Так, стимул «вона» отримала здебільшого позитивні оцінки (67,9%),
реакція «зайва» оцінена нейтрально (53,6%), а ось асоціативний зв'язок «вона зайва» отримала 53,6% негативних оцінок в порівнянні з 35,7% нейтральних. Стимул «самотність»
був оцінений респондентами негативно (60,7%), реакція «ні» отримала здебільшого нейтральні оцінки (57,1%), а асоціативний зв'язок «самотність – ні» є у свідомості респондентів позитивною реальністю (46,4% позитивних оцінок в порівнянні з 32% негативних і
21,4% нейтральних оцінок). Асоціативний зв'язок «ніколи – самовбивство» отримав 75%
позитивних оцінок при 93% негативних у реакції «самовбивство» і 64,3% нейтральних
оцінок у стимулу «ніколи». Проте здебільшого асоціативний зв'язок набував такої ж оцінної характеристики, як і член асоціативної пари з більш інтенсивною ознакою негативності чи позитивності. В асоціативній парі «неприємний звук» стимул «неприємний»
має негативне емоційне забарвлення (як за поданими вище критеріями, так і за оцінками
респондентів – 78,5% негативних оцінок), реакція «звук» за поданими критеріями може
бути віднесеною до амбівалентної та отримати оцінку «0», проте респонденти оцінили цю
лексему здебільшого позитивно (75% позитивних оцінок), але сам асоціативний зв'язок
«неприємний звук» отримав негативну характеристику (78,5% негативних оцінок), тобто
інтенсивність конотативного елементу стимулу «неприємний» переважила як об’єктивну,
стилістичну і в цілому мовну нейтральність реакції «звук», так і суб’єктивне сприйняття
респондентами цієї реакції. В асоціативній парі «вільна сила» розподіл оцінних характеристик такий: «вільна» – більшість нейтральних оцінок (51,4%), «сила» – абсолютно позитивне у сприйнятті поняття (100% позитивних оцінок»), асоціативний зв'язок «вільна
сила» має 82% позитивних оцінок в порівнянні з 14% нейтральних. В асоціативних парах «злість – сила» і «відпочинок – біль» інтенсивність негативного компоненту стимулу
«злість» (75% негативних оцінок) і реакції «біль» (оцінку «-1» поставили 75% респондентів) переважила позитивну конотацію стимулу «відпочинок» (96,4 % позитивних оцінок)
і реакції «сила» (100% позитивних оцінок), а зв'язок «відпочинок – біль» отримав 50% негативних оцінок в порівнянні з 10,7% позитивних, зв'язок «злість – сила» відповідно 57% і
10,7%. Зв’язки «добробут – люди», «проблема – можна вирішити», «приємна – зустріч»,
«цінні – речі», «романтика – свічки», в яких семантичні одиниці «люди», «проблема»,
«зустріч», «речі», «свічки» за поданими вище критеріями можуть бути оцінені дослідником оцінкою «0» як амбівалентні, позаконтекстуально і стилістично нейтральні, все-таки
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отримують у респондентів позитивні характеристики, отже в них переважило позитивне
емоційне навантаження одиниць «добробут», «можна вирішити», «приємна», «цінні»,
«романтика». Така ж закономірність в протилежному напрямку простежується в асоціативних зв’язках «неприємна – позбавитись», «небезпека – вогонь», «вимагаю – хабар»,
які отримали у респондентів негативні характеристики, хоча один з елементів цих зв’язків
(«позбавитись», «вогонь», «вимагаю») є нейтральним на словотвірному та стилістичному рівні і амбівалентним за змістом в семантико-конотативному аспекті. З іншого боку,
не викликають сумніву у своїх позитивних конотаціях асоціативні зв’язки «відпочинок
– курорт», «приємний – тепло», де обидва елементи пари мають позитивні конотації (що
теж було доведено експериментальною процедурою), а також зв’язки «злість – погано»,
«небезпека – бій» з негативними конотаціями як у цілому компоненті, так і у кожного з
елементів пари.
Цікавим виявився такий результат: асоціативні зв’язки «спокій – мало емоцій», «самотність – один», «ніколи – не буду» отримали більшість оцінок «0»: 46,4%, 50%, 71,4%
відповідно. Проте члени асоціативного зв’язку, взяті окремо, показали інші конотації:
«спокій» – 51,4% позитивних оцінок, «мало емоцій» – 53,6% нейтральних оцінок,
зв'язок «спокій – мало емоцій» – 46,4% нейтральних в порівнянні з 32% позитивних і 21,
4% негативних оцінок; переважає нейтральна характеристика одного елементу з пари;
«самотність» – 60,7% негативних оцінок, «один» – 42,9% негативних оцінок (більшість), асоціативний зв'язок «самотність – один» – 50% нейтральних оцінок в порівнянні з 10% позитивних і 39% негативних оцінок;
«ніколи» – 64,3% нейтральних оцінок, «не буду» – 75% нейтральних оцінок, асоціативний зв'язок «ніколи – не буду» отримав 71,4% нейтральних оцінок.
Отже, в цих парах вирішальним фактором оцінного сприйняття слід вважати не інтенсивність оцінної конотації їх елементів, а розглядати асоціативний зв'язок як цілісну
одиницю, акцентуючи увагу на його амбівалентності і присвоювати йому оцінку «0».
Таким чином, наш експеримент показав, що в процесі аналізу конотативного елементу отриманих асоціацій для реконструкції фрагменту мовної картини світу її носіїв,
досліднику слід брати до уваги як окремі елементи асоціативної пари (стимул і реакцію)
і оцінювати їх окремо за описаними вище критеріями, так і власне асоціативний зв'язок,
який при сполученні стимулу з реакцією в змістовому аспекті утворює мінімальний контекст на рівні словосполучення, відображає для респондентів чіткішу, ніж слово, реальність і, відповідно, модифікується в конотативному аспекті.
Аналіз отриманих даних показав, що оцінки асоціативних зв’язків залежать від декількох факторів :
1) характеру конотацій окремих елементів;
2) способу взаємодії цих конотацій, а саме:
– «поглинання» більш інтенсивною конотацією амбівалентних або нейтральних форм;
– взаємного посилення конотації при однорідності характеристик окремих елементів
асоціативної пари;
– зміни конотації асоціативного зв’язку на протилежну за знаком чи нейтральну конотацію у випадку формування інтенсивнішої характеристики на рівні словосполучення
у асоціативного зв’язку як цілісної одиниці.
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У зв’язку з цими фактами пропонуємо поділяти асоціативні зв’язки в конотативному
аспекті на 5 груп:
1) позитивні (у випадку, коли обидва елементи пари або зв'язок як цілісна одиниця
несуть незаперечно позитивну конотацію: відпочинок – курорт, приємний – тепло, ніколи – самовбивство);
2) негативні (у випадку, коли обидва елементи пари або зв'язок як цілісна одиниця
несуть негативну конотацію: злість – погано, небезпека – бій, страх – втрата);
3) умовно позитивні (у випадку «поглинання» більш інтенсивною позитивною конотацією амбівалентних або нейтральних форм: добробут – люди, проблема – можна
вирішити, цінні – речі, вільна – сила, приємна – зустріч, вимагати – вчасно, життя
– радість, романтика – свічки тощо);
4) умовно негативні (у випадку «поглинання» більш інтенсивною негативною конотацією амбівалентних або нейтральних форм: злість – дурниця, неприємний – звук,
вона – зайва, небезпека – вогонь, вимагаю – хабар, вірю – марно, злість – сила, відпочинок – біль тощо);
5) нейтральні (у випадку, коли амбівалентність простежується на рівні асоціативного зв’язку як цілісної одиниці: ніколи – не буду).
За такою класифікацією позитивні, негативні та нейтральні асоціативні зв’язки працюють в одній площині, оскільки відображають ті настрої, що, існуючи в свідомості
респондентів, відображають їх свідому оцінку дійсності. Умовно позитивні та умовно
негативні асоціативні зв’язки слід віднести до іншої площини, оскільки вони свідчать
про менш усвідомлену оцінку, потенційну схильність респондентів до негативного чи
позитивного забарвлення дійсності.
Таким чином, відповідно до наведеної класифікації, пропонуємо присвоювати асоціативним зв’язкам в процесі аналізу асоціативних полів стимулів такі оціночні бали:
позитивним – «+1»; негативним – «-1»; нейтральним – «0»;
умовно позитивним – «1У»; умовно негативним – «-1У».
Асоціації ж пропонуємо класифікувати як позитивні, негативні і нейтральні згідно
з описаними на початку критеріями, що були підтверджені нами експериментально, та
присвоювати їм такі оцінки:
позитивним – «+1»; негативним – «-1»; нейтральним – «0» (при цьому амбівалентні
та нейтральні асоціації за відсутності контексту (на рівні до асоціативного зв’язку) пропонуємо вважати нейтральними і оцінювати балом «0»).
Оскільки при аналізі асоціативних полів стимулів з метою реконструкції мовної картини
світу досліднику доводиться мати справу з сотнями тисяч асоціативних зв’язків, таку масу
реакцій практично неможливо ввести в додатковий експеримент оцінного шкалювання.
Отже, описані системи критеріїв і відповідні їм оцінні еквіваленти значно полегшують роботу дослідника і дають йому інструментарій для самостійного аналізу
конотативного елементу отриманих асоціацій. Статистична обробка всього масиву
асоціацій та асоціативних зв’язків, включаючи умовно позитивні та умовно негативні асоціативні зв’язки, дає змогу ще з більшою достовірністю об’єктивувати емпіричний матеріал та простежити принциповий напрямок руху колективної свідомості
до негативізму чи позитивізму у сприйнятті навколишньої дійсності. Оскільки асо34

ціації є тим самим матеріалом, що відображає підсвідоме сприйняття респондентами
оточення і себе (на відміну від текстів, при породженні яких свідома контролююча
функція автора тексту – активна), дослідження, побудовані на основі вільного асоціативного експерименту, багатогранний аналіз асоціацій та асоціативних зв’язків, а
на їх основі – стимулів як предмету дослідження, на денотативному і конотативному
рівнях яскраво уточнюють картину світу носіїв мови, а також виявляють потенційні
схильності масової свідомості до означення дійсності, що є підґрунтям для її творчого чи руйнівного перетворення.
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ КОННОТАТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА
АССОЦИАЦИЙ И АССОЦИАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ
В статье рассматривается коннотативный элемент значения ассоциаций и ассоциативных связей, даются результаты их эмпирического оценивания, предлагаются
критерии оценивания, а также классификация ассоциативных связей с точки зрения
оценки их коннотаций на основе эмпирического материала.
Ключевые слова: стимул, реакция, ассоциация, ассоциативная связь, коннотация,
оценка, критерии, классификация, языковая картина мира.
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THE SYSTEM OF EVALUATING CONNOTATIONS OF ASSOCIATIONS
AND ASSOCIATIVE LINKS
The article deals with the problem of evaluating connotations of associations obtained during conducting of the free associative experiment. The results of experimental evaluating by the
group of respondents and evaluating criteria of associations are proposed. The classification
of associative links according to marks of their connotation on the basis of the experimental
material is created.
Key words: stimulus, reaction, association, associative link, connotation, mark, criteria,
classification, linguistic picture of the world.
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«ПРО ЖІНОЧНЕ В ЛЮДИНІ»: ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ РІХАРДА ВАҐНЕРА
В РОМАНІ «ВЕРДІ. РОМАН ОПЕРИ» ФРАНЦА ВЕРФЕЛЯ
На прикладі роману австрійського письменника Франца Верфеля «Верді. Роман опери»
(«Verdi. Roman der Oper», 1924) розглянуто проблему впливу Ріхарда Ваґнера на музичноестетичний розвиток другої половини ХІХ ст.– початку ХХ ст. Романіст загострює увагу на жіночно-еротичному аспекті ваґнерівського впливу, представляючи його водночас як
вагому причину тривалої творчої кризи Верді й як підставу для її переборення.
Ключові слова: Дж. Верді, Р. Ваґнер, вплив Р. Ваґнера, «жіночне в людині», Ф. Верфель.
Видатний німецький композитор Ріхард Ваґнер (Richard Wagner, 1813–1883) належить до тих митців, чий вплив на культуру кінця ХІХ–ХХ ст. визнано специфічним мистецьким феноменом. Досі, 200 років з дня його народження, попри гостро суперечливі
аспекти цього впливу продовжуються дискусії із приводу надзвичайного захоплення
ваґнерівським мистецтвом. «Ваґнер здатен змінювати людей, еруптивніше, ніж Моцарт,
чуттєвіше, ніж Бетховен, конкретніше, ніж Бах. Ваґнер може приголомшувати, оволодівати, лише завдяки тривалості й гучності своєї музики. Ваґнер може викликати залежність, замінивши місцями мистецтво й життя, святкову виставу і будні... Ваґнер може
ставати світоглядом, справою віри, культом», – констатує газета «Die Zeit» [1: 35]. І на це
є свої причини: бо композитор віддав перевагу найрепрезентативнішому із зображальних мистецтв – опері, бо йому вдалося створити свій театр – «маяк німецької культури»,
бо його музика наділена запаморочливою якістю та відвагою. Присвятивши серйозне
дослідження впливу Р. Ваґнера, визнаний знавець його мистецтва Є. М. Фішер наполягає на тому, що сьогодні не можна уникнути тих суперечностей, які визначали життя
і творчість митця, тому дослідник зосереджується на проблемному комплексі антисемітизму, виділяючи в якості важливого аспекту ваґнерівської історії впливу також поняття
«сукупного твору мистецтва». «Твором мистецтва майбутнього» була проголошена музична драма, яка передбачала взаємодію різних видів мистецтва, а також простір, де мала
реалізовуватися ця взаємодія, участь глядачів, які теж мали бути митцями і в цьому сенсі
виробниками та реципієнтами мистецтва. Оскільки ідея «сукупного твору мистецтва»
мала й політичне підґрунтя, то Є. М. Фішер не виключає зв’язку претензії на тотальність
із тоталітарною претензією [2: 18–19]. Вважають, що у Ваґнерових сценічних творах
зустрічаються дві реальності: дія втілює суспільну реальність безнадійно поганого світу,
© С. Маценка, 2013
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музика – психологічно-анропологічну реальність чуттєво пізнаваного «принципу надії».
Ця амбівалентність частково пояснює те захоплення, яке до сьогодні викликає Ріхард
Ваґнер. Митця також сприймають як незрівнянний предмет вивчення, бо він досліджував лабіринт сучасної душі в усіх його найпотаємніших закутках, тому для мислителя,
який прагне пізнати цю душу до самих її глибин, Ваґнер – дорогоцінний провідник.
У цьому контексті цікавим є явище літературного ваґнеризму, яке, безумовно, стало
передусім наслідком літературної рецепції музичних драм композитора. Хоча літературне
значення Ваґнера до сьогодні залишається суперечливим, його вплив на світову літературу впродовж більш, ніж століття був величезним. «Літературний ваґнеризм, безперечно,
у першу чергу є феноменом романської та англійської літератур зламу століть і меншою
мірою німецької літератури. Завдяки своєму матеріалу і способу його обробки – а надто
завдяки поєднанню містичної архаїки та сучасного нервового мистецтва – музичні драми
Ваґнера особливим чином вразили естетичний нерв зламу століть. Полярність і дзеркальна образність еротики й релігійності («Тангойзер» і «Парсиваль»), ушляхетнення
інцесту («Валькірія») та апофеоз вільного кохання, яке розбиває щити правил поведінки,
ідентичність еросу і танатосу («Трістан та Ізольда»), прокляття золота, образ суспільства, одержимого фетишем абстрактного володіння («Перстень Нібелунга»), загибель
роду і занепад світу («Сутінки богів») – це теми, які затягували авторів раннього модернізму у своє річище, чи то у Франції, Англії, Італії, Іспанії чи Німеччині. «Тангойзер»,
«Трістан» і тетралогія «Перстень Нібелунга» знаходяться за цього явно на першому плані рецепції», – зазначає Д. Борхмайєр [3: 12]. Нервове оркестрування цих тем, надмірна
чуттєвість нової поетично-музичної мови, формальна структура, музикалізація поезії та
поетизація музики, система лейтмотивів особливо відповідали літературі раннього модернізму. Р. Ваґнер став «містичним символом» доби переходу в літературі до музики,
збагативши її своїми досягненнями у сфері звукового мистецтва. Митець був загальним
джерелом натхнення для витонченості модерністів, примх декадентів, релігійних пошуків та прагнень міфотворців. У німецькій літературі, як відомо, під значним впливом
Р. Ваґнера перебував Томас Манн, що відчутно у багатьох його творах. Ставлення письменника до визначного митця було за цього амбівалентним. Сам Томас Манн багато розмірковував над феноменом впливу Р. Ваґнера. У листі до Генріха Манна від 6.2.1908 він
писав: «Мені стає добре, коли я помічаю, на якому смішному непорозумінні ґрунтується
бюргерська популярність Ваґнера. Хвалити Бога, все ж справжнього Ваґнера кожен зрештою має сам для себе» [4: 20]. Саме Томас Манн охарактеризував Р. Ваґнера як найбільший німецький внесок в європейську культуру ХІХ ст. Письменник послуговувався
за цього чуттєвою лексикою, типовою для ваґнерівського літературного дискурсу, а саме
він говорить про свою «пристрасть до сповненої чару творчості Ваґнера», «насолоду
його творчістю», «глибоке, самотнє щастя серед театральної юрби», «трепет і захоплення». І навіть критику Ваґнера Ніцше він сприймає як «панегірик навиворіт», «любовну
ненависть», «любовну пристрасть» [4: 96]. Отже, примітно, що Томас Манн говорить
про любов, яку викликав щодо себе митець, котра межує з любов’ю чоловіка до жінки, і
про пристрасть до його музики, яку сам Ваґнер проголосив «жінкою».
Очевидно, що таке ставлення до Р. Ваґнера могло бути зумовлене до певної міри його
власним розумінням жіночного. В останній незавершеній розвідці під назвою «Про жі38

ночне в людині («Über das Weibliche im Menschlichen», опубліковано 1885 р.) він виразно
протиставляє «природність жінки» «ідеальності чоловіка», відтак жінка схильна до вірності й збереження, а чоловік втілює принцип прагнення та завоювання. Ґрунтовніше
своє ідеалістичне тлумачення взаємовідносин статей Р. Ваґнер розгорнув в написаній
раніше праці «Опера і драма» («Oper und Drama», 1851), розвинувши ідею музичної драми з дихотомічної статевої моделі. Музика втілює жіноче начало, драма – чоловіче. Взаємодоповнюючий зв’язок між жінкою і чоловіком, кульмінацією якого є любовний акт,
слугує Ваґнеру метафорою для взаємовідносин між звуковим та поетичним мистецтвом.
«Музичний організм створює живу, правдиву мелодію тільки тоді, коли його запліднює
ідея поета. Музика народжує, поет запліднює... Музика – жінка. Природа жінки – любов:
але ця любов така, що зачинає, повністю віддається у зачатті. Жінка досягає повної індивідуальності лише у той момент, коли віддається. Це русалка, яка без душі лине у хвилях
своєї стихії, доки любов чоловіка не пробудить у ній душу» [5: 337–338]. Аналізуючи
природу творчого акту у Р. Ваґнера, О. Ф. Лосєв приходить до висновку, що всю художню творчість і створюваний нею предмет митець розуміє як сферу любові. Чоловічим
началом для нього є поетична вигадка або поетичний образ, якому протистоїть безмежна
й неподільна стихія абсолютної музики (тобто, музичне начало). І саме воно покликане
втілити у собі поетичну образність, позбавивши її тим самим абстрактності, роздробленості і перетворивши у творче становлення. Результатом акту їхньої взаємної любові
стає музична драма [5: 28–29]. У контексті ваґнерівської творчості жіночі образи на противагу до чоловічих виявляють сутнісну близькість до вселюдського та міфологічного,
виконуючи ключову функцію звільнення героїв зі стану відчуження. Цікаво, що саме у
цьому аспекті сам Р. Ваґнер критикував Й. В. Гете, якого поряд із Бетховеном вважав для
себе найбільшим взірцем у мистецтві. У листі до Матільди Везендонк від 7 квітня 1858
року він назвав «Фауста» «проґавленою нагодою» за допомогою любові, найважливішої
для нього теми, досягнути порятунку та звільнення, яку той легковажно втратив внаслідок розриву з Ґретхен. Те, що «втрачене» штучно наздоганяється в заключній сцені, «за
межами життя, посмертно», не переконує Ваґнера. «У земному житті ми бачимо активність Фауста лише у колах «великого світу», «античного мистецтва» і накінець – на вершині життя – «у практично-індустріальному світі, у сфері від’єднаного від внутрішнього
«об’єктивного», тоді як Ваґнер на основі філософії Шопергауера бачить суть життя у
«співчутті», яке усуває розділення суб’єкта й об’єкта, уподібнює зовнішнє внутрішньому, тобто – у «становленні суб’єкта світом», – пояснює Д. Борхмайєр [6: 49].
За аналогією до назви фрагменту «Про жіночне у людині» Р. Ваґнера можна розглянути проблему впливу німецького композитора в музикологічному романі «Верді.
Роман опери» («Verdi. Roman der Oper», 1924) Франца Верфеля. Д. Борхмайєр переконаний, що навряд чи знайдеться зворушливіше художнє зображення Ваґнера, ніж у
цьому творі. «Його дволикість, його страждальна природа за узурпаторським жестом,
«жіночно-чоловіче» в ньому, постійно згадуване «прекрасне» в його зовнішності, його
вічна молодість..., його любовний натиск та його товариськість, весела вдача, жартівливість і також доброта, передусім однак його «магічна виразність» і «принадна сила»,
все це складається в історичний портрет, який є чи не пластичнішим й автентичнішим,
ніж портрет самого Верді (у кожному разі він містить менше вигаданих моментів, аніж
39

останній)» [7: 128–129]. Великий поціновувач італійської музики, активний співорганізатор «ренесансу Верді» в Німеччині, Франц Верфель (Franz Werfel, 1890–1945) не належав
до прихильників Р. Ваґнера. Однак його ставлення до композитора змінилося, коли він у
1917 р. познайомився з Альмою Малер, палкою ваґнеріанкою, яка суттєво й надовго вплинула на його музичні смаки і вподобання. Відтак дослідники розглядають роман «Верді»
в межах полеміки Ф. Верфеля з Альмою Малер із приводу Ріхарда Ваґнера. «Його спроба
досягнути синтезу, визнання Ваґнера Верді, є тим самим його власною черговою спробою
визнати Ваґнера Альми, тобто визнати її позицію щодо Ваґнера. Однак не можна заперечувати того, що при всьому врахуванні діалектичного характеру твору, суб’єктивне невизнання Ваґнера Верді, звичайно, також залишається у свідомості читача й, очевидно, що це
було передбачено Верфелем» [8: 87]. У цілому ж у романі слід розрізняти критику особи
Ваґнера та його музики й її місця в музичній історії.
Однією з вагомих причин тривалої творчої кризи видатного італійського композитора Джузеппе Верді Ф. Верфель в романі проголошує особистий і творчий успіх німецького митця. З метою з’ясувати цю ситуацію, але в основному, щоб продовжити працювати, Верді приїздить у Венецію, де якраз перебуває Ваґнер. Партитура «Короля Ліра»,
яку впродовж багатьох років намагається закінчити Верді, засвідчує глибоку мистецьку
непевність італійського композитора: вона демонструє йому, що він сам піддався впливові Ваґнера і відійшов від власного музичного стилю. Вже при першій появі німецького
митця, за якою уважно спостерігає Верді, наголошено на його надзвичайній зовнішності
і шаленому особистому впливі на молодь, яка його постійно оточувала. Публіка «очима
фанатиків, роззявленими ротами п’яних, з уривчастим диханням людей в екстазі» вбирала «звуки», «життя цього чоловіка, – життя, що своїм обсягом, своєю силою десятикратно перевищувало будь-яке інше» [9: 32]. Отже, перед читачем постає людина з могутнім внутрішнім життям, палкою любов’ю у кожній рисі, волею до підкорення. Цікаво,
що Ф. Верфель, протиставляючи Верді і Ваґнера, зображує два типи митців: у випадку
Верді, який залишався в тіні своїх творінь, обожнювання призначалося його мелодіям
(таким письменник вважав зокрема й Ф. Шіллера), тоді як ваґнерівський геній приваблював увагу виключно до себе: «тут не творчість, тут – людина! Він щомиті увічнює
тільки самого себе, і годі знайти таку нікчемну людину, яку б він знехтував позначити
своїм вогняним тавром: став на камінь, і камінь – його васал. Його справа нерозривно
пов’язана з ним, його слава – це він сам, і доки він буде спроможний випромінювати в
прийдешнє своє палке життя, доти він залишатиметься безсмертним» [9: 33] (до таких,
з погляду Ф. Верфеля, належав і Й. В. Гете). У заключній сцені венеціанського карнавалу ця розбіжність виявляється дуже чітко: коли натовп співає «хораловидну мелодію в
стилі давніх часів, що оплакувала кінець святкових днів», Верді зворушений величчю
святкового співу, тоді як «вічно непогамовне владне я» Ваґнера «загасло в величі миті»
[9: 343]. Ф. Верфель зауважує, що коли погляди обох композиторів зустрілися вперше,
в очах Ваґнера Верді побачив «властивий їм вогонь», «допоминання любові», «волю до
знадження, щось майже по-жіночому владне», «вічну непогамовність, німий себелюбний заклик: «Будь моїм!» [9: 34]. Відповідно до двох зон впливу в романі поділено всі
діючі особи. Ті, що належать до Ваґнера, як правило, молоді люди, які ще не визначилися
в житті й «їхня свідомість перейнята невиразними, невизначеними прагненнями» [9: 89].
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Однак і зрілі люди самостійної творчої сили, каже Ф. Верфель, не могли опиратися «магічній життєвій сназі Ріхарда Вагнера» [9: 89]. Так само, як Ф. Верфель бачить Р. Ваґнера
звабником молоді, таким його представляв і Ф. Ніцше: «Подивіться на цих юнаків – закляклі, бліді, бездиханні! Це ваґнеріанці: нічого не розуміють у музиці і все-одно Ваґнер
над ними пан» [10: 105]. До таких належить в романі Італо, який назавжди запам’ятав
день, коли його відрекомендували Ваґнеру: «Ваґнерова жвавість, доброта, розумні жарти» [9: 88]. Німецький митець творить центр музично-естетичних роздумів молодого
італійця. Ф. Верфель таким чином розкриває таємницю Ваґнера, яка полягала у тому, що
він «впливав на інших не лише як справді велика людина, не лише як чарівний митець,
завжди, щохвилі сповнений проникливих, схвильованих звуків, – опріч цього свого обдаровання, він ще й спокушав – атож, інакше годі й сказати, – мов жінка. Як від чарівливої жінки, що при всій палкості своїх почувань не знала поразки, невдачі, каяття, від
нього поширювалось чисто еротичне випромінювання, отой електричний заряд ваблення
й відштовхування, який породжує всі форми нещасливого кохання. Чим старіший він
ставав, тим певніший себе, чим більше звільнявся від нестерпної необхідності обертати
очі на інших, сильніших і байдужіших, ще не підвладних йому, тим яскравіше випромінювалась з нього оця чаклунська сила. У ті дні дивна жіночність його єства царювала,
здавалось, найповновладніше і, мабуть, не випадково саме в той час Вагнер працював
над трактатом під назвою: «Про жіночне в людині» [9: 89]. Тому, сказано в романі, коли
Італо підводився з-за фортеп’яно, за яким вивчав «Трістана» і «Валькірії», йому паморочилось у голові, а тіло здавалось важким, як після виснажливої ночі кохання. Б’янка,
кохана Італо, ревнує його до Р. Ваґнера. Італо намагається представити їй вплив Ваґнера
як «щось духовне», однак Б’янка підозрює в композиторі свого суперника, який мобілізує лібідо Італо. Т. Вальк тому виділяє суперечку поміж закоханими як симптоматичну
для літературної рецепції Ваґнера у першій третині ХХ ст. [11: 266]. Німецький митець,
наприклад, так само протискується поміж подружжям Кларисою і Вальтером в романі
«Людина без властивостей» Роберта Музіля («Der Mann ohne Eigenschaften», 1930): у той
час, як Ульріх спілкується з ніцшеанкою Кларисою, на задньому плані звучить Ваґнер.
«Час від часу до них докочувалася хвиля безладно збурених звуків. Ульріх знав, що коли
Вальтер грав Вагнера, то Клариса тижнями не підпускала його до себе. І все ж таки він
грав Вагнера; з нечистим сумлінням; мов упертий хлопчак» [12: 82]. Якщо у Ф. Верфеля
Ваґнер впливає на оточуючих як «жінка», то у Ф. Ніцше сказано: «Ваґнер був у старшому віці цілком femini generis» [10: 124], а також: «музика – жінка» [10: 135]. А коли в романі мовиться про його музику, наголошується наркотичне, п’янке в ній. «Виразно, мов
струни музичного інструмента, відчував Італо свої нерви. Чужа сильна рука вхопила,
натягла й затримала ці струни в грізному нестерпно-солодкому акорді, не відпускаючи
їх для звуку. (Чи не був це один із тих затриманих акордів зі спраглою за розв’язкою
зменшеною септимою, якими німецький романтик сп’янив усе молоде покоління)?» [9:
223]. Ф. Ніцше порівнює вплив Ваґнера із тривалим вживанням алкоголю [10: 119]. Із
завмиранням серця Італо годинами очікував, щоб побачити, як його бог, Ваґнер, перетинає площу міста. Сам митець був лише радий такій увазі: «Ніщо так не тішило композитора, як те глибоке враження, яке під той час починали справляти його опери на еліту
стародавнього музичного народу» [9: 90]. Ваґнеріанкою в романі є також сопраністка
41

Маргеріта Децорці, яка, як і Ваґнер, приваблює до себе вже своєю появою. Невипадково про неї в романі сказано, що вона втілює «чарівне зближення статей» [9: 163].
Як і німецький композитор, співачка поєднує у собі пізньо-романтичні декадентські
нахили з духовно-інтелектуальними здібностями. В якості безпосереднього втілення
ваґнерівського «жіночного в людині» Маргеріта виконує важливу роль у переборенні
творчої кризи Верді, коли після другої дії вистави «Влада долі» у чоловічому костюмі
вона з’являється в ложі митця і, запевняючи його у своїй любові й спонукаючи до творчості, домагається поцілунку. «Приголомшений поцілунком Маргеріти Децорці, стояв
маестро в ложі, а його музика нестримно рвалася вперед. Його ще не перегоріла кров,
прокинулася з довгого сну, не хотіла вгамовуватися» [9: 399]. І хоча Верді і Ваґнер в
романі особисто так і не зустрічаються, підкреслено жіночно-еротична сфера впливу
німецького митця сприяє «намагнічуванню... духовних і чуттєвих елементів» творчої
людини, їх «несподіваній перебудові» у «надчуттєвий інстинкт» [9: 381].
Р. Ваґнер та його творчість спричиняються до того, що Дж. Верді інтенсивно розмірковує над власною музикою. За цього він розуміє, що творчість німецького композитора – це
«тисягогранний поетико-музично-філософський пласт» [9: 110]. І все ж Верді, як, очевидно, і сам Ф. Верфель, критикує митця за те, що той відкидає будь-які межі, «розвиваючи
своє обдаровання, він немовби відокремлюється від світу. Піднісшись до високості, вільна
від усяких обмежень та принизливих тенденцій практичного мислення, підкорена тільки
своїм власним законам, творчість ця прибрала невимірної форми» [9: 110]. Новаторство
Ваґнера для Верді все ж незаперечне, що хвилює його. «Чого він хоче від Вагнера? Невже
це заздрощі? Німець, блискучий, визнаний усіма, завжди, в будь-яку хвилину сповнений
творчої сили, йде, оточений молоддю, яскраво освітленим шляхом» [9: 119].
У романі є й різкий противник мистецтва Ваґнера – це молодий німецький композиторавангардист Фішбек, який вбачає у Ваґнерові «вбивцю музики» [9: 244]. Гострі судження
проти Р. Вагнер Ф. Верфель вкладає в уста хворого молодого музиканта, який постійно перебуває в гарячці, й якого не розуміє навіть сам Верді. У його особі письменник
представляє того, хто вже переборов ваґнерівський вплив. Самого ж митця показано як
людину своєї доби, а його музику – підкреслено як музику певної людини, позбавлену
будь-якої традиції.
Якщо взяти до уваги, що жіночне в музично-естетичній теорії й музичних драмах
Р. Ваґнера є носієм основного мотиву його творчості – звільнення, то саме така роль в
романі відведена Ріхарду Ваґнеру як віддзеркаленню «жіночного в людині» стосовно
Дж. Верді. Італійський маестро перебуває під значним впливом Ваґнера і переживає за
цього широкий спектр відчуттів: від усвідомлення власної спустошеності, зацікавлення,
бажання бути звабленим, нездатності боронитися до розчарування, пригнічення, співчуття, радості звільнення. У його випадку саме «об’єкт спокуси» суттєво спонукає його до
осмислення своєї мистецької позиції й звільняє енергію опору, яка спрямовується не стільки проти Ваґнера, скільки проти власного творчого безсилля. З музикознавчої перспективи, Ф. Верфель, очевидно, свідомо применшує вплив Р. Ваґнера на музично-естетичний
розвиток ХХ ст., який був значно вагоміший, оскільки метою письменника була реабілітація італійського маестро в німецькомовному культурному просторі. Попри всі спроби
урівноважити німецьку й італійську музику, остаточний висновок у романі не зроблено.
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«О ЖЕНСКОМ В ЧЕЛОВЕКЕ»: ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ РИХАРДА
ВАГНЕРА В РОМАНЕ «ВЕРДИ. РОМАН ОПЕРЫ» ФРАНЦА ВЕРФЕЛЯ
На примере романа австрийского писателя Франца Верфеля «Верди. Роман оперы»
рассмотрена проблема влияния Рихарда Вагнера на музыкально-эстетическое развитие второй половины ХІХ – начала ХХ века. Романист сосредотачивает внимание на
женско-эротическом аспекте вагнеровского влияния, представляя его одновременно и
как важную причину длительного творческого кризиса Верди, и как основание для его
преодоления.
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Ф. Верфель.
S. Matsenka, PhD, associate professor
Ivan Franko National University of Lviv
«ABOUT FEMINITY IN HUMAN BEINGS»:
THE IMPACT OF RICHARD WAGNER IN FRANZ WERFEL’S
NOVEL «VERDI: THE OPERA NOVEL»
The problem of Richard Wagner’s influence upon musical-aesthetic development of the
second half of the 19th – the beginning of the 20th centuries was analyzed in the present article
as exemplified by an Austrian author Franz Werfel’s novel «Verdi. Opera Novel» (Verdi. Roman
der Oper, 1924). The novelist paid special attention to feminine-erotic aspect of Wagnerian
influence, representing it at the same time as an important reason for Verdi’s lasting creative
crisis and as the grounds for its overcoming.
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СКАЗКА «РЕПКА»:
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В статье в культурологическом аспекте анализируется русская народная сказка
«Репка». Рассматриваются архаичные и современные версии этого текста.
Ключевые слова: народная сказка, текстология, культурологический аспект, архаичность, современность.
Русская народная сказка «Репка» характеризуется не только весьма «прозрачным»
сюжетом, но и оптимистичной, жизнеутверждающей направленностью: ее основная
идея, согласно которой залогом ощутимого и весомого (в прямом и переносном смыслах) результата являются коллективный труд, взаимопомощь и взаимовыручка, выражена четко и однозначно. Усвоению нехитрого, но такого важного морально-этического
правила способствуют сами сказочные персонажи – члены одной семьи и домашние
животные, которые последовательно появляются в тексте сказки и в буквальном смысле
слова «нанизываются» друг на друга, выстраивая уменьшающуюся в размерах цепочку.
Сравн.: Посадил Дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Пошел Дед репку рвать:
тянет-потянет, вытянуть не может! Позвал Дед Бабку: Бабка за Дедку, Дедка за репку
– тянут-потянут, вытянуть не могут! Позвала Бабка Внучку: Внучка за Бабку, Бабка
за Дедку, Дедка за репку – тянут-потянут, вытянуть не могут! Позвала Внучка Жучку:
Жучка за Внучку, Внучка за Бабку, Бабка за Дедку, Дедка за репку – тянут-потянут, вытянуть не могут! Позвала Жучка Кошку: Кошка за Жучку, Жучка за Внучку, Внучка за
Бабку, Бабка за Дедку, Дедка за репку – тянут-потянут, вытянуть не могут! Позвала
Кошка Мышку: Мышка за Кошку, Кошка за Жучку, Жучка за Внучку, Внучка за Бабку,
Бабка за Дедку, Дедка за репку – тянут-потянут – вытянули репку!
При выявлении «скрытого смысла» этой сказки Дед и Бабка обычно характеризуются как предки, которые вместе с Внучкой наглядно выражают связь поколений. Что
касается участвующих в вытаскивании репки животных (Жучки, Кошки и Мышки), то
они соотносятся с трехчленным делением мира: верхний мир – собака, средний (земной)
мир – Кошка, нижний (подземный, хтонический) мир – Мышка. Идея сказки заключается в таком случае в единении поколений и обращении людей ко всем силам мира – небесным, земным и подземным, что позволяет выполнить любую (в том числе – почти
невыполнимую) задачу.
А. Карпов, во-первых, обращает внимание на единичность, избирательность плода:
«Ведь по сказке выходит, что дед только одну репу с таким трудом тащил из земли. Стало
© В. Коваль, 2013
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быть, и сажал он только одно семечко. Картинка получается такая. Осталось у деда к
весне только одно семечко репы. Наверное, не мог он на него надышаться. С какой любовью, с какой тайной надеждой сажал он его в ещё холодную землю! С каким замиранием
сердца следил за набуханием желтого плода! И Бог его не обидел, не посрамил надежды.
Бог послал ему чудо». Во-вторых, необычно в сказке следующее обстоятельство: хотя в
роли помощников человека находятся животные-антиподы (с одной стороны – Жучка и
Кошка, с другой – Кошка и Мышка), выросшая репка и атмосфера взаимопомощи при
сборе урожая способствуют созданию всеобщего мира и гармонии. «Чудо-репка, – замечает А. Карпов, – перестраивает мироустройство, и на смену вражде приходит мир.
Проверка на верность хозяевам, а по большому счёту – проверка, можем ли мы забыть
наши нелицеприятия перед лицом общего дела, может ли быть у нас это самое общее,
а с другой стороны: можем ли мы и такое – прощать врагов». В-третьих, по мнению А.
Карпова, эта «мирная и светлая» сказка является христианской по своему духу, поскольку близкие люди и животные помогают Деду не ради личной выгоды, а руководствуясь
христианскими добродетелями: «Бабка, Внучка, верная Жучка, Кошка и Мышка пришли
на выручку к Деду в первую очередь ради любви. Чудо-репка выявила, что в этом доме
живут в мире и согласии, и каждый готов потрудиться, а то и пострадать за ближнего
своего, проявить милость. Тут-то и раздалась земля, выпустила репку» [1].
Притягательности и внутренней привлекательности этой сказки в немалой степени способствует также ее название – «Репка», в котором суффикс -к- имеет отнюдь
не уменьшительное (в сказке, как известно, репка выросла «большая-пребольшая»),
а другое – оценочно-ласкательное значение. Известно, что в допетровскую («докартофельную») эпоху репа, характеризующаяся неприхотливостью, высокой урожайностью и длительным сроком хранения, была в рационе русских людей (наряду с
хлебом) основным продуктом питания. Этот сладкий и питательный овощ обладает
высокими потребительскими свойствами – низкой калорийностью и наличием большого количества витаминов. Показательно и то, что в поэме Н.А. Некрасова «Кому
на Руси жить хорошо» (глава «Счастливые») обильный урожай репы осознается рябой и одноглазой (т.е. несчастной, обделенной судьбой) старухой как мерило благополучия, т.е. реальное воплощение счастья: Пришла старуха старая, рябая, одноглазая, / И объявила, кланяясь, что счастлива она: / Что у нее по осени родилось
реп до тысячи / На небольшой гряде: / «Такая репа крупная, такая репа вкусная, /
А вся гряда – сажени три, а впóперечь – аршин!
Таким образом, есть основания говорить о более широкой теме сказки – о добывании
членами одной семьи при активной помощи животных «хлеба насущного», всем необходимого продукта питания.
При попытке выявления подтекста рассматриваемой сказки необходимо принимать
во внимание ее различные (прежде всего – наиболее архаичные) варианты. В первом
томе известного собрания А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки» помещенный
под номером 89 текст «Репка», записанный в Архангельской губернии, отличается наличием в тексте совершенно неожиданных, фантастических персонажей: Посеял дедка
репку. Пошел репку рвать, захватился за репку: тянет-потянет, вытянуть не может!
Сóзвал дедка бабку. Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не мо46

жут! Пришла внучка; внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут,
вытянуть не можут! Пришла сучка; сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку,
дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не можут! Пришла нóга. Нóга за сучку, сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть
не можут! Пришла другá нóга; другá нóга за ногу, нóга за сучку, сучка за внучку, внучка
за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не можут! (И так
далее – до пятой ноги). Пришла пята нóга. Пять ног за четыре, четыре ноги за три,
три ноги за две, две ноги за ногу, нóга за сучку, сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за
дедку, дедка за репку, тянут-потянут: вытянули репку! [2, с. 107-108].
Замена первоначального неблагопристойного названия сучка на более привычное,
почти нарицательное имя Жучка выглядит вполне оправданно по этическим соображениям, хотя именно это («неприличное» в своем переносном значении) слово органично
вписывается в общий ряд сказочных персонажей (Дедка – Бабка – Внучка – Кошка –
Мышка), которые не наделяются именами собственными. Гораздо сложнее ответить на
вопрос о том, почему в сказке в качестве самостоятельно действующих субъектов (наряду с людьми и собакой) появляются отдельные части человеческого тела – ноги. Именно эта странная (если не сказать – жуткая) деталь, по мнению В. Панюшкина, делает
«сказку про репку самой загадочной, самой необъяснимой, самой таинственной во всем
русском фольклоре». Далее исследователь приводит не лишенные оснований рассуждения: «Что это за ноги – неизвестно. Гадать можно до бесконечности. Имеют ли эти пять
ног какое-то отношение ко всяким бессмысленным в русской фольклорной традиции
предметам, которые нужны, говорят, «как собаке пятая нога»? Нет ответа. Сами по себе
существуют эти ноги или на них стоит кто-то по отношению к бабке и дедке огромный?
Нет ответа. Связаны ли эти ноги каким-то образом с ногами Соловья-разбойника, которые, как известно, были обе левые? Нет ответа. В родстве ли эти ноги с омниподами,
придуманными Умберто Эко? Нет ответа тоже. Можно вдаваться во всякого рода фрейдистские спекуляции. Можно обратить внимание, что репку вытягивают дедушка, бабушка, внучка и всякое зверье, а родители девочки в сборе урожая не участвуют. Можно
предположить, что первые две ноги принадлежат девочкиной маме, третья и четвертая
нога – папе, а пятая нога – это не нога вовсе, а… Бог знает до каких догадок можно допредполагаться, размышляя о существе пятой ноги и о связи этой бессмысленной пятой
ноги с плодородием. <…> Мне кажется, как только я пойму, что это за ноги и что там у
этих ног с репкой, дедкой, бабкой, внучкой и сучкой на самом деле произошло, я пойму
самое существо русской народной души, и разъясню для себя все извивы отечественной
истории, и прозрею будущее отечества, и вообще смогу спокойно умереть» [3].
Между тем изображение в сказках отдельных частей тела не так уж уникально. Вопервых, обратим внимание на то, что авторы «Примечаний» к «Народным русским сказкам» упоминают приведенный А.Н. Афанасьевым начальный фрагмент сказки, записанной в Вологодской губернии, в которой на помощь старику и старухе приходит странный
персонаж-помощник – ножка: Был старик со старухою, насеяли репу. «Старуха! – зовет
старик. – Я ходил, смотрел: репка частая. Пойдем рвать». Пришли к репке, посудилипосудили: как нам репку рвать? Бежит ножка по дорожке. «Ножка, пособи репку рвать».
Рвали-рвали, не могли вырвать... [4, с. 459]. Очевидно, что полный вологодский вариант
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сказки «Репка» также содержал повествование о нескольких «ножках», пришедших на
помощь старикам.
Кроме того, подобная страшная, натуралистичная деталь встречается в сказке «Василиса Прекрасная»: главная героиня испытывает настоящий ужас при виде человеческих ног и рук, находящихся рядом с жилищем Бабы-яги: «Василиса прошла всю ночь и
весь день, только к следующему вечеру вышла на полянку, где стояла избушка Бабы-яги.
Забор вокруг избы из человечьих костей, на заборе торчат черепа людские с глазами.
Вместо столбов у ворот – ноги человечьи, вместо запоров – руки, вместо замка – рот с
острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса, стала как вкопанная...».
Особенно устрашающе и жутко выглядит отрубленная медвежья нога в русской народной сказке «Медведь – липовая нога». Как и другие сказочные тексты, эта сказка имеет несколько вариантов основного сюжета: мужик отрубает топором лапу медведя, который либо ворует репу, либо мирно спит в берлоге, либо ради озорства предлагает мужику
бороться. Сравн. фрагмент одного из них: Старик пошел по дрова; попал ему навстречу
медведь и сказывает: «Старик, давай бороться!». Старик взял да и отсек медведю топором лапу. Ушел домой с лапой и отдал старухе: «Вари, старуха, медвежью лапу». В
дальнейшем оставшийся с тремя лапами медведь, изготовив себе вместо отрубленной
лапы липовую ногу, опираясь на березовую клюку и рассказывая в песне о самом себе,
отправляется на поиски своих обидчиков – старика и старухи: Скырлы, скырлы, скырлы –
/ На липовой ноге, на березовой клюке. / Все по селам спят, по деревням спят,/ Одна баба
не спит – на моей коже сидит, / Мою шерсть прядет, мое мясо вари́т.
Приведенные сведения, однако, не дают пока ответа на вопросы, связанные с появлением загадочных ног в архаичном, не известном широкому читателю тексте сказки «Репка».
Решению этой загадки может, на наш взгляд, поспособствовать привлечение собственно
языковых и этнокультурных сведений, имеющих отношение к ноге как части человеческого тела. В русских народных говорах слово нога (нóги) фиксируется со значениями,
объединенными представлением о предмете, который что-либо поддерживает, укрепляет,
который является опорой, основанием чего-либо: ‘одна из двух г-образных стоек, на которых укреплен вал в ткацком станке’, ‘деревянный стержень сохи или плуга, на котором
укрепляется сошник’, ‘козлы для пилки дров’, ‘концы стропил’, ‘сваи рыболовного забора,
вбитые в дно реки ’, ‘дощатый помост под водой на четырех столбах’, ‘столб прясла –
сооружения для сушки снопов’, ‘деревянное основание печки’, ‘основание трубы русской
печи’ [5, с. 263-264]. В диалектных фразеологизмах жить на легкую ногу ‘жить беззаботно’, жить на всю (на богатую, на боевую, на толстую) ногу ‘хорошо, зажиточно жить’,
жить на тонкую ногу ‘жить бедно’ [5, с. 261-262] слово-компонент нога реализует еще
более отвлеченное значение – ‘образ жизни, условия существования человека’.
В сфере народной духовной культуры нога понимается как «одна из наиболее мифологизированных частей тела»; эта часть тела «получает мифологическое осмысление в
силу своей причастности к материально-телесному низу человека и хтонической сфере».
Непосредственной близостью ног к земле объясняются поверья о том, что через ступни
в человека проникают различные болезни. Кроме того, ноги связаны с телесным низом человека и потому «воспринимаются как этнокультурный эвфемизм гениталий, что
объясняет многие магические и обрядовые действия, имеющие эротическую и проду48

цирующую символику». Тесное переплетение любовно-эротических и продуцирующих
представлений отчетливо демонстрируется в обряде «разувальник», записанном в Нижегородской области: «В Чистый понедельник парни, обходя дома, старались снять обувь
с молодоженов и с девушек брачного возраста; разутых заставляли бегать босиком, при
этом парни выкрикивали заклинания продуцирующего смысла: Уродись, пшеница! Уродись, гречиха!» [6, с. 422-423]. Важно также учитывать, что топанье и топтание «в мифологическом пространстве» воспринимались как магические действия, оказывающие благотворное влияние на урожай растений: «В масленичных танцах и других магических
актах, стимулирующих рост культурных растений, актуализировалась продуцирующая
сила ног. Чтобы лен и конопля были высокими, нужно было подпрыгивать до потолка и
во время танцев высоко поднимать ноги; чтобы репа и тыква выросли большими и толстыми, во время танцев хорваты и словенцы топали ногами и широко расставляли ноги.
Способность стимулировать плодородие приписывалась также хождению, ср. рефрен колядных песен западных и восточных славян: Где коза ногою, там жито копою...» [6, с.
423]. Сравн. также разговорный глагол топтать ‘спариваться с самкой (о птицах)’ [10,
с. 1332]. А.Б. Страхов, описывая полесский обычай выпекания на Благовещение хлеба
в виде лапы аиста, указывает на «соотнесенность обуви и ноги с предками и загробным
миром, обеспечивающими живых плодородием и достатком», что позволяет говорить
о существовании логико-смысловой модели «топтание ногой→урожай» [7, с. 210]. Этнокультурные представления о ногах связаны и с универсальной оппозицией «правый
– левый» / «хороший – плохой», что, в частности, проявляется в известных поверьях о
левой ноге (о вставании с левой ноги): встать с левой [не с той] ноги ‘быть в мрачном,
дурном настоении, в раздраженном состоянии’ [8, с. 77].
Таким образом, можно предположить, что жуткие ноги в сказке «Репка», сами собой
пришедшие помогать вытаскиванию из земли огромной репы, осмыслялись ранее как
воплощение («метонимическое» замещение) предков. К тому же есть основание считать
вполне закономерным, что ног-помощниц было в данном случае именно пять, поскольку пятерка является универсальным символом человека и его пяти чувств (зрение, слух,
вкус, осязание, обоняние). «Графически эта символика передавалась человеком, стоящим
с раскинутыми в разные стороны руками и широко расставленными ногами, т.е. в виде пятиконечной звезды (пентаграммы). Пятерка ассоциируется с любовью и сексуальной энергией, центром и сердцем, силой и здоровьем» [9, с. 42]. Цифра «пять» оказывается весьма
значимой для многих народов мира. Так, в античности это число связывалось с богиней
любви Афродитой (Венерой), поскольку оно является суммой чисел 3 (мужское начало) и
2 (женское начало). Кецалькоатль – бог утренней звезды у ацтеков – также ассоциировался
с числом 5: он воскресал на пятый день, как и ростки кукурузы, которые всходят на пятый
день после посева. «В религии Китая и японском буддизме пятерка, вмещавшая в себя
четыре стороны света и мистический центр, являлась символом мироздания. В иудаизме
это число знаменовало божественную силу, в христианстве – пять ран распятого Христа, а
в исламе – намаз (ежедневную пятикратную молитву)» [9, с. 42].
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что в сказке «Репка» пришедшие на помощь людям и собаке-сучке пять ног представляют собой не что иное, как «собранного
по частям» человека – того главного «первопредка», который не только способствовал
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выращиванию основного продукта питания – «большой-пребольшой» репы, но и помог
собрать небывалый урожай. Действительно, до тех пор, пока не собрались вместе все
пять ног, т.е. пока не оказался «в сборе» невидимый, но могущественный предок, репка
не вырывалась. Предок-«пентаграмма» оказался в сказке тем важным недостающим звеном, которое восполнило нехватку людей: дед и бабка (старики) – в буквальном смысле
«слабое звено» в создавшейся цепи, явно слаба и их малышка-внучка, а собака как животное просто не приспособлена для сбора урожая.
Древняя сказка о репке вдохновила и продолжает вдохновлять писателей и рядовых любителей словесности на шуточные обыгрывания и продолжения сюжета. Очевидно, одним
из первых писателей, предложивших социально значимый вариант сказки, был А.П. Чехов,
написавший в 1883 году юмореску «Репка. Перевод с детского». В тексте, где слово репа
употребляется в значении ‘голова’ (сравн. современное разг.-прост. репа ‘о глупой или плохо соображающей голове’ [10, с. 1117]), а слово вытянуть – также в переносном значении
‘с трудом, с напряжением помочь кому-либо’ [10, с. 186]), повествуется о «вытаскивании
в люди» недалекого, глупого молодого человека : Жили-были себе дед да баба. Жили-были
и породили Сержа. У Сержа уши длинные и вместо головы репка. Вырос Серж большойпребольшой... Потянул дед за уши; тянет-потянет, вытянуть в люди не может. Кликнул
дед бабку. Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут и вытянуть не могут. Кликнула
бабка тетку-княгиню. Тетка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть в люди не могут. Кликнула княгиня кума-генерала. Кум за тетку, тетка за бабку,
бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Не вытерпел дед.
Выдал он дочку за богатого купца. Кликнул он купца со сторублевками. Купец за кума,
кум за тетку, тетка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут и вытянули
голову-репку в люди. И Серж стал статским советником.
В современном уголовно-детективном тексте обращает на себя внимание самое первое
предложение – Посадил Дед Репку, являющееся завязкой уголовной интриги. Каждое из
слов в данном случае наделяется специфической семантикой: посадить ‘подвергнуть тюремному заключению’, Дед ‘опытный работник правоохранительной сферы’, Репка ‘уголовник со связями’. Глаголы вытаскивать, тащить реализуют в данном случае значение
‘освобождать из тюрьмы’, поскольку они обозначают действие, направленные на заключенного по имени Репка. Рассматриваемый текст (в соответствии с «законами жанра») в
целом изобилует жаргонной и грубо-просторечной лексикой: Посадил Дед Репку. Хоть и
крепкий пацан был Репка, да только и Дед не напрасно столько лет в УБОПе штаны просиживал. За то и погоняло (погоняло ‘кличка, прозвище’. – В.К) такое получил. Большая
у Репки статья выросла. Созрел приговор на червонец (червонец ‘10-летний срок заключения’. – В.К.) с хвостиком. Стал Репка братву просить, чтобы вытащили. Вот получает
Дед маляву (малява ‘письмо или записка, которая нелегально передается заключенными
из тюрьмы на свободу’. – В.К.) от серьезных ребят: «Так мол и так, хочешь семью сохранить да и пожить еще немного, вытаскивай Репку. Иначе пеняй на себя». Струхнул Дед.
До пенсии всего ничего, Внучка растет – красавица. Да и Бабку жалко. Она-то совсем
не при делах… Стал он Репку на волю тащить. Тянет-потянет, вытащить не может.
Крепко сидит Репка. Из дальнейшего изложения следует, что Дед обращается за помощью
к Бабке, Бабка – к Внучке, Внучка – к «ментовскому генералу» Жучке, а после неудачно50

го вмешательства генерала – к «дворовому дружбану» Мышке, который вознаграждает
Внучку за ее сексуальные услуги большой суммой денег: Отвалил Мышка ей из закромов
семечек зеленых (долларов. – В.К.) немерено. Побежала Внучка к Бабке. Бабка – к Деду.
Дед кулек с семечками подхватил – и к прокурору. А у того глазки сразу забегали: «Ладно.
Посмотрю, что тут сделать можно...». Повествование завершается вполне благополучной развязкой, которая устраивает всех персонажей [11].
Таким образом, русская народная сказка «Репка», рассмотренная в лингвокультурологическом аспекте, оказывается не такой уж простой и однозначной: в незамысловатом
сказочном сюжете заложены очень сложные и чрезвычайно важные морально-этические
и мировоззренческие смыслы.
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ВОЗМОЖНОСТЬ АНАЛИЗА СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЙ В РУССКОМ
УГОЛОВНОМ ДИСКУРСЕ НА ОСНОВЕ ПЕСЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
Целью представленной статьи является рассмотрение возможности использования песенного творчества для анализа динамики словоупотреблений в русском уголовном дискурсе. Для достижения этой цели используется метод реконструкции на основе
прецедентных текстов различного характера. Во внимание принимается личность исполнителя песни, лингвосемиотический код преступной деятельности как опыт, а также восприятие смысла словоупотребления массовым сознанием слушателей.
Ключевые слова: «базар-вокзал», словоупотребление, смысл, прецедентный текст.
Объектом исследования в представленной статье является возможность анализа
словоупотреблений в русском уголовном дискурсе на основе песенного творчества.
Учитывая широту темы, автор статьи ограничился рассмотрением только одного словоупотребления – «базар-вокзал», а также ряда прецедентных текстов, в которых данное
словоупотребление встречается, приобретая различные смыслы. Словоупотребление
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рассматривается как определенный отрезок речевого звучания [1: 79-80], дискурс – как
пространственно-временной континуум, который сосредотачивается вокруг набора текстов в процессе их создания и воспроизведения согласно принципам лингвосемиотического кода в рамках определенной деятельности [2: 34].
Словоупотребление «базар-вокзал» встречаем в названиях только двух песен, которые
доступны в Интернете: «Базар-вокзал» (1997) в исполнении Виктора Королева [3] и «Ну
я откинулся, какой базар-вокзал»1 в исполнении Аркадия Северного (А.Д. Звездина) [4].
В обеих песнях словоупотребление «базар – вокзал» может иметь смысл «разговор, спор,
обсуждение, беседа», сравним:
У Виктора Королева – «А когда поезд уходил огни мерцали, огни мерцали когда поезд уходил...Базар-вокзал, ты чемоданчик свой забыла... базара нет – сама забыла...»
У Аркадия Северного – «Ну я откинулся, какой базар-вокзал, купил билет в колхоз «Большое дышло», ведь я железно с бандитизмом завязал. Все по уму, но лажа все же вышла...»
Следует заметить, что у позднейших исполнителей песни «Ну (Вот) я откинулся,
какой базар-вокзал» («Показания невиновного») вариативность текста песни минимальна. Смысл словоупотребления «базар-вокзал», т.е. «разговор, спор, обсуждение, беседа»,
также подтверждается рядом иных источников, от доступных в Интернете словарей [5],
[6], до литературных произведений, в которых данное словоупотребление отражает колорит «блатной» и «тюремно-лагерной жизни» [7: 48], [8: (Т.2. с.97)]. На первый взгляд
может показаться, что в словоупотребление «базар-вокзал» в русском уголовном дискурсе может вкладываться только смысл «разговор, спор, обсуждение, беседа», но такой
взгляд мог бы оказаться ошибочным.
В словаре Д.С. Балдаева «базар-вокзал» – «ссора, спор, потасовка» [9: 24], что уже
свидетельствует о несколько ином смысле данного словоупотребления. Кроме того, в
песенном творчестве М. Круга можем встретить следующие словоупотребления:
«Без перспективы, без добра, я в Тверь въезжаю со двора ... Начальник колет, дело
шьет.. Но жаль – под вышку подкатил... Судья закончил, ахнул зал, а Витька пел базарвокзал и до сих пор в глазах стоит его улыбка...» [10].
«...Базар-вокзал-этап-тюрьма, допросы, шухер, кутерьма...» [11].
Смысл словоупотребления «базар-вокзал» в первой из упомянутых песен М. Круга
может как-то совпадать с «разговор, спор, обсуждение, беседа», хотя из контекста скорее следует соотнесение с одним из значений, упоминаемых в [6], т.е. «беспорядок, неразбериха, сумятица», но и это соотнесение выглядит несколько натянутым. Во второй
песне в исполнении М. Круга смысл словоупотребеления «базар-вокзал» явно иной. В
упоминаемом ранее словаре Д.С. Балдаева «вокзал» – «общественная баня», а «вокзал
бутырский – «комендатура Бутырской тюрьмы в г. Москве» [9: 66]. В словаре Ж. Росси «вокзал» – «приемное помещение Бутырской тюрьмы; ... Каждый прибывающий и
отбывающий заключенный проходит через в. Термин употреблялся еще в царское время.
Ср. собачник» [12: 24]. Как видим, смысл словоупотребления «базар-вокзал» в песенном творчестве М. Круга и специализированных словарях не совпадает с общепринятым
«Показания невиновного», авторство приписывается В. Шандрикову, а за непроверенную дату
возникновения можно считать 1977.
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смыслом «разговор, спор, обсуждение, беседа», также и с «беспорядок, неразбериха, сумятица». Можно предположить, что М. Круг в словоупотребление «базар-вокзал-этаптюрьма» вкладывал смысл «задержание – заключение под стражу – препровождение к
месту отбывания наказания – закрытый (строгий) режим»2. Данный смысл «задержание
– заключение под стражу» для словоупотребления «базар-вокзал» виден и в песне «Ну я
откинулся, какой базар-вокзал» («Показания невиновного»): «Ну я откинулся..... и мирно
шел сюда в сопровожденьи... ты выдай (верни мне) справку о моем освобожденьи», поскольку сотрудники милиции (теперь полиции) не выдают «справок об освобождении»,
эти справки («вытерки») заключенные получают в местах отбытия наказания. Кстати,
при повторе вместо «ты выдай» звучит «верни мне». Кроме того, в пользу смысла «задержание – заключение под стражу» для словоупотребления «базар-вокзал» в русском
уголовном дискурсе может свидетельствовать песня «По шпалам (б...я)»:
«Дело было в старину, под Ростовом-на-Дону, базары, базары, б..ь базары. Я в первый
раз попал в тюрьму, я в третий раз попал в тюрьму, на нары, на нары б..ь, на нары...» [13].
Из текста песни следует, что «базар» – задержание или взятие под стражу.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Сам по себе текст песни не является основополагающим для анализа словоупотребления в русском уголовном дискурсе, а лишь дополнительным способом анализа
динамики словоупотребления определенной лексической единицы. Кроме того, текст
песни может служить способом доказательства существования подобной лексической
единицы в уголовном дискурсе, особенно если она получена исследователем при сборе
информации в форме беседы без подания источника информации, не зафиксирована в
специальных словарях, или же зафиксирована неправильно.
2. Основополагающим является наличие знаний относительно исследуемой среды,
которое можно получить также из прецедентных письменных текстов, особенно при прослеживании диахронических явлений. Подобные знания помогают при экстраполяции
на опыт исследователя создать правдоподобную реконструкцию словоупотребления исследуемой лексической единицы, а потом уже доказать правильность собственного предположения на основе песенного творчества.
3. Необходимо также принимать во внимание современные реалии. Например,
заключенные спят сейчас в основном на «шконках», а не «нарах». Реконструкцию словоупотреблений в русском уголовном дискурсе можно также применять как маркер при
проверке оригинальности песни. Ранее рассматривалась песня «По шпалам (б...я)». Ее
существование доказывает наличие определенного смысла в словоупотреблении «базарвокзал» в русском уголовном дискурсе, т.е. «залержание – заключение под стражу». Является ли текст в данном исполнении оригинальным? Автор представленного исследования в этом сомневается. Рассмотрим следующий вариант песни «По шпалам (б...ь)»:
«Спокойной ночи фраера, спокойной ночи воры, .... Как под Ростовом-на-Дону я в первый
раз попал в тюрьму на нары б..ь, на нары б..ь на нары ... Но вот закончился мой срок и
прозвенел тут мой звонок ... Какой-то стрелочник- п...а остановил все поезда. Сигналы,
Употребление прилагательных по отношению к режиму отбывания наказания зависит от временного отрезка и личности говорящего.
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сигналы б..ь, сигналы... И я как курва с котелком...» [14]. Следует заметить, что можно также найти иные варианты исполнения песни «По шпалам», однако упоминание
о стрелочнике, который остановил все поезда, известное с 50-х годов прошлого века,
свидетельствует в пользу оригинальности именно этого варианта. Кроме того, в пользу
оригинальности этой версии исполнения свидетельствует пожелание «спокойной ночи»
«ворам и фраерам», а также дальнейшее пожелание сотрудникам правохранительных органов, опущенное из-за крайней нецензурности автором представленного исследования.
Это выражение также широко известно, возможно даже до выделения «масти жулика»,
т.е. до 40-х годов прошлого века. Но эти словоупотребления не являются основополагающими, поскольку песня могла появиться значительно раньше, а все вышесказанное
еще необходимо доказать в ходе дополнительного анализа при показании модельности
явления. Неоспоримым же является то, что смысл выражения «как курва с котелком»
т.е. «делать зря много шума, бегать, попрошайничать, клянчить» [12: (Т. 1 с. 170)] в словаре Ж. Росси логически более соответствует смыслу всей песни, чем имплицирование
смысла «чушка(рь)» (заключенный, не соблюдающий гигиену) в позднейшем словаре Д.
С. Балдаева [9: 216], что может подтверждать оригинальность именно это версии песни
«По шпалам». В данной связи необходимо заметить, что даже у одного и того же исполнителя (А. Северного) могут наблюдаться расхождения в тексте песни [15].
4. При рассмотрении вторичности песенного творчества по отношению к другим,
в том числе письменным источникам, исключение могли бы составлять тексты песен,
история которых изучена полностью от момента возникновения до настоящего времени,
как, например, в работах А. А. Сидорова (Фимы Жиганца) [16]. Но и в этом случае для
анализа смысла словоупотреблений, с языковой точки зрения, необходимо использование также письменных источников, например словарей, поскольку А. А. Сидоров сосредотачивается на исследуемом материале с точки зрения фольклора и фактологического
возникновения, а не лингвистического анализа.
Кроме того, тексты многих песен изменяются со временем, исследуемые словоупотребления встречаются в текстах совсем других песен, многие песни просто «перепеваются»
с внесением последующих изменений. Зачастую эти изменения как раз касаются слов и
выражений, как правило непонятных самому исполнителю. В данной связи как раз уместно
упомянуть название стихотворения Е. Евтушенко – «Интеллигенция поет блатные песни»
[17]. Судьбы песен в уголовном дискурсе довольно причудливы и необычны, что было замечено еще в 19-м веке В. В. Крестовским – песня «Душевная», распеваемая заключенными в
столичном Литовском замке, очень напоминала «Farewell» байроновского Чайльд-Гарольда
в искаженном виде [18: (Т. 1 с. 440)]. То же самое можно предположить в случае песни
«Базар-Вокзал» в исполнении Виктора Королева. «А когда поезд уходил, огни мерцали, огни
мерцали когда поезд уходил...» напевает рецидивист Макота в фильме «Однажды в Одессе.
Жизнь (и приключения) Мишки Япончика» (7-я серия, 29 минута), что свидетельствует о взглядах авторов фильма, включивших в фильм ряд старых одесских песен. Автору представленного исследования знаком вариант дворовой песни «Босяцкая», где
эти слова встречаются, но наверняка и вариант, знакомый автору представленной статьи, оригинальным не является. Если же рассматривать песню «Ну я откинулся, какой
базар-вокзал», то ее оригинальное в исполнении А. Северного название звучит «Показания
невиновного», и в массовом сознании слушателей оно отражено слабее, о чем свидетель55

ствует количество посещений на YouTube. Именно поэтому песенное творчество с уверенностью может использоваться для анализа смысла словоупотреблений в русском уголовном
дискурсе, но при модельном учете прецедентных текстов разного вида.
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МОЖЛИВІСТЬ АНАЛІЗУ СЛОВОВЖИВАНЬ У РОСІЙСЬКОМУ
КРИМІНАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ НА ОСНОВІ ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ
Метою представленої статті є розгляд можливості використання пісенної творчості для аналізу динаміки слововживання в російському кримінальному дискурсі. Для
досягнення цієї мети використовується метод реконструкції на основі прецедентних
текстів різного характеру. До уваги береться особа виконавця пісні, лінгвосеміотичний
код злочинної діяльності як досвід, а також сприйняття сенсу слововживання масовою
свідомістю слухачів.
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THE OPPORTUNITY TO ANALYZE THE DYNAMICS OF WORD USAGE IN THE
RUSSIAN CRIMINAL DISCOURSE ON THE MATERIAL OF RELATED SONGS
The paper aims at the opportunity to analyze the dynamics of word usage in the Russian
criminal discourse with additional tools such as related songs. The reconstruction method is
based on precedential texts of different types. The identity of singer, the linguasemiotic code of
felon experience along with the sense of the word usage under study in mass consciousness of
listeners are taken into consideration.
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О ЗНАЧИМОСТИ СПОРТИВНОГО ДИСКУРСА
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
В статье рассматривается значимость спортивного дискурса как сложного
линво-когнитивного феномена. Исследование спортивного дискурса является перспективным в современной лингвистике в связи с возрастающей ролью спорта в жизни
современного общества.
Ключевые слова: дискурс, спортивный дискурс, коммуникация, когнитивно-дискусивная
модель, функциональный подход.
В современной парадигме языкознания наблюдается тенденция перехода от таксономической модели изучения языка к когнитивно-дискурсивной. Интересы лингвистов
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смещаются в сторону функционального подхода к языку, т.е. реализации коммуникации
непосредственно в жизни. Как следствие возникает новаое явление – дискурс.
Термин «дискурс» был впервые введен в лингвистический обиход З. Харрисом в середине прошлого века и получил широкое распространение во многих областях языкознания. В начале нового тысячелетия дискурс рассматривается как сложный и перспективный объект исследования и находится в фокусе интересов как отечественных, так и
зарубежных лингвистов.
Целью статьи является определение основных характеристик спортивного дискурса,
установление его взаимосвязи с другими видами коммуникации, а также обоснование
необходимости изучения спортивного дискурса с позиций современной лингвистики.
Объектом исследования данной статьи является феномен дискурса. Предметом исследования выступает спортивный дискурс.
Актуальность темы статьи определяется, прежде всего, фактом формирования
подъязыка спорта, что подтверждается возрастающей ролью спортивной деятельности
в жизни общества. В современном мире спорт превратился в высокооплачиваемую профессию и соответственно, уместно говорить о языке спорта как о профессиональном.
Возникает задача конкретного, систематического изучения явления, которое определяется как «спортивный дискурс».
Для выявл������������������������������������������������������������������
ения значимости спортивного дискурса в современной лингвистике обратимся к самому термину «дискурс». Рассматривая этот феномен как новый объект исследования, И. С. Шевченко делает акцент на том, что «скоріше маємо справу із новим
фокусом досліджень, новим горизонтом бачення мовної комунікації» [1: 10].
Необходимость изучения данного явления подчеркивает Л.С. Пихтовникова: «розглядаючи дискурс із різних точок зору, виявляємо його нові властивості, одержуємо нові
знання, які поки що не вдається звести в одну систему. Це свідчить лише про те, що
теорія дискурсу ще далека від завершення і потрібні нові системні ідеї для адекватного
відображення цього складного феномену» [2: 29]. Это высказывание подтверждает тот
факт, что изучение дискурса является молодым направлением в современной лингвистике и ставит перед исследователями ряд актуальных задач. Например, до сих пор ведутся
дискуссии о самом понятии термина «дискурс», не говоря о таких проблемах как типология, структура дискурса и связь данного феномена с другими языковыми явлениями.
Дискурс рассматривается Н.Д. Артюновой как «связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими
факторами» [3: 136]. Противопоставляя «закрытость, завершенность, линейность» текста
«процессуальности, цикличности, динамичности» дискурса, А.Н. Приходько определяет
дискурс как «многомерное социо- и лингвокультурное явление в пределах которого осуществляется вербальная коммуникация в определенной предметно-тематической сфере» [4].
Существуют различные подходы к изучению явления «дискурс». Данные подходы
не противоречат друг другу, они являются взаимодополняющ����������������������
ими и позволяют проводить всестороннее исследование феномена. В.И. Карасик, опираясь на то, что дискурс
– это «текст погруженный в ситуацию общения» и с позиции прагмалингвистики данный
текст представляет собой «интерактивную деятельность участников коммуникации», а
с точки зрения психолингвистики дискурс является «восприятием и пониманием речи
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с учетом социально-психологических типов языковой личности» выделяет следующие
подходы к изучению дискурса [5: 5]:
• лингвостилистический – разграничение жанров общения в соответствии с их функциями, т.е. данный подход «сориентирован на выделение регистров общения, разграничение устной и письменной речи в их жанровых разновидностях, определение
функциональных параметров общения на основе его единиц (характеристика функциональных стилей)»;
• лингвокультурный – изучает общение внутри конкретного этноса и характеризует
«культурные доминанты соответствующего сообщества в виде концептов как единиц
ментальной сферы, способы обращения к прецедентным текстам для данной лингвокультуры»;
• Структурно-лингвистическоий – рассматривает дискурс с позиций «собственно текстовых особенностей общения – содержательная и формальная связность дискурса,
способы переключения темы, модальные ограничители (hedges), большие и малые
текстовые блоки, дискурсивная полифония как общение одновременно на нескольких уровнях глубины текста»;
• когнитивно-семантический – дискурс рассматривается, как явление, состоящее из
«фреймов, сценариев, ментальных схем, когниотипов, т.е. различных моделей репрезентации общения в сознании» [5: 5].
При изучении дискурса языковеды опираются не только на лингвистические факты,
но и учитывают взаимосвязь языка с социальными и культурными факторами. Дж. Джи
в своей работе «Literacy, Discource and Linguistics» отмечает, что очень часто под термином язык понимается грамматика, а не то, как используется этот язык; и утверждает, что
при анализе речи говорящего следует учитывать экстралингвистические факторы, такие
как эмоции, поступки и жесты. Таким образом, Дж. Джи под термином «дискурс» понимает любую форму употребления языка с учетом правил грамматики и функционирования языка: «I use the term Discorse with the capital ‘D’, for ways of combining and integrating
the language, actions, interactions, ways of thinking, believing and valuing and using various
symbols, tools, and objects to enact a particular sort of socially recognizable identity. If you
want to get recognized as a street-gang member of a certain sort you have to speak in a ‘right
way’, but you also have to act and dress in the right way, as well» [6: 201].
Неразрывность дискурса и социальных явлений акцентируется Дж. Бломмаертом:
«Does Discourse matter to people? Yes it does, and the clearest evidence for it is the simple fact
that we use it all the time. It has been stated over and over again the use of language and other
meaningful symbols is probably what sets us apart from other species and what accounts for the
peculiar ways of living together we call society or community. There is no such thing as a ‘nonsocial’ use of discourse, just as there is no such thing as a ‘non-cultural’ or ‘non-historical’ use
of it». Таким образом, Дж. Бломмаерт рассматривает дискурс как «language-in-action»,
т.е. как живое общение во всех его формах, с учетом культурных и исторических особенностей формирования языка [7: 4].
Рассматривая дискурс как «разворачивающийся во времени процесс» и как «структурный объект» А.А. Кибрик выдвигает следующие параметры для классификации типов дискурса [8: 3]:
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•

модус – противопоставление типов дискурса по «каналу передачи информиции». Соответственно, можно выделить устный, жестовый и письменный типы дискурса [8: 7];
• жанр – классификация дискурса по жанровому типу, которая опирается на два способа – экстралигвистический и лексико-грамматический. Принимая во внимание
первый способ: «жанры – это принадлежность дискурсивных сообществ», т.е. выделяются следующие типы дискурса – интервью, дискуссия, тематический разговор,
доклад, репортаж и т.д. Согласно второму способу дискурс классифицируется по
«типу изложения» и выделяются повествовательный, описательный, убеждающий и
инструктивный типы дискурса [8: 10];
• функциональный стиль – классификация дискурса на основе свфер человеческого общения: бытовой, научный, официальный, публицистический, художественный [8: 14].
На основе социолингвистического подхода В. И. Карасик определяет два основных
типа дискурса: «персональный (личностно-ориентированный) и институциональный. В
первом случае говорящий выступает как личность во всем богатстве своего внутреннего
мира, во втором случае – как представитель определенного социального института». По
критерию принадлежности к субкультуре В.И. Карасик подразделяет институциональный
дискурс на: административный, юридический, военный, педагогический, религиозный,
мистический, медицинский, деловой, рекламный, спортивный, научный и массовоинформационный типы и т.д [8: 15].
В основе этой классификации дискурса лежит идея рассмотрения феномена дискурса
в онтологической параллели с понятием «картины мира», которая понимается Е.В. Бондаренко как: «одна з форм реалізації продукту світопізнання людини, може вважатися структурною на кшталт дискурсу, а її характиристики як дискурсивні» [9: 39]. Дискурс, в свою
очередь, определяетя как «продукт світосприймання у вигляді моделі будованої суб’єктом
на підставі позанаукової рефлексії» [9: 38]. Таким образом, в основе юридического дискурса лежит юридическая картина мира, политического – политическая и т.д.
Исследование дискурса на основе типа картины мира является одним из наиболее
перспективных направлений в современной лингвистике. Вопросы политического дискурса рассматриваются Е.Е. Чужевской, И.Ф Уханова, Е.И. Шейгала, Г.Н. Третьяковой.
Особенности юридического дискурса изучаются Л.В. Колесниковой, Т.С. Кондратьева,
С.Ю. Камышева, Н.А Власенко. Экономическим дискурсом занимаются такие лингвисты
как: А.Н. Баранов, Е.И. Шейгал, А.Ю. Кланщакова, Е.Ю. Махницкая.
В связи с развитием массовых коммуникаций изучение спортивного дискурса становится все более важным в современном мире. Бурное продуцирование и вторжение
в общественную жизнь спорта не могло не вызвать реакции со стороны представителей гуманитарных наук. Проблемам спортивного дискурса посвящены работы таких
языковедов как: К.В. Снятков «Коммуникативно-парадигманические характеристики телевизионного спортивного дискурса», В.Р. Магутовой «Спортивный дискурс и его участники», Б.А. Зильберта «Спортивный дискурс», Е.Г. Малышевой «Русский спортивный
дискурс», О.А. Панкратова «Лингвосемиотические аспекты спортивного дискурса».
Спортивный дискурс определяется К.В. Снятковым как: «разновидность национального языка, соотнесенная с такой социокультурной сферой, как спорт, а также
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речь (устная и письменная) как «трансляция» спортивной ментальности – трансляция, которая характеризуется особой речевой системностью, представленной в корпусе текстов» [10: 191].
Анализ приведенных дефиниций спортивного дискурса и определение термина «дискурс» А.Н. Приходько позволяют рассматривать данный тип дискурса как многомерное
социальное и лингво-культурное явление, в пределах которого осуществляется вербальная коммуникация в процессе собственно соревновательной деятельности, обсуждения,
обучения и подведения итогов данной деятельности.
Принимая во внимание выражение А.Б. Зильберта о том, что «дискурс масс-медиа на
рубеже XX-XXI веков является основным каналом осуществления спортивной коммуникации», можно сделать вывод о том, что спортивный дискурс тесно связан с дискурсом
масс-меди и рекламным дискурсом [11: 45].
Основываясь на когнитивно-семантическом подходе к дискурсу А.Б. Зильберт рассматривает спортивный дискурс с позиции вариации моделей общения между различными
участникаи коммуникации и выдвигает следующую классификацию спортивного дискурса:
• спортивное соревнование в реальном хронотопе – общение происходит в режиме
«здесь и сейчас». Участниками выступают спотрсмены «при этом коммуникативные
роли адресата и адресанта слиты в игровое амплуа» [11: 49];
• письменная коммуникация – тексты, «признаком принадлежности к институту спорта» которых является подъязык спорта [11: 49];
• устный и письменный дискурс транслируемый по каналам массмедиа, т.е. опосредованные сообщения журналистов. Особенность данного типа дискурса является то,
что он «сочетает в себе черты двух институциональных дискурсов – спортивного и
массо-информационного [11: 50].
По мнению Е.Г. Малышевой, в текстах «спортивного дискурса, одной из сущностных
характеристик которых является их лексико-семантическая специфика, находят отражение многоаспектные проявления деятельности человека в спортивной сфере, в том числе
универсальные и национально специфические представления о спорте и его составляющих как о базовых культурологических и идеологических ценностях». Классифицируя дискурс по критерию участников коммуникации, Е.Г. Малышева выделяет «ядро,
ядерную зону» спортивного дискурса – спортивный журналистский дискурс «в рамках
которого наиболее полно отражается как концептуальная, тематическая и жанровостилевая специфика спортивного дискурса, так и его институциональный характер». На
ряду с журналистским дискурсом выделяется дискурс фанатов, дискурс спортсменов и
тренеров, дискурс спортивных чиновников, политиков. «Однако любая из этих разновидностей спортивного дискурса будет характеризоваться пересечением и перекрещиванием с другими дискурсами – идеологическим, политическим и даже художественным и
обиходно-бытовым» [12: 23-33].
Спортивный дискурс относится к особому типу коммуникации, для которой характерна высокая степень интеграции в сферу политики, культуры, медицины. Связь спорта
и других сфер человеческой деятельности рассматривается как наиболее важная причина для изучения спортивного дискурса в работе Эдит Берсес «Lexicography and Sports
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Terminology in view of new sports disciplines»: «Some of the changes in sports language occur
due to the spread of sports into other service areas such as wellness, healthcare and marketing
<…>The development of international sports relations, the increase in frequency of sports
events, contracts call for an increased knowledge of the language». Таким образом, уникальной чертой спортивного дискурса является то, что на первый план выдвигается языковая
личность, как субъект культуры и статусно-ролевых отношений [13: 14].
Выводы: анализ спортивного дискурса является необходимым не только с теоретической, но и с практической точки зрения, так как спортивный дискурс находитися в постоянной взаимосвязи с социумом и оказывает на него огромное воздействие.
Когнитивно-дискурсивный поход к изучению спортивной коммуникации позволяет
детально изучить вербализацию отношений в спорте и получить новые данные касательно лексических и грамматических особенностей общения в спорте. Терминологические единицы спорта не всегда фиксируются словарями, и возникает необходимость
в формировании новых словарей и справочников. До сих пор нет единого мнения касательно базовых концептов, единиц, жанровых разновидностей спортивного дискурса,
что делает данный предмет исследования одним из наиболее перспективных в современной лингвистике.
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ПРО ЗНАЧУЩIСТЬ СПОРТИВНОГО ДИСКУРСУ
У СУЧАСНIЙ ЛIНГВIСТИЦI
У статті розглядається значущість спортивного дискурсу як складного лінгвокогнітивного феномену. Дослідження спортивного дискурсу є перспективним в сучасній
лінгвістиці у зв'язку із зростаючою роллю спорту в житті сучасного суспільства.
Ключові слова: дискурс, спортивний дискурс, комунікація, когнітивно-дискурсивна
модель, функціональний підхід.
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ABOUT THE IMPORTANCE OF SPORTS DISCOURSE
IN MODERN LINGUISTICS
This article addresses the importance of sports discourse, as a complex lingvo-cognitive
phenomenon. Research of sports discourse is a promising direction in modern linguistics, because of the increasing role of sport in the life of modern society.
Key words: discourse, sports discourse, communication, cognitive-discourse model, functional approach.
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ГЕНДЕРНО МАРКОВАНА ІДІОМАТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ
ПРАЦІ, ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ
НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
На основі фразеологічного фонду німецької мови простежено репрезентацію сфери
«праця» з точки зору гендерної лінгвістики. Основною метою є виявлення гендерно маркованих фразеологічних одиниць досліджуваної сфери, їх функціонування та особливості
прагматичних рестрикцій цих одиниць у сучасному німецькомовному дискурсі.
Ключові слова: гендерна маркованість, чоловічий/жіночий референт, стереотип,
прагматичні рестрикції.
Мова і дійсність знаходяться у стані постійного зв’язку і взаємовпливу. Як стверджує
феміністичний рух, у суспільстві панує статево-ієрархічний порядок, а отже існує певний зв'язок між мовою і владою. Поняття «статево-ієрархічний» означає, що одна група
людей суспільно підпорядковується іншій, має більше прав, свобод, визнання і значення
на основі своєї статі. У світі майже виключно переважає чоловіча група, яка панує над
другою половиною людства [2: 19]. Третя Всесвітня конференція зі становища жінок у
Найробі 1985 року надала інформацію щодо розподілу праці і власності між представниками обох статей: дві третини світової робочої сили (усіх робочих годин) становлять
жінки, проте вони отримують лише одну десяту світової заробітної платні, більше того,
серед безробітних – жінок вдвічі більше, аніж чоловіків; у сфері розподілу світового
майна жінки володіють однією сотою (3: 142). Такий стан речей дав початок невпинному
рухові за права і свободи жінок, що не могло не відобразитися у суспільному розвитку, а
отже, поступово знайти своє вираження у мові. Це зумовлює актуальність дослідження
обраної тематики в межах гендерної лінгвістики.
Іріс Радіш у своїй книзі «Школа жінок» [5: 139] аналізує соцобіологічні позиції:
«Жінки, які генетично начебто не були запрограмовані ні для чого іншого, окрім як збирання ягід, приготування їжі, шиття, виховання дітей і догляду за хворими, за одне покоління
навчилися управляти літаками, керувати підприємствами, робити операції легень, керувати індустріальними країнами та виконувати ряд інших схожих дрібниць» (переклад наш).
Відсторонившись від суворої феміністичної критики мови, ми зробили спробу
об’єктивного дослідження фразеологічної системи німецької мови з точки зору її гендерної
маркованості. Об’єктом дослідження є гендерно марковані фразеологічні одиниці (далі
ФО) семантичної сфери «Праця, професійна діяльність» (за А. В. Кириліною [1]), предметом дослідження є прагматичні рестрикції досліджуваних ФО. У питанні гендерних
рестрикцій опираємось на ідеї німецької дослідниці Е. Піірейнен [4].
Метою дослідження є виявлення гендерно маркованих ФО, що позначають різні
види трудової та професійної діяльності, та їх реальне функціонування у сучасному
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публіцистичному дискурсі. У процесі роботи вирішувались такі завдання: виокремлення
ФО досліджуваної сфери шляхом лексикографічного аналізу, перевірка їх функціонування
на основі аналізу текстової бази даних Mannheimer IDS-Korpus für geschriebenes Deutsch,
виявлення особливостей прагматичних рестрикцій досліджуваних одиниць.
Досліджуючи семантичну сферу «Праця, професійна діяльність» у німецькій
фразеології, ми виявили лише незначну кількість гендерно маркованих одиниць
для вербалізації трудової діяльності жінки. При цьому більшість з них стосується
господарської діяльності, тобто сфери домашньої роботи. Одиниці, які входять до цієї
групи мають як позитивну, так і негативну конотацію. Важливим спостереженням є
також вживання у корпусі ФО, які у лексикографії містять примітку «застарілий».
Так, значним поширенням характеризується ФО, у основі яких лежить образ HAUS:
die Frau im Haus(e) (die Frau des Hauses) – господиня, хазяйка дому; veraltend; die Frau,
die den Haushalt führt, besonders in ihrer Funktion als Gastgeberin ≈ Hausherrin [L]; Hausherrin, Dame: die F. des Hauses [D]. Варіант die Frau des Hauses дає 176 посилання (з них
12 – на позначення множини).
Allein im Garten der erst seit wenigen Jahren in Altenburg wohnhaften Familie Schwed
wurden rund 50 Besucher gezählt, die die grüne Oase genossen, sich bei der Frau des Hauses
Tipps und Anregungen holten und die Gastfreundschaft bei Getränken und Snacks genossen.
(Niederösterreichische Nachrichten, 29.07.2010; Viele neugierige Garten-Freunde)
Натомість ФО die Frau im Haus є менш поширеною – 40 посилань, а також 15
посилань з варіантом die Frau im Hause.
Поряд з цим ми дослідили похідний еквівалент для чоловічого референта з лексемою
Mann (наш інтуїтивний здогад) – господар дому, за результатами корпусу маємо також
значення «керівник установи» (лексема Haus у значенні: meist Sg ≈ Firma [L]): der Mann
des Hauses – 20 посилань, der Mann im Hause – 8 з чоловічим і 1 – з жіночим референтом
(!), der Mann im Haus – 39 з чоловічим і 2 – з жіночим референтом!
Mitspielen ist gut! Die Oberndorferin spielte groß auf – sie war der Mann im Haus: Petra
besiegte Thorsten Huber, deklassierte Michael Schalwich… und wurde Neunte. (Neue KronenZeitung, 11.09.1995, S. 48)
ФО ein Heimchen am Herde (не емансипована жінка-домогосподарка) має в основі
образ Heimchen – цвіркун домовий (Gryllulus domesticus) і несе іронічну конотацію:
pej. od. iron.; eine Hausfrau, die damit zufrieden ist, ihre Familie zu versorgen, und die sonst
keine Interessen hat [L]. Ця одиниця є досить поширеною у корпусі – 246 посилань з
жіночим референтом. Тут спостерігаємо також порушення прагматичних рестрикцій – 5
текстовживань з чоловічим референтом, де переважає негативна конотація!
Die Zeichen der Zeit hatte Matthias Heisch in seinem Vortrag als Hausmann erkannt. Da
er im Gegensatz zu seiner Ehefrau auf der Karriereleiter nicht weiterkam, sah er sich in seiner
unglücklichen Rolle als Heimchen am Herd. (Mannheimer Morgen, 25.01.2005; Neubürger
haben es nicht leicht)
Окремі одиниці, наявні у лексикографії, у корпусі представлені досить обмежено, або
ж не вживаються взагалі. Так, ФО die Küche machen – займатися хатнім господарством
дає лише 5 посилань, при цьому чітка вказівка на стать присутня лише в одному тексті.
Rollentausch im Hause Schröder Doris macht Karriere, Gerd die Küche (Hamburger
Morgenpost, 19.03.2012, S. 56)
65

ФО з образом Kochtopf: an den Kochtopf gefesselt sein, mit dem Kochtopf verheiratet
sein – займатися лише хатнім господарством у корпусі не виявлені.
ФО kalte Mamsell (буфетниця): Angestellte, die in einer Gaststätte für die Zubereitung
und Ausgabe der warmen und kalten Speisen verantwortlich ist (Berufsbez.) [D] – лише 1
посилання.
Неординарним є результат дослідження ФО Mädchen für alles (досл. дівчина, яка
виконує всю роботу). Попри наявність чіткої вказівки на стать (Mädchen – дівчина),
словники Duden та Langenscheidt знімають будь-які прагматичні рестрикції: ugs., Person
für alle anfallenden Arbeiten, Aufgaben: er, sie ist M. für alles [D]; gespr; jemand, der die verschiedensten Arbeiten macht [L].
У зв’язку зі значним поширенням цієї одиниці (2 993 посилання) нами досліджено
період 2010 – І півріччя 2012 року. За даними корпусу маємо підтвердження факту зняття
гендерних рестрикцій при відсутності негативної конотації: 96 посилань з жіночим і 189 –
з чоловічим референтом.
Seit 24 Jahren ist Karl Nagl, Bürgermeister von Fallbach, im Amt. Er ist somit der
dienstälteste Bürgermeister der ÖVP, der nochmals antritt…Nagl sieht sich als Bürgermeister
als “Mädchen für alles und jederzeit.” Nagl: “Es ist zwar schon sehr mühsam aber anders
ist es in so kleinen Gemeinden auch nicht möglich...” (Niederösterreichische Nachrichten,
05.01.2010, S. 3)
Таким чином стає очевидним, що основним призначенням жінки у картині світу,
представленій фразеологією, є хатнє господарство.
Натомість сфера діяльності чоловіка представлена значно ширше, що підтверджують
ФО, зафіксовані у лексикографії. Серед одиниць на позначення чоловічої діяльності маємо й такі, що передбачають еквівалент для жіночого референта, однак частота їх вживання у корпусі різна. Так, ФО ein gemachter Mann sein (бути чоловіком з матеріальним
достатком) – 201 посилання. Натомість ФО eine gemachte Frau sein – 8 посилань, а також
3 посилання, де номінуються обидва референта.
Wer weiß, ob es nicht viel mehr Weidlingers und Horvaths gäbe, würde man den Jüngsten
schon auf die Sprünge helfen, ehe sie es dank engagierter Eltern (oder Trainer) selbst getan
haben. Männer (Frauen) machen wäre noch schöner, als sich mit gemachten Männern (Frauen) zu brüsten! (Die Presse, 30.07.1997)
Складною для дослідження через свою неоднозначність є ФО der erste Mann an der
Spitze sein – керувати у певній сфері – лише 5 посилань.
Натомість фемінний еквівалент – die erste Frau an der Spitze [sein] дає 396 посилань,
що свідчить про значну увагу до жінки (першої жінки на чолі), яка займає керівну посаду
або очолює установу.
Maria Schaumayer, Bankexpertin und Kommunalpolitikerin, ist zur neuen Präsidentin
der Österreichischen Nationalbank ernannt worden. Die 58jährige tritt die Nachfolge des
kürzlich verstorbenen Nationalbankpräsidenten Hellmut Klauhs an. Die Kommunalpolitikerin
der bürgerlichen Volkspartei ist die erste Frau an der Spitze der Nationalbank. (Nürnberger
Nachrichten, 19.05.1990, S. 9;)
Важливою характеристикою у сфері чоловічої діяльності є також добросовісне виконання своїх обов’язків: ФО ein Meister seines Faches (майстер своєї справи) Könner auf
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seinem Gebiet, in seiner Kunst: er ist ein M. [seines Fachs] [D] стосується чоловічого референта: 790 посилань з варіантом Meister seines Fachs, 346 – з варіантом Meister seines Faches.
Еквівалентний фемінний варіант з лексемою Meisterin вживається у корпусі значно
рідше: eine Meisterin ihres (des) Fachs – 76 посилань /eine Meisterin ihres Faches – 42. Ці
тексти стосуються переважно сфери творчих професій, мистецтва, кулінарії, рідше спорту,
політики та ін. Значно менша частота вживання, а також тематична обмеженість текстовживань свідчить про більшу значущість «майстра своєї справи» – чоловіка, а ніж жінки.
Позитивно конотована ФО ehrlicher Makler – безкорисний маклер (посередник) є досить поширеною у корпусі. При цьому значна кількість посилань стосується характеристики
окремих країн як «чесного маклера» на світовій арені, поряд з цим маємо 123 посилання з
чоловічим референтом (переважно зі сфери політики), а також 1 – з жіночим референтом.
Der Einstand der neuen deutschen Regierungschefin ist also auch auf der europäischen
Bühne rundum gelungen. Das wird allerdings nicht ohne Folgen bleiben. Einmal ehrlicher
Makler, immer ehrlicher Makler, so könnten die Erwartungen lauten, die die europäischen
Partner nun gegenüber der Kanzlerin haben. (Nürnberger Zeitung, 19.12.2005; Perfekter
Einstand Angela Merkels)
Поряд з цим у корпусі вживається еквівалент ehrliche Maklerin – 9 посилань (8 з яких
стосуються Ангели Меркель).
ФО billiger Jakob (продавець, у якого дешеві товари): ugs.; Händler, bei dem die Waren
besonders billig sind [D] вживається на позначення окремих країн та їх поведінки на світовому ринку, а також «магазину з дешевими товарами». У процесі дослідження ми виокремили посилання, що номінують стать референта – 44 посилання щодо чоловічої статі
і 1 – щодо жіночої. Рестрикцію накладає чоловіче ім’я.
Окремі одиниці, зафіксовані у лексикографії, у корпусі не вживаються: die Herren
von Ar und Halm (хлібороби), der große Bauer (куркуль), Meister Pfriem (швець), ein Ritter
von der Feder (письменник), Meister Fips (кравець), ein Ritter von der Nadel/von der Elle
(кравець). Одиниця blaue Jungs – матроси дає лише 7 посилань з цим значенням.
В межах цієї групи досліджуємо ФО зі сфери військового ремесла і служіння у війську. Досить поширеною є фразеологізм Bürger in Uniform (солдат бундесверу): Soldat
der deutschen Bundeswehr; Modell, das die soldatischen Pflichten aus den staatsbürgerlichen
Rechten ableitet [D]. Загалом маємо 215 посилань, з яких 62 номінують виключно чоловічу стать. Інші мають генералізоване значення або ж втілюють ідею військової служби.
Одне посилання стосується представниць жіночої статі у війську.
Hier werden aus jungen Männern Soldaten und neuerdings auch aus Frauen Angehörige
der bewaffneten Streitkräfte gemacht. Seit dem 1. Januar darf sich auch der weibliche Teil der
Bevölkerung um einen Posten als „Bürger in Uniform“ bewerben. (Rhein-Zeitung, 04.08.2001)
Для позначення військового ремесла існує образ Bạrras: gespr ≈ Militär <beim Barras
sein; zum Barras müssen> [L]. Однак, вона не є надто поширеною. Варіант beim Barras sein
(бути на військовій службі) – 3 посилання; zum Barras gehen – 2, zum Barras müssen – 1.
Жартівливе значення має ФО цієї сфери Mutter der Kompanie – гаупт-фельдфебель (старшина роти) (Soldatenspr.) Kompaniefeldwebel, Hauptfeldwebel: Er ist der Spieß, die „Mutter der
Kompanie“ [D], образ Kompanie – (Milit.) aus mehreren Zügen bestehende untere Einheit von
etwa 100 bis 250 Mann. Виявлено 14 посилань з чоловічим референтом і 1 – з жіночим!
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Однак, у процесі дослідження цієї одиниці нами простежено вживання у значенні:
«дбайлива матуся у колективі людей» – 140 посилань з жіночим референтом. Тут же маємо 30 посилань з чоловічим референтом (!) (зі сфери спорту і політики), де переважає
позитивна конотація.
Висновки. Сфера чоловічої діяльності у лексикографії представлена ширше, аніж
жінки – 10 і 5 одиниць відповідно. При цьому підтверджується стереотипне уявлення
про роль жінки – господині, її діяльність на кухні і у господарстві. Натомість чоловік є
майстром своєї справи у всіх сферах життя (ein Meister seines Fachs), фінансово забезпечений, займає керівні посади, залучений до різних професій, а майже виключно панує
у військовій справі.
Експериментальним методологічним принципом нашого дослідження є штучне інтуїтивне конструювання еквівалентних маскулінних та фемінних одиниць. Так, зокрема, функціонування еквівалентних одиниць з фемінними лексемами (напр. Meisterin,
Maklerin) є, на нашу думку, яскравим свідченням результатів діяльності феміністичної
критики мови, а також феміністичного руху у суспільстві загалом. Адже виникнення
вказаних одиниць спричинене бажанням всебічного залучення жінки у професійну і суспільну діяльність, її присутність як самостійної та незалежної особистості, а не через
призму маскулінних номінацій. Важливим фактом є також зміна ФО з образом Mann на
Frau (gemachter Mann – gemachte Frau). Такі одиниці є похідними від маскулінних, що
знову підтверджує прагнення ідентифікації самодостатньої жінки.
Одразу ж зауважимо, що загальна частотність вживання, тобто показник текстовживань з чоловічим референтом (маскулінні ФО загалом) значно вищий, аніж з жіночим:
27% – фемінних і 73% – маскулінних текстовживань (без урахування похідних ФО) і
38,3% – фемінних і 61,7% – маскулінних текстовживань (з урахуванням похідних одиниць). Такі дані підтверджують ширше представлення чоловічої статі у різних суспільних сферах, що засвідчує наявність ознак патріархального суспільства.
Ще одним аргументом на користь такого твердження є той факт, що тематична сфера
«Праця, професійна діяльність» відзначена майже повним збереженням прагматичних
рестрикцій, особливо у ряді маскулінних ФО. При цьому, маємо лише одну одиницю
– еквівалент для чоловічого референта, похідну від фемінної (Mann des Hauses), хоча її
семантика дещо змінена. Окремі фемінні номінації (ein Heimchen am Herde, Mädchen für
alles) виявляють схильність до порушення рестрикцій. Так, маємо значну кількість посилань з чоловічим референтом, що мають іронічну, негативну конотацію (ein Heimchen
am Herde), або ж цілком нормативне вживання (Mädchen für alles).
Результати нашого дослідження свідчать про наявність певних стереотипних уявлень
щодо професійної і трудової діяльності чоловіків/ жінок у фразеології та їх функціонування у німецькомовній свідомості. Важливим аспектом вважаємо також можливість
внесення коректив у лексикографічні джерела щодо гендерної маркованості ФО, актуальності їх вживання, а подекуди необхідність фіксації нових узуалізованих одиниць, що
претендують на системний кодифікований статус.
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die Frau des Hauses
die Frau im Haus /
die Frau im Hause
der Mann des Hauses
der Mann im Hause /der Mann im Haus
ein Heimchen am Herde
kalte Mamsell
Mädchen für alles

жіноча діяльність

характеристика

Табл. 1
ФО

чоловіча діяльність

характеристика

Табл. 2
ФО

Посилання з жіночим Посилання
референтом
з чоловічим
референтом

176
40/15

1
264
1
96 (2010-2012 рік)
Посилання
з чоловічим
референтом

ein gemachter Mann sein
eine gemachte Frau sein
der erste Mann an der Spitze [sein]
die erste Frau an der Spitze [sein]
ein Meister seines Fachs
ein Meister seines Faches
eine Meisterin ihres Fachs / Faches
ehrlicher Makler
ehrliche Maklerin
billiger Jakob
blaue Jungs
Bürger in Uniform

201

beim Barras sein

3

zum Barras gehen/zum Barras müssen

2/1

5
790
346
123
44
7
62

20
5
5
189
Посилання
з жіночим
референтом

8
396
76/42
1
9
1
1

Mutter der Kompanie (гаупт-фельдфебель) 14

1

Mutter der Kompanie (дбайлива матуся)

140

30
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ГЕНДЕРНО МАРКИРОВАННАЯ ИДИОМАТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
ТРУДА, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ
На основе фразеологического фонда немецкого языка прослежена репрезентация
сферы «труд» с точки зрения гендерной лингвистики. Главной целью является выявление гендерно маркированных фразеологических единиц изучаемой сферы, их функционирование, а также особенности прагматических рестрикций изучаемых единиц в современном немецком дискурсе.
Ключевые слова: гендерная маркированность, мужской/женский референт, стереотип, прагматические рестрикции.
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THE REPRESENTATION OF THE SPHERE «WORK» FROM THE POINT OF
VIEW OF GENDER LINGUISTICS
On the basis of the idiomatic fond of the German language we observe the representation
of the sphere «work» from the point of view of gender linguistics. The main aim is to identify
the gender marked idioms of the sphere under study, their functioning and the specifics of
pragmatic restrictions of these idioms in the modern German discourse.
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Университет им. Яна Кохановского, Кельце
ИРОНИЧЕСКИЕ СМЫСЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ
ТЕКСТОВ В ПЕСНЯХ БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА
В статье рассматриваются приемы иронического переосмысления Борисом Гребенщиковым прецедентных текстов при их включении в свои поэтические тексты. Материал типологизирован в зависимости от характера иронии и типа источников.
Ключевые слова: прецедентный текст, прагматика, семантическая трансформация, Б. Гребенщиков.
Как мы уже отмечали в предыдущих работах на тему введения Борисом Гребенщиковым в свои произведения различных прецедентных единиц [1; 2], поэт обычно
делает это довольно произвольно и преследует при этом собственные цели, не обращая
внимания на исходную прагматику оригинала. Довольно крупной группой прецедентных текстов, отличающейся прагматикой их использования в песенных текстах Б. Гребенщикова, является группа иронических цитат и реминисценций. Ирония – один из
наиболее характерных прагматических приемов и одна из специфических черт постмодерна, к которому, без сомнения, относится творчество этого поэта и музыканта.
БГ редко прибегает к средствам создания обычного комического эффекта. В случае
собственно юмористических текстов, поэт пытается снять явный комизм серьезностью
проблемы или философской сложностью содержания, в серьезных же его текстах (в т.ч.
однозначно драматических) нередко можно встретить прагматически неоднозначные
оценки, столкновения стилей, дискурсов, уровней восприятия смысла, что порождает
семантическую двусмысленность и ироническую перспективу. Нередко средством подобного иронизирования становятся у Гребенщикова прецедентные тексты, которые
сами по себе как знаки культуры или как цитаты уже содержат некоторый содержательный и прагматический (смысловой) потенциал.
© C. Лещак, 2013
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Интерпретация иронических контекстов введения прецедентных текстов в произведения Гребенщикова требует иногда довольно сложных процедур «дешифрации». В
ряде случаев в качестве источника интерпретации мы использовали при этом сайт АКВАРИУМ. Справочное пособие для «БГ блогов» и «Аквариумофилов» (http://handbook.
severov.net/handbook.nsf/Main).
Классическим примером подобного иронизирования у БГ может быть использование им
фрагментов народных или развлекательных эстрадных песен, которые он вводит в содержательно довольно сложный контекст:
В саду камней вновь распускаются розы, / Ветер любви пахнет, как горький миндаль
(Пока несут саке) [популярная песня 30-х гг. «В парке Чаир» на слова П. Арского: «В
парке Чаир распускаются розы / В парке Чаир расцветает миндаль»] – в японском саду
камней нет никаких роз и миндаля, сад этот предназначен для медитации и не имеет
никакого отношения к любовным чувствам,
Незнакомка с Татьяной торгуют собой / В тени твоего креста / Благодаря за право
на труд, / А ты пой песню, пой (Юрьев день) [«Пой песню, пой» – постоянный рефрен в песне Л. О. Утесова «Два друга» на слова В. Гусева] – БГ использует данный
фрагмент как горько-иронический микрорефрен в песне со сложнейшей философскоидеологической метафорикой.
Сходный эффект возникает и тогда, когда в семантически сложный или прагматически
серьезный текст БГ вводит фольклорные и фразеологические элементы. В таких случаях
Гребенщиков очень часто не ограничивается простым столкновением разговорно-бытового,
«народного» прецедента с философским или интеллектуальным контекстом. Обычно он еще
осуществляет различные смысловые и формальные трансформации прецедентного текста:
Иван Сусанин был первым, / Кто заметил, куда лежит курс. / Он вышел на берег,
встал к лесу передом, А к нам спиной (Не стой на пути у высоких чувств) [магическое
заклинание из русских народных сказок «Избушка, встань к лесу задом, а ко мне передом»] – двойная ирония возникает из-за переноса магического действия со сказочной
избушки на ставшего уже анекдотическим героем Ивана Сусанина и особой смысловой
нагрузки действий героя-«проводника», познавшего курс в сторону леса (он становится
в обратном порядке, чем принятый в сказках),
Об этом знает любая собака: / Не плюй против ветра, не стой на пути (Не стой на
пути у высоких чувств) [«(Его) знает каждая собака» и «Это знает любой дурак»] – здесь
ироническое употребление поговорок усиливается их контаминацией,
Бог у тебя отец, Родина – мать, / Приличная семья, с них нечего взять (Морской конек)
[присказка «Что с него (нее, них) взять (возьмешь)»] – нагромождение предикативизированных фразеоматических единиц «Бог-Отец», «Родина-Мать» и трансформированной присказки создает сложное семантическое целое,
Фэнг-шуй да не тот (Нога судьбы) [«Федот, да не тот»] – трансформация поговорки
порождает прагматику горькой иронии над сомнительным счастьем лирических героев,
сбежавших от всех на Восток (у нее женский бизнес, он танцует и курит грибы),
Глубоко в джунглях, где каждый знает, что сажа бела (В джунглях) [«Как сажа
бела»] – отрицание, изначально заложенное в прагматику присказки, здесь трансформируется в утверждение,
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И вот мы плывем через это бытье, / Как радужный бес в ребро – / Но, говорят,
что таким, как мы, / Таможня дает добро. (Стерегущий баржу) [поговорка «Седина в
бороду – бес в ребро» и фраза из к.ф. «Белое солнце пустыни»: «Таможня дает добро»] –
самоирония на тему старых неудачников, которым должно улыбнуться счастье.
В связи с использованием БГ в качестве исходного прецедентного материала фольклорных элементов стоит отдельно оговорить прием этнокультурного контраста, т.е.
столкновения в одном контексте культурных знаков из совершенно различных культур.
Чаще всего в роли таких контрастных сторон у Гребенщикова выступают номинаты буддийских или индуистских реалий (реже – из других культур) и русские фольклорные
(или стилизованные под народное творчество) прецедентные тексты:
Ой, ламы линии Кагью – до чего ж вы хороши! (Русская нирвана) [песня солдата из
к/ф «Марья-искусница»: «Ой, родимая сторонка, до чего ж ты хороша!»],
На что мне жемчуг с золотом, на что мне art nouveau; / Мне кроме просветления
не нужно ничего. / Мандала с махамудрою мне светит свысока – / Ой, Волга, Волгаматушка, буддийская река! (Русская нирвана) [ряд фольклорно-фразеоматических
штампов и фрагмент 14 сонета В. Шекспира в переводе Я. Фельдмана: «На что мне звёзды ночью чёрной? На что мне утра бирюза?»],
Вслед идёт Орфей Пифагор, / Вместе с Еврипидом из-за леса, из-за гор (Иван и Данило) [фольклорная припевка «Из за леса, из за гор / Едет дедушка Егор / На булановой
телеге, / На скрипучей лошади»].
Элементы культурного контраста присутствуют и в следующем фрагменте, хотя
здесь роли компонентов переставлены местами: Ползи, улитка, по склону Фудзи вверх
до самых высот (Пока несут саке). Здесь привычные нам традиционные концепты алкоголизма (А нам еще по семьсот), жадности (Но так, чтобы в каждой руке), секса (Я
никак не пойму, / как мне развязать твое кимоно), поверхностности (Красный цвет Минамото и белый цвет Тайра / не больше, чем краски для наших кистей), сталкиваются со
стихотворением Кобаяси Исса в переводе Т.Соколовой-Делюсиной: «Тихо, тихо ползи, /
Улитка по склону Фудзи, / Вверх, до самых высот!». Контраст порождает ироническую
оценку европейской культуры спешки (Пока несут саке / мы будем пить все, что есть)
и эклектизма (В саду камней / вновь распускаются розы).
Иногда этот же прием привнесения изначально развлекательного в серьезный контекст применяется при столкновении профанной прецедентной формы и сакрального
содержания основного текста. В таких случаях явно развлекательные прецеденты поднимаются до уровня серьезного драматического конфликта: Господь сказал Лазарю – хэй,
проснись и пой! (...) А Лазарь сказал – Я видел это в гробу / Это не жизнь, это цирк
Марабу! (Дарья, Дарья) [первый фрагмент – из эстрадной песни «Проснись и пой»,
второй – бытовая присказка].
Весьма распространен у Гребенщикова и обратный прием – десакрализация, «обытовление» цитат из религиозных источников (прежде всего библейских) путем введения
их в явно юмористические или подчеркнуто профанные контексты: Пути Господни не
отмечены в картах, / На них не бывает ГАИ (Сон) [упрощенная расхожая версия фразы
из послания апостола Павла к римлянам (11:33): «Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!»].
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Принципиально сходный прием используется и тогда, когда происходит намеренное
стилистическое снижение пафоса философских прецедентных текстов (чаще всего это
цитаты из восточной философии):
А на всех берегах черно от тех, кто / ожидает, когда теченье пронесет мимо тела
их врагов (Ткачиха) [китайская мудрость «Сиди спокойно на берегу реки, и рано или
поздно течение пронесет мимо труп твоего врага»] – в этом случае кроме простого столкновения контекстов БГ осуществляет еще и семантическую трансформацию смысла,
т.к. представляет философскую максиму как оправдание лени,
Мне снилось, что я ткачиха / Которая часто бывает мною во сне / Я долго не мог
понять – то ли я снюсь ей / То ли это она снится мне (Ткачиха) [Чжуан-цзы: «И я не
знал, то ли я Чжуан Чжоу, которому приснилось, что он – бабочка, то ли бабочка, которой
приснилось, что она – ЧжуанЧжоу»] – здесь ирония достигается заменой философского
образа бабочки образом ткачихи из Иваново.
Следующий пример тоже можно считать подобного рода иронизацией. Он касается
известной формулировки В. И. Ленина, касающейся условий революционной ситуации
из его статьи «Крах II Интернационала»: «верхи не могут править по-старому», «низы не
хотят жить по-старому». Гребенщиков иронизирует по поводу современной «революционной» ситуации в глобализированном потребительском обществе, не устраивающей ни
имущих, ни неимущих, ни Запад, ни Восток: В нём бродит католик, / И бродит шаман.
/ Бродят верха, / И бродят низы / Их скрыл друг от друга / Туман над Янзцы (Туман
над Янзцы) и предвещающей при этом (как всякая революционная ситуация) грядущие
перемены – «В сердце печать / Неизбывной красы, / А в голове / Туман над Янцзы» (намек на китайскую потребительскую глобализацию).
Очередной «жертвой» гребенщиковского иронизирования становится русское и мировое литературное наследие. Обычным приемом, применяемым в стихотворениях БГ, становится резкое снижение пафоса исходных фраз, многие из которых стали знаками т.н.
«высокой» культуры, морализаторскими или идеологическими слоганами или просто знаками интеллектуализма. Гребенщиков их «обытовляет», зачастую превратно ремотивируя
или вообще заменяя их составляющие. В основном это цитаты из творчества русских писателей М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, М. Горького, В. Маяковского, М. Светлова:
Так не пой, Инезилья, при мне (Два поезда) [А. С. Пушкин, «Не пой, красавица,
при мне» и «Я здесь, Инезилья, Я здесь под окном»] – контаминация двух прецедентов,
встроенная в контекст невозможности и нежелания быть вместе, порождает эффект депрессивной иронии над любовью, а одновременно и над любовной темой, превозносимой классикой; не исключено, что здесь не столько реминисценция к Пушкину, сколько
аллюзия к романсам М. И. Глинки,
Науки юношей питают / И каждый юнош, как питон (Науки юношей) [М. Ломоносов, «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»: «Науки юношей питают, / Отраду старым
подают»] – в противоположность просветительскому мифу о том, что в натуре человека
главенствует стремление к знанию. у «юноши» БГ в натуре лишь стремление к плотским
наслаждениям, дикому сексу («как питон», «кричит и рвет ее на части и мнет за нежные
бока»), но иногда БГ обращается и к мировой классике:
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Так начинания, вознесшиеся мощно, / Сворачивают в сторону, теряют имя действия – какой срам (Ткачиха) [В. Шекспир, «Гамлет»: «И начинанья, взнесшиеся мощно, / поворачивая в сторону свой ход, / Теряют имя действия. Но тише!»] – ироничность
фразы становится явной после употребления итоговой оценки «Какой срам!» и введения
собственного философского толкования этой шекспировской мысли в духе восточной
философии (Я не вижу причины куда-то стремиться, если в итоге ты всегда / Оказываешься где-то не там).
Следует отметить, что очень часто иронизирование БГ над цитатными текстами или культурными знаками носит характер не столько веселой, сколько горькой, печальной иронии:
Сентябрь – праздник который всегда с тобой (Сентябрь) [Э. Хемингуэй, «Праздник который всегда с тобой»] – БГ создает на основе хэмингуэевской цитаты образ депрессивного антипраздника: хэмингуэевский богемный Париж («когда мы были очень
бедны и очень счастливы») неявно противопоставляется унылому питерскому сентябрю,
полному любовных разочарований,
Но сами давно звонят лишь друг другу / обсуждая насколько прекрасен наш круг
(Электрический пес) [А. С. Пушкин, «19 октября»: «Друзья, прекрасен наш союз»] –
здесь местоимение «наш» используется в квазицитате и относится к иронически описываемому кругу «кухонной элиты» советских времен.
Иногда стилистическое снижение серьезной или даже трагической цитаты из известного художественного текста у Гребенщикова носит откровенно провокационный
характер. Но при этом оно всегда прагматически и эстетически оправдывается на семантическом уровне:
Ох, Самара, сестра моя; / Кострома, мон амур (Кострома Mon Amour) [фильм
«Хиросима, mon amour» Алена Рене] – Кострома и ряд других городов российской глубинки часто у Гребенщикова становятся двойственными символами – утраченного рая и
настоящего ада (ср. Через тишь, гладь, костромской беспредел), в данном случае замена
Хиросимы Костромой явно неслучайна,
Не пей вина Гертруда, / Пьянство не красит дам (Не пей вина Гертруда) [В. Шекспир. «Гамлет»: «Король. Не пей вина, Гертруда! Королева. Я пить хочу. Прошу, позвольте мне»)] – трагическая предсмертная фраза матери Гамлета превращается в нарочитое и
эпатажное морализаторство, а стилистический контраст усиливается в следующей строке (Нажрешься в хлам – станет противно соратникам и друзьям).
Более того, в большинстве случаев (особенно в позднем творчестве) именно такое «вольное» (а иногда и фривольное) обращение с прецедентным текстом позволяет
Гребенщикову выстроить совершенно самостоятельную и полностью независимую от
оригинала семантическую структуру. Это выходит у БГ столь естественно, что неискушенный или непрофессиональный слушатель просто может не заметить игры с прецедентным текстом:
И, глядишь, опять улетел; / Из безводной земли, / Через тишь, гладь, костромской беспредел, / Без руля, без ветрил.../ Но всегда – так, как хотел.(Летчик) [М. Ю. Лермонтов,
«Демон»: На воздушном океане, Без руля и без ветрил, Тихо плавают в тумане, Хоры стройные светил»] – у Лермонтова «без руля и без ветрил» (т.е. сами по себе, естественным образом) плывут по небу светила, у Гребенщикова же отсутствие руля и ветрил – это аргумент
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чудесного полета «голубя-ангела-летчика»; предметом иронии становятся собственно сами
технические средства, совершенно избыточные при трансцендентном полете.
Интересны в этом смысле два примера использования Гребенщиковым одного и того
же прецедентного текста – названия романа Ф.С.Фитцджеральда «Ночь нежна»: Как
будто бы ночь нежна / Как будто бы есть еще путь, / Старый прямой путь нашей
любви (Серебро господа моего) В моем окне стоит свеча; / Свеча любви, свеча безнадежной страсти. / Ночь нежна, ночь горяча, / Но мне не найти в ней ни тепла, ни
привета (Голубой дворник). Ироническое использование этого прецедента сразу не заметно, однако если учесть, что у самого Фитцджеральда это уже прецедентный текст
(из Дж. Китса), где эпитет становится символом сложный и запутанных любовных отношений, и попытаться проанализировать место идеи любовной жизненной суеты в семантической структуре двух песен Гребенщикова, то без особого труда можно прийти к
выводу, что БГ представляет любовь как определенную банальность, противопоставляя
эмоциональную чувственность в первом случае «серебру Господа», т.е. вере или высшей духовности, а во втором – снижает ее пафос утверждением, что она «горяча», но не
греет. Страсть здесь противопоставляется гораздо более важным действиям «голубого
(небесного) дворника», т.е. Бога, убирающего людской мусор: который все подметет,
который все объяснит, войдет ко мне в дверь. Ночная страсть таким образом зачисляется к факторам загрязнения мира.
К этой же группе иронических трансформаций «серьезных» цитат можно отнести
также реминисценции на западную рок- или поп-классику:
Я позвонил тебе, сказать что люблю / Лучше б я был глухой и немой (Мой друг
доктор) [Stevie Wonder «I Just Called To Say I Love You»] – у Уандера данные слова использованы как признание в любви, у БГ – с горькой иронией как проявление глупости и
слабости лирического героя, как проявление его душевного нездоровья, к тому же, зная,
что Стиви Уандер слепой, можно понять слова Гребенщикова «лучше б я был глухой и
немой» как самоиронический намек лирического героя на свою эмоциональную слепоту
(не видел раньше, кого полюбил),
В поле ягода навсегда [The Beatles, «Strawberry fields forever»] – пародийный перевод создает комический эффект, задача которого, однако, гораздо более сложная:
усилить социально-политическую направленность песни, критикующую отсутствие
свободы в СССР и оторванность советской молодежи от общего пласта западной молодежной культуры (прагматика использования цитаты при этом никак не связана с
прагматикой песни о сиротском приюте «Земляничные поля»), или же на русские рокили бардовские песни:
Без колебаний пропью линкор Но флот не опозорю (Ну-ка мечи стаканы на стол)
[Ю. Визбор, «Флот не опозорим»: «Но мы в морях не раз встречали зори / И пили спирт,
болтаясь между льдин. / Мы все пройдем, но флот не опозорим»] – ирония строится на
псевдоантитезе, т.е. представлении отрицательного, позорного поступка как героического и контрастного к позорящему поступку (нельзя исключать, что еще до Гребенщикова
существовала травестийная версия песни Визбора со словами «Мы все пропьем, но флот
не опозорим», поскольку паронимическое сходство глаголов «пройдем – пропьем» провоцирует такую пародийную ситуацию,
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20 лет – маленький срок / 20 лет я слушаю рок / Слегка облысел и слегка занемог
/ немного оглох но я слушаю рок (В поле ягода навсегда) [А. Макаревич, «Через 20
лет»: «Двадцать лет – не малый срок, и ты за двадцать лет поймёшь, / Что такое тьма и
что такое свет»] – обе песни написаны в 1980 году, БГ иронически смещает акценты с
гражданско-философского пафоса в сферу музыкального противостояния власти: общие
абстрактные проблемы «заботы о целом мире», наблюдающиеся у Макаревича, у Гребенщикова заменены проблемой советской несвободы.
Совсем изредка у Гребенщикова можно все же найти прямое пародийное использование цитат. Такие случаи можно причислить к собственно комическому иронизированию,
определенному виду литературного хулиганства:
Так мчался дико между скал он / и резал воду как кинжал / Увы, не счастия искал он / и
не от счастия бежал (Географическое стихотворение) [М. Ю. Лермонтов, «Парус»],
И Тургенев, дурь смешавший с дрянью / дружески прошепчет в ухо мне: / Чу, смотри,
Есенин гулкой ранью / поскакал на розовом слоне (Из альбома А.К) [С. Есенин, «Не жалею, не зову, не плачу»],
Тексты такого типа вполне могут быть продолжением обэриутской традиции иронизировать над высокой пафосностью школьно-академического отношения к классике.
Собственно комедийным можно назвать и чисто абсурдистское введение прецедентных текстов без какой-либо явной связи с основным текстом, которое можно наблюдать
в песне «2-12-85-06», где на фоне проигрыша звучит несколько фраз из популярных
художественных фильмов: Что это, Бэрримор? [«Собака Баскервилей»], Так это ты,
Мирон, Павла убил? и Фитилёк-то притуши — коптит! [обе – «Адъютант его превосходительства»].
Наконец, последняя группа используемых Гребенщиковым прецедентных текстов, в
которых можно наблюдать прием иронизирования, охватывает расхожие литературные
или культурные штампы. Прием этот в принципе не сложен, т.к. любое сознательное
введение известного штампа, трюизма в художественный текст автоматически вызывает
ироничное отношение к обозначенному им содержанию. К таковым можно отнести литературные банальности «в порыве страсти», «спасибо за то, что ты есть» или расхожие
мудрости, вроде «человек – венец природы», «красота требует жертв» или «у вас все
еще впереди»: А он в порыве юной страсти летит на деву с высока (Науки юношей),
Здравствуй смерть / Спасибо за то что ты есть (Здравствуй, моя смерть), Прощай
злодей, венец природы, грызи зубами провода – / Тебе младенческой свободы не видеть
больше никогда (Науки юношей) Восемь суток на тракторе по снежной степи.../ Красота никогда не давалась легко (Нога судьбы), Забавно думать что есть еще люди, / у
которых все впереди (Молодая шпана).
Таким образом видим, что ирония – это один из ключевых прагматических приемов
введения Борисом Гребенщиковым в свой текст цитат из разного рода произведений русской и мировой культуры, а также прецедентных текстов из языкового запаса русского
языка. Стоит подчеркнуть, что практически никогда иронизирование у Гребенщикова
не сводится к простому пересмешничеству или к чисто формально-эстетическому ходу.
Прецедентный текст в стихотворениях Гребенщикова – это всегда либо повод для критического переосмысления каких-то распространенных стереотипов, либо семантически
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и прагматически осложненный строительный материал для развития оригинального
философско-эстетического смысла. При этом Гребенщиков в качестве «строительного
материала» (а иногда и объекта) для иронизирования использует чаще всего фольклорный материал, цитаты из русской и мировой художественной литературы, а также из
песенного творчества (эстрадных песен, рок-песен и бардовских песен). Лишь изредка
он прибегает с этой же целью к философской или религиозной литературе.
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АЛЕГОРИЧНА АНТИНОМІЯ «ПОРОКИ-ЧЕСНОТИ»
ЯК ІДЕЙНО-СТУКТУРНА ОСНОВА МОРАЛІТЕ
(НА МАТЕРІАЛІ П´ЄСИ ГЕНРІ МЕДВОЛЛА «ПРИРОДА»)
Стаття присвячена виявленню антиномічної основи драматичної структури та
проблемно-тематичного комплексу мораліте Г.Медволла «Природа». З’ясовано, що
Медволл у своєму творі відходить від принципу чергування сцен з Пороками і Чеснотами, які зазвичай у мораліте ведуть боротьбу за душу Людини. Головною силою, що
протистоїть сімома Порокам на чолі з Чуттєвістю, є Розум. Запекле протистояння
двох антиномічних ідентичностей губить свою гостроту завдяки віку, в якому Людина
більше не може беззастережно перебувати у полоні Пороків. Тож, вирішення конфлікту
в мораліте «Природа» відбувається скоріше в площині розумово-фізіологічної активності Людини, аніж в площині моралі, що, вочевидь, робить твір близьким до ідей нового гуманістичного вчення.
В ході розгортання конфлікту в мораліте Медволла «Природа» на перший план виходить тема володарювання, підкорення іншого своїй волі. Ця тема розвивається в мотивах боротьби протилежних сил за душу Людини, а також у міркуваннях щодо принципів
виховання монаршої особи.
Ключові слова: мораліте, драматична структура, тема влади, антиномічні ідентичністі, Пороки, Чесноти, Чуттєвість, Розум.
Мораліте Природа (Nature) з’явилося друком у видавництві Вільяма Растелла 1530
року, тобто більш, ніж через століття після появи Замку Стійкості1, що вважається найбільш раннім повним текстом англійською мовою2, створеним у цьому жанрі.
Відповідність ідейно-змістової складової мораліте середньовічним уявленням про
світ і місце людини в ньому забезпечила цій формі театралізованих вистав неабияку
популярність протягом кількох століть. Унікальність мораліте, як думається, полягає в
його близькості християнському віровченню, що робить цей жанр засобом потужного
пропагандистського та дидактичного впливу. Мораліте відбиває християнське уявлення
про земний шлях людини як про низку спокус і випробувань, що зазвичай призводять
до гріхопадіння. Водночас, слід наголосити на тому, що мораліте завжди має щасливий
фінал, адже у ньому знаходить своє вираження ідея про те, що душу грішника, який розкаюється, буде врятовано. Цей жанр можна вважати репрезентативним не лише в аспекті середньовічної християнської ідеології, але й з точки зору середньовічної художньої
образності, в основі якої лежить прагнення митця виразити абстрактне уявлення через
конкретний образ, візуалізувати ідею, надавши їй фізичного (зазвичай, тілесного) виразу.
Так, у мораліте візуалізації набувають душевні порухи, моральні процеси, що відбуваються у внутрішньому світі людини.
© О. Лілова, 2013
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Варто зазначити, що пік популярності мораліте в Англії припадає на другу половину XVI ст. [див.: 1: xix], тобто, на період найвищого розквіту ренесансних тенденцій в
культурі цієї країни. Щоправда, на той час постановку мораліте уже було заборонено
державним наказом3. Вочевидь, це було пов’язано із затвердженням в Англії пуританської ідеології, яка категорично засуджувала видовищність та театральність у тому, що
має стосунок до Святого Письма. Тож, як видається, Реформація відіграла свою роль у
подальшій долі цього жанру драматургії, закривши для нього будь-яку перспективу розвитку в англійській культурі Новочасся.
Цікава характеристика цього жанру наводиться у передмові до збірки англійських
мораліте та інтерлюдій за редакцією Е.Шелла та І.Шучера. За словами науковців, ландшафтом або місцем дії у мораліте постає людська душа. Тож, головний персонаж п’єси
– це водночас і тло дії, і діюча особа на цьому тлі [2: іх].
Мета даної розвідки полягає у тому, щоби дослідити антиномічну основу мораліте
Г.Медволла Природа, яка знаходить своє вираження у структурі драми, а також у характері розгортання основного конфлікту у творі. Як відомо, конфлікт у мораліте зазвичай
розвивається у протистоянні антиномічних ідентичностей, представлених Пороками та
Чеснотами. На перший план при цьому нерідко виходить концепт влади, володарювання, адже алегоричні образи прагнуть заволодіти Людиною, водночас обстоюючи власну
першість і право керувати іншими та підпорядковувати їх своїй волі.
Слід зауважити, що концепт влади, уявлення про ідеального правителя, принципи його
виховання тощо постають предметом активних дискусій у духовно-інтелектуальному
просторі Західної Європи часів пізнього середньовіччя і Відродження. Тож, цілком закономірно, що ця тема знаходить своє відображення і в англійській літературі зазначеної
доби, зокрема у Природі Генрі Медволла. Так, образ Man – головного персонажа цього
твору – може мати декілька потрактувань. Він є вінцем природи, володарем світу і, водночас, монаршою особою. Як говорить про нього Чуттєвість, «He shall reygne in the world
as chyef govenor» [3]. Думається, з’ясування особливостей відтворення владного дискурсу у п’єсі Медволла Природа дозволить краще зрозуміти ставлення ранньотюдорівських
митців до зазначеної проблеми, а також дасть можливість скласти чіткіше уявлення про
специфіку сценічної репрезентації в англійських мораліте образів, пов’язаних із владною семантикою.
Мотив боротьби за вплив на Людину знаходить своє відображення уже в мораліте Замок Стійкості. За словами дослідників, Замок можна вважати квінтесенцією або
жанровим взірцем мораліте [див., приміром: 4: 44], головною рушійною силою сюжету в
якому є боротьба семи чеснот з сімома смертними гріхами. Головним героєм цього твору
є Людство (Mankind), на чиєму життєву шляху, як водиться, трапляються спокуси. Ці
спокуси інтегрує в собі Світ (World), який затягує Людство у свої тенета. До свого знайомства зі Світом Людство, як і будь-який інший природний феномен, не потребує одягу.
Потрапивши під вплив Світу, Людство вдягається у розкішне вбрання. Ця дія, вочевидь,
несе в собі метафоричний зміст. Вона символізує навернення головного героя на інший
шлях, його перехід в іншу систему цінностей і моральних координат. Тож, у даному випадку вбрання у розкішні строї є метафоричним сценічним прийомом, який постає засобом унаочнення чи візуалізації тих духовних процесів, що відбуваються з Людством.
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Слід наголосити на тому, що у мораліте Природа тема влади4 знаходить свій розвиток
не лише у протистоянні сил Добра і Зла та в їхній боротьбі за Людину, що є характерною
ознакою жанру як такого. Вона також виразно представлена у тих епізодах твору, в яких
викладено погляди сторін конфлікту на процес виховання монаршої особи. Зокрема, на
початку твору, коли Природа знайомить Людину з її вірними супутниками, що супроводжуватимуть її на життєвому шляху. Ними постають Розум і Чуттєвість, які одразу ж
представляють Людині свої протилежні погляди на те, яким має бути правитель. «Sobur
thy selfe, man, I advyse the hardely» [5], так починає свою настанову Розум, наголошуючи
на тому, що піддаватися пристрастям – значить шкодити собі та іншим [6]. Тему наставляння Людини продовжує Світ, який належить до тих сил, центральною фігурою яких
виступає Чуттєвість. На переконання Світу, свій владний статус Людина може закріпити,
тільки коли матиме розкішне вбрання, відповідний почет, маєток та ін. Коли ж вона цього не матиме, її проганятимуть з будь-якого пристойного товариства [7].
Концепт влади чи володарювання так чи інакше актуалізується у промовах багатьох
персонажів-алегорій у мораліте Медволла. Так, уже в експозиції до твору Природа, даючи настанови Людині, перед тим, як та вирушить у мандрівку світом-життям, застерігає її
проти відданості Чуттєвості, що нею Людина наділена від народження. Натомість, за словами Природи, слід повністю присвятити себе служінню Розуму: “Let Reason the governe
in every condycyon…”, “…yt ought to be overall/ Subdued to Reason and under hys tuycyon”
[8]. Таким чином, вже на початку драми утворюється опозиція Розум-Чуттєвість5, що
становить своєрідну вісь координат у творі. Від одного до другого полюсу цієї вісі реляція володарювання-підпорядкування змінюється кардинальним чином: якщо в стосунках
Людина-Розум Людина має роль підпорядковану, то в стосунках із Чуттєвістю, остання
має служити Людині. У протилежному випадку Людині загрожує руйнація і загибель.
Чуттєвість, з її слів на початку п’єси, саме і прагне служити Людині. Втім, на ділі згодом
відбувається підступна трансформація Чуттєвості зі слуги на володаря Людини.
Вже на початку мораліте, у відповідь на наставляння Людини Природою Чуттєвість
висловлює свою образу з приводу цілковитого нехтування її ролі у житті Людини. Вона
скаржиться на те, що їй не дають можливості прислужитися головному героєві твору
(“And now you put me out of hys servyce”, [9]), як вона добре вміє це робити. На переконання Чуттєвості, лише керуючись її порадами, Людина зможе правити світом (“And
yf he do so I think to dome/ He shall reign in the world as chyef governer”, [10]). У суперечці
з Розумом вона звинувачує останнього у зневазі й пихатості: “Ye, Reason, syr, ye speke
lyke a noble man…” [11]. На переконання Чуттєвості, Розум, прагнучи возвеличитися над
нею, поводиться, як «господар» (“a lord”, “a rular”). Чуттєвість не може погодитися з тим,
що так і має бути, що це і є природний порядок речей [12]. Не знайшовши порозуміння з
опонентами6, вона уже не приховує своїх справжніх прагнень: «Maugry theyr teeth I shall
rule the man» («Попри їхні зусилля керувати Людиною буду я», [13]).
На шляху свого дорослішання центральний герой середньовічних мораліте має пройти випробування мирським життям. Не становить виключення і головний герой Природи, якого сердечно вітає Світ7, водночас акцентуючи увагу на його високому статусі:
«…thys Man/ Is ordeyned to reygne here in thys empry…as mighty governer,/ Havyng all thing
subdued to hys power» [14]. Світ одразу ж помічає, що Людина не має на собі одягу. Він
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відкидає зауваження Невинності та й самої Людини, котрі прагнуть пояснити йому, що
такою створила Людину сама Природа. Його головний аргумент, який він використовує
щоразу, коли прагне у чомусь переконати Людину, такий: «коли хочеш жити у світі і правити світом, роби так, як роблять інші» («Also he must nedys do as the Worlde doth/ That
intendeth any whyle here to reygne», [15]). Тож, Людину вбирають у роскішний одяг. Цей
сюжетний хід був цілком передбачуваним глядачами мораліте Природа. Адже, по-перше,
як зазначено в тексті п’єси, Світ і Прихильність Світу (Worldly Affeccyon) від початку
вистави сидять на сцені, тримаючи одяг в руках і чекаючи влучного моменту. По-друге,
сценічний прийом зі вдяганням головного героя мораліте у розкішні строї не був новим.
Як уже зазначалося вище, він був використаний, зокрема, і в мораліте Замок Стійкості
з метою показати, що з героєм відбуваються внутрішні перетворення.
Прийнявши одяг з рук Світу, Людина підпадає під вплив Пороків. Вона не здатна утримати біля себе Розум і Невинність, яких Світ зовсім не цінує і вважає непотрібними молодому правителеві. Натомість з Людиною залишається Чуттєвість та з’являються нові радники, з-поміж яких особлива роль належить Прихильності Світу. До нового королівського
почту входять Пороки (по суті, це сім смертних гріхів), що згодом перетворюються зі слуг
Людини на її господарів. Це вони заохочують Людину до відвідування кабаків та будинків
розпусти, формуючі в ній, передовсім, якості галантного кавалера чи бахура.
Однією з нових подружок Людини постає Гординя. Характерною ознакою цього алегоричного персонажа мало бути вишукане вбрання за останнім словом моди. Гординя звертають увагу аудиторії на найменші деталі свого туалету (прим., “Behold the bonet uppon my
hed:/ A staryng colour of scarlet red – / I promise you, a fine threde/ And a soft wull!” або “My
doublet ys onlaced byfore,/ A stomacher of saten and no more” [16]). Водночас, надзвичайно
цікавою є і мовна партія цього героя8, сповнена розмовних виразів та мовної гри9.
Вплив Пороків на Людину є най стільки потужним, що моральне падіння головного
героя відбувається досить-таки швидко, призводячи у кульмінаційному епізоді першої
частини твору до бійки між Людиною і Розумом. Людина поводиться агресивно й недостойно, у такий спосіб реагуючи на спробу Розуму врятувати її від моральної руйнації,
виявом якої постає ганебна поведінка Людини у таверні, зокрема, її любовна інтрижка з
повією Маджері. Зрозуміло, що Пороки тільки вітають новий стиль поводження Людини, галасно святкуючи побиття Розуму своїм підопічним. Тож, раптова відмова Людини
від послуг Прихильності Світу видається абсолютно несподіваною та непослідовною.
Головний герой пояснює таку переміну тим, що він відчув сором та докори сумління.
Однак, рішучості Людини у її прагненні повернутися під опіку Розуму вистачає лише на
три дні. Привабливість Пороків виявляється для неї на разі непереборною.
Ідейна двополюсність твору знаходить свій вияв і у мовній площині п’єси Медволла. Так, її текст рясніє антитезами10: good-bad; virtue-vice; Reason-Sensuality; man-beast;
reason-folly; flesh-spirit тощо. Засобом підсилення ідеї протистояння сил добра і зла у
п’єсі виступає також ритміко-мелодійний малюнок тексту. В промовах Природи, Розуму, Чеснот рядок відчутно довший, ніж у репліках Пороків. При чому партії Пороків, а
також Людини, коли вона підпадає під їхній вплив, містять розмовні звороти та лексику стилістично-зниженого регістру (як-от: «Ah Sensualyte, welcome by thys day./ What
tydyngys? Good?»; «He ys besy – harke in your ere»; «I pray the tell me, whyche way shall I
hold? / Wyll ye sw thys horson cocold? [17] та багато ін.
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У другій частині п’єси подієвий цикл мораліте (моральне падіння – каяття – спасіння)
відбувається вдруге. Цього разу Пороки прагнуть діяти обережніше та, водночас, підступніше, аби не відштовхнути Людину від себе. Вони, зокрема, беруть собі інші імена. Цей
художній прийом, безперечно, лише додає барв та відтінків до ігрової ситуації, наявної
у творі Медволла. Так, Гординя видає себе за Поклоніння (Wurshyp), переводячи, таким
чином, зміст алегорії з площини мирської суєтності до сфери духовно-релігійного служіння. Ліннощі перетворюються на Невимушеність (Ease), Гнів на Мужність (Manhood),
Ненажерливість на Добре Товариство (Good Felyshyp) та ін. [18]. Проте, Розум не здається, він мобілізує Чесноти на боротьбу за Людину.
Слід зазначити, що Чесноти з’являються одна по одній лише наприкінці п’єси. Завдання, що кожна з них дає Людині, спрямоване проти впливу відповідного Пороку.
Чесноти по черзі звертаються до Людини із короткими промовами, даючи їй поради, як
очиститися від гріха і повернутися до праведного життя. У фінальному діалозі з Розумом,
Людина зазначає, що мала також зустріч зі Сповідуванням та Щирим Каяттям і вчинила
відповідно до їхніх настанов. Цікаво, що, за її власним визнанням, Людина переходить
на бік Розуму та Чеснот не через внутрішні переконання, а через вік. Як зазначалося ще
на початку твору, до сорока років Людина перебуває під владою Чуттєвості, і цьому неможна зарадити. Таким чином автор робить акцент на думці про те, що все живе, у тому
числі і людина, підпорядковується, насамперед, законам природи.
У своїй відомій монографії, що присвячена проблемі художньої структури народної
драми у тюдорівській Англії, Д. Бевінґтон зазначає, що драматичні вистави тих часів
(зокрема, мораліте) будувалися на принципі чергування сцен з позитивними та негативними персонажами. Це давало можливість акторським трупам складом до восьми виконавців розігрувати п’єси, в яких було значно більше дійових осіб. Справа у тім, що один
і той самий актор міг виходити на сцену у двох, а іноді у більшому числі ролей [19: 5].
Така структура твору тільки підсилювала його антиномічну ідейну сутність, відповідно
до якої життя представлялося як протистояння сил добра і зла в душі людини.
Що ж до мораліте Природа, то слід зазначити, що в даному випадку чергування епізодів за участю Пороків і Чеснот, відсутнє як таке. Чесноти представлені лише наприкінці твору, і після їхніх промов Пороки на сцені вже не з’являються. Тож, у мораліте
Медволла увага приділяється майже виключно проблемі негативного впливу Пороків на
Людину. Єдиною силою, яка протистоїть Порокам протягом усієї п’єси від її початку до
кінця, є Розум. Саме він, у своєму прагненні утримати Людину від гріхопадіння, виступає головною загрозою для всіх Пороків. Людина ж зрештою визнає його верховенство
не тому, що так їй велить сумління чи через будь-які інші переконання, а тому, що вік
віддаляє її від Чуттєвості та пов’язаних із нею насолод.
Таке возвеличення розумової діяльності, а також цілком раціональне пояснення причини навернення Людини на шлях добра природними процесами старіння вкладається
у нові гуманістичні уявлення11 про людину і світ, розповсюдження яких стало важливою
передумовою на шляху до формування основних світоглядних засад культури Новочасся
в Англії. Окрім того, у п’єсі показано, що особа, наділена владою, так само існує за законами природи, як і будь-яка інша істота на землі.
Таким чином, тема влади в мораліте Г. Медволла розкривається в мотивах боротьби
за вплив на Людину двох груп алегоричних персонажів (Пороків, з одного боку, та Розуму
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і його помічників, з іншого), а також у викладенні їхніх поглядів на процес виховання
правителя. У творі наголошується на тому, що монарша особа, як і будь-яка людина, має
керуватися Розумом. Водночас, Природа наділила Людину почуттями. І хоча вплив Чуттєвості може бути для Людини руйнівним, позбавитися його можна лише з віком.
Фактично, в мораліте Природа Генрі Медволла Розум посідає місце сил добра, що
зазвичай у творах цього жанру представлені сімома Чеснотами. Тож, хоча антиномічна
ідейно-структурна основа мораліте тут збережена, головний конфлікт у п’єсі Медволла
перенесено зі сфери моралі у площину раціонального обґрунтування фізіологічних змін,
що відбуваються з Людиною. Адже розв’язання конфлікту зумовлене тим впливом, що
його здійснюють на головного героя твору Розум і Вік.
Як видається, таке ідейне новаторство Г.Медволла в мораліте Природа слугує переконливим поясненням жвавого інтересу до твору, що був написаний наприкінці XVст., з боку
англійських гуманістів і літераторів доби Відродження. Зокрема, п’єса привернула до себе
увагу Вільяма Растелла, котрий став її першим видавцем. Через шість років після того,
як мораліте Природа побачило світ, батько Вільяма Растелла, відомий англійський правник, видавець, літератор, суспільний діяч Джон Растелл був страчений за наказом Генріха
VIII. Тож, вочевидь, в часи, коли небезпечно мати думки чи переконання, які розходяться
з владною позицією, особливої актуальності набувають твори, що несуть в собі заклик до
людини (зокрема, і до монаршої особи) керуватися розумом, бути поміркованою та розважливою у своїх діях, а також висловлюють надію на те, що будь-яка людина з віком дорослішає і мудрішає. Саме таким є ідейний заклик у мораліте Природа, що було написано
в роки, які передували глибокому реформуванню англійської церкви і суспільного життя
країни в цілому. Як думається, злободенність мораліте Г.Медволла вирізняє його з-поміж
інших творів цього жанру, в яких зазвичай конфлікт ставиться і вирішується у максимально абстрагованій від суспільних контекстів морально-філософській площині.
______________________
1. Мораліте Замок Стійкості (Castle of Perseverance, «perseverance» – також
наполегливість чи завзятість) було створено у 1390-1405рр. [див.: 20: xvii]. За іншими
відомостями, близько 1425р. [21: 4].
2. Відомі також англійські мораліте, написані латиною. Так, зокрема, сучасник Медволла
Томас Чондлер (Chaundler), ректор Оксфордського університету, був автором мораліте
Liber apologeticus (бл.1460). Взагалі ж першим англійським мораліте, що дійшло до
наших днів, щоправда, лише у фрагментарному вигляді, вважається п’єса Гордість
Життя (The Pride of Life, бл.1350) [див.: 22: 669].
3. Як відомо, вперше заборону використовувати релігійну тематику в театральних
виставах було проголошено наказом англійського Парламенту від 1543 року. Однак,
існують свідчення на підтвердження того, що «моральні ігри» ставилися і надалі,
зокрема, при дворі Єлизавети І та пізніше – Якова І [див.: 23: 339].
4. У своїй дисертації сучасна британська дослідниця Ф.Данлоп на матеріалі п’яти п’єс
тюдорівської доби (Природа, Фулгенцій і Лукреція, Світ і Дитина, Юність, Калісто і
Мелебея) розмірковує над тим, як у них зображено процес дорослішання та виховання
представника англійської аристократії. Дослідницю також цікавить те, яким чином
драматизована розробка цієї теми корелюється з ідеєю зростання та дорослішання,
як вона представлена у філософських творах, а також у правових, медичних та ін.
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документах доби [24]. Поводження в суспільстві молодої людини з аристократичного
середовища – спільна тема для п’яти названих творів. І вперше вона набуває свого
виразного звучання саме у п’єсах Г.Медволла.
Цікаво, що далі в тексті драми Чуттєвість названо Божевіллям чи Безглуздістю
(Folly) [25].
Надокучливість Розуму і Невинності Чуттєвість виражає у такому порівнянні: «That
one chatreth lyke a pye, that other lyke a jay» [26].
В ході представлення Людини Світові, яке бере на себе Розум, знаходить свій вияв
обізнаність драматурга із протоколом та придворним етикетом [про професійні
навички Медволла, що даються взнаки в обох його творах детальніше див.: 27: 16].
Принагідно зазначимо, що мова пороків у п’єсі Природа рясніє вуличним сленгом,
лексикою представників «міського дна», подібною до манери висловлювання
багатьох мешканців рідного для Медволла Саутворка [28: 16].
Див., приміром: “Hark syrs, me longeth sore/ To here some newelte”, “Hap what may
hap”, “The mater ys cok sure” [29] тощо.
У тексті мораліте Г.Медволла також є чимало порівнянь та метафор (пр., «As a brute
best that lakketh reson?»; «here cometh Pryde/ As crank as pecok»; Тілесне Жадання
так говорить про те, що йому важко було б зібрати всіх своїх компаньйонів в одному
місці: «I had lever kepe as many flese/ Or wyld hares in an opyn lese» [30] та ін.
Про гуманістині ідеї, що знайшли своє вираження в мораліте Медволла Природа
див., зокрема: [31: 47]. Про наявність у п’єсі Медволла елементів нового вчення
та прикладів актуальних гумористичних ситуацій («episodes of realistic humour»)
йдеться також у дослідженні Ф.Боаса [32: 3].
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АЛЛЕГОРИЧЕСКАЯ АНТИНОМИЯ «ПОРОКИ-ДОБРОДЕТЕЛИ»
КАК ИДЕЙНО-СТРУКТУРНАЯ ОСНОВА МОРАЛИТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕСЫ ГЕНРИ МЕДВОЛЛА «ПРИРОДА»)
В статье рассматривается антиномическая основа художественной структуры и
проблемно-тематического комплекса моралите Г.Медволла «Природа». Выявлено, что
Медволл в своем произведении отказывается от принципа чередования сцен с Пороками
и Добродетелями, которые обычно ведут борьбу за душу Человека в моралите. Главной
силой, противостоящей Порокам во главе с Чувственностью, является Разум. Яростное
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противостояние двух антиномических идентичностей утрачивает свою остроту благодаря возрасту, в котором Человек больше не может безоглядно находиться в плену Пороков. Таким образом, разрешение конфликта в моралите «Природа» осуществляется
скорее в плоскости умственно-физиологической активности Человека, чем в плоскости
морали, что делает произведение близким идеям нового гуманистического учения.
В ходе развития конфликта в моралите Медволла «Природа» на первый план выходит тема властвования, подчинения другого своей воле. Эта тема находит свое развитие в мотивах борьбы противоположных сил за душу Человека, а также в изложенных
в пьесе взглядах на принципы воспитания монарха.
Ключевые слова: моралите, драматургическая структура, тема власти, антиномические идентичности, Пороки, Добродетели, Чувственность, Разум.
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ANTINOMY “VICES-VIRTUES” AS A THEMATIC AND STRUCTURAL
BASIS OF MORALITY PLAYS
(ON THE MATERIAL OF NATURE BY H.MEDWALL)
The antinomy in the dramatic structure of H.Medwall’s morality «Nature» is under consideration in the article. It’s shown that Medwall rejects the idea of altering scenes with Vices
and Virtues that usually fight for the Man’s soul in moralities. At the same time the author
introduces Reason as the main force that opposes Vices guided by Sensuality. The passionate
struggle of the two antinomies loses its vehemence thanks to the age at which the Man can no
longer enjoy the Vices’ company. In such a way the conflict in «Nature» is resolved in the sphere
of the Man’s rational and physical activity rather that in the sphere of moral values, which
makes the play close to new humanistic ideas.
In the process of the conflict development the theme of subordinating the others to one’s
will is emphasised. This topic is revealed in the motives of the opposite forces’ struggling for
the Man’s soul as well as in the principles of upbringing a monarch.
Key words: morality, dramatic structure, the theme of power, antinomic identities, Vices,
Virtues, Sensuality, Reason.

87

УДК 81’42=161.2(477.83)
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Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Тернопіль
ФІТОМОРФНА ТА ЗООМОРФНА МОДЕЛІ ТРОПІВ У ПОЕТИЧНИХ
ТЕКСТАХ І. КАЛИНЦЯ
У статті розглянуто фітоморфні та зооморфні моделі тропів у поетичних текстах І. Калинця, здійснено аналіз лексико-семантичних груп суб’єктів осмислення та
об’єктів зіставлення в них. Встановлено мотиваційну основу уподібнення.
Ключові слова: фітоморфна модель, зооморфна модель, троп, уподібнення, І. Калинець.
Вибір компонентів у тропах не є випадковим, а зумовлений внутрішньою логікосемантичною перцепцією світу автором. Відтак, з’ясування їх семантики дасть змогу не
лише виділити домінантні семантичні групи, а й встановити особливості авторського мовомислення, зокрема, специфіку в поетичних текстах мовних знаків з етнонаціональною
конотацією та їх роль у реалізації ідейно-естетичного спрямування творів, що визначає
актуальність даного повідомлення.
Питання семантичного наповнення лексем, що позначають тварин і рослин як у фольклорних, так і в текстах українських письменників, розглядали у своїх працях О. Потебня,
М. Костомаров, Л. Голомб, В. Кононенко, О. Сімович, О. Таран, Н. Слухай, Н. Пастух,
І. Рогальська та інші.
Метою статті є з’ясування особливостей стилю І. Калинця, розглянутих крізь призму
фітоморфної та зооморфної моделей тропів. Під лексико-семантичною моделлю розуміємо схему, яка описує співвіднесеність феноменів позамовної дійсності, що співставляються у тропі, в термінах семантичних груп.
Фітоморфна модель творення тропів полягає у встановленні різного ступеня подібності (псевдототожності, власне подібності, аналогії, асоціації тощо) суб’єкта осмислення з об’єктом зіставлення – рослиною.
Сема «тотожний, подібний до рослини» реалізується передусім через родово-видові
назви рослин: дерево, кущ, рослина, травинка, трава, щепа, сонях, квітка, мох, водорость, реп’ях, ружа, сонях, белена, конюшинки, айстри, ромашка, горох, папороть,
плющ, (неопалима) купина, смерека, калина, мак, полин, хризантема, сосна, лілея, яблуня,
ясен, верба, диня, лишайник, євшан, лотос, перекотиполе, молочай, барвінок та ін.: Твого
волосся золотистий сонях / зазолотився на туманових полотнах [1 (1): 68]; заячих слідів
/ конюшинки [1 (1): 82]; червону ромашку / розчарування перед устами ношу [1 (1): 107].
Плоди та частини рослин як об’єкт зіставлення презентовані такими номінативними
одиницями: листок, кетяг, яблуко, пень, зав’язь, паросль, крона, листя, бурячиння, зернятко, горіх, тернина, стебло, помаранч, яблуко, цитрина, пилок, насіння, соломинка,
гілка, галуззя, кора, огудиння, горошини, плід, пелюстка, очашок, коріння, шпички, тростинки, живиця, сік, колоски, стручок, квіт, пуп’янок, суцвіття, лоза, брунька, стовбур:
блакитне листя дощів [1 (2): 214]; обважніле сонце нахиляло своє стебло [1 (2): 194].
© О. Мисик, 2013
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Уподібнення рослинам за сферою їх біологічного існування об’єктивують дієслова:
заквітнути, розквітати, квітувати, зародити, зродити, відсихати, цвісти, дозрівати,
кільчитися, розпукнути, визрівати, (не) в’янути, зів’янути, прорости, виростати, всохнути, вкорінитися, перестигати, а також слова – назви дій, пов’язані з ними: пожати,
виломати, посіяти, пересаджувати, викорчувати: Цвіте скрипка біло, / червоно зродила
[1 (2): 235]; в’януть метафори пересаджені з горщиків / у невластивий ґрунт [1 (2): 286].
У структурі такої моделі родово-видова назва конкретизує об’єкт зіставлення, в тому числі
в метафорах, виражених орудним відмінком порівняння: де димарі старих замшілих хат /
заквітли білим квітом диму [1 (1): 69]; росте кущем в долині водограй [1 (1): 171].
Ще один різновид фітоморфних тропів – це одиниці, до складу яких входять назви зі
значенням сукупності (ліс, праліс, сіно, солома, сад, вінок, зарослі, нетрі, хащі, квітник,
збіжжя, мерва, огудиння, зело): як б’ють кульбабові ліси / об небо білі кулі [1 (1): 33]; у
саду блаженств [1 (1): 153]; шелестить солома слів [1 (1): 107]; у лісі днів [1 (1): 280].
Метафори, що містять авторські новотвори з похідною основою – назвою рослин,
демонструють особливості індивідуально-авторського слововживання: Сей місяць у календарі / зоветься нині хризантемінь [1 (2): 159]. В іншому тексті неологізм виконує
функцію зашифровування прізвища: Відпастернакував пастернак, а сього літа / взяв та
й засіявся Золотий Тік вівсом [1 (1): 62].
Модель рослина – людина у творах І. Калинця є досить продуктивною і становить
40%. Перенесення ґрунтуються на давніх міфологічних уявленнях українського етносу, творчо переосмислених поетом. У досліджених текстах різним властивостям рослин
уподібнюються людина, її тіло, фізіологічні процеси, психоемоційні стани тощо: усміх
звинений у сухий листок [1 (1): 287]; упімнуся про ласку я ж Боже рослина / споможи в
порятунку задиханий лист / очманілу травинку спаси від потопу [1 (1): 34]; присип мене
/ волосся / золотим листям [1 (1): 104].
Традиційною є модель рожа, троянда – дівчина: Діві з віном не сидіти, / не сивіти,
коли гожо / розцвітає по свічадах, / як троянда у кришталі [1 (1): 254].
Подібність рослини і людини встановлюється й на основі логічних зв’язків, як-от
колір, вигляд, форма: Твого волосся золотистий сонях / зазолотився на туманових полотнах [1 (1): 68].
Різновид цієї моделі – дерево – людина – є основою творення таких індивідуальноавторських тропів, як хотів би я бути / ясним ясеном / побрататися з небом / у ніч / що
як слід по воді / минає [1 (2): 151]; Знов ти, безпомічна і гола, / самотнім деревом стаєш
[1 (1): 136]; Але стривай-но, придивися: / хіба се дерево? се ти – / стоїш, як дерево без
листя, / уся нага до срамоти [1 (1): 136]. Уподібнення такого типу демонструють причетність ліричного героя до загального.
Глибокий зміст метафор, порівнянь, асоціативних паралелізмів випливає й із символічних значень, асоціацій, закріплених за порівнюваними об’єктами, особливо, коли
врахувати, що «архетип дерева – основа етнічної та родової пам’яті українців» [2: 149].
Так, виразну етносимволічну конотацію спостерігаємо в текстах: Наді мною калиноуста Лада / схилилась вишневою калиною [1 (1): 57]; І щоб проросли патріархи, / які для
вічності землю покинули, / деревом життя з найдорожчого килима [1 (1): 29]; Росте
калина на подвір’ї, / сини з калиною ростуть / Ми тут жили, вмирали тут, / бо тут
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калина на подвір’ї [1 (2): 90]. Щодо калини, то вона акумулює семантику «дерево» й
«Україна» На цьому твердженні ґрунтується модель калина – Вітчизна: а воно калина /
моя батьківщина / а я її калинець [1 (1): 303]; християнську кров пролляли / заки калину
підняли [1 (2): 365].
І. Калинець часто уподібнює почуття, емоції, пізнавальні психічні явища. Так, у термінах рослин поет здебільшого осмислює любов, рідше плач, спогади, сором, життя,
чоловіче і жіноче начало, дівочу чистоту тощо.
Функціонування у моделі рослина – внутрішній світ людини лексеми серце на позначення емоційного, ментального світу ліричного героя ґрунтується на кордоцентризмі як
визначальній рисі менталітету українця: серце зірветься з черенки в траву побіч яблук.
[1 (1): 71]; із пенька серця стрілить бо якась паросль [1 (1): 75].
Унаслідок проектування властивостей рослин на людину експлікуються витривалість,
стійкість, розвиток: і потягнулися, мов стебла, / крізь попіл, і проклін, і мор [1 (2): 166].
Поет зі світом рослин аналогізує феномени неживої природи, серед яких найчастіше – воду (стебло джерельця [1 (1): 342]; перестиглий стручок дощу [1 (2): 46];
блакитне листя дощів [1 (2): 214]; голуба кора ріки [1 (2): 403]) та астральні тіла (зелений місяць / непосіяний зійшов / самотній ґрунт / він намацує / живим корінням [1 (2):
151]; може багрове сонце / у пущі / здасться / перерізом смереки / що стікає карпатською
живицею [1 (2): 187]). Поодинокими прикладами представлені моделі рослина – хмара,
рослина – небо, рослина – вогонь, рослина – дим тощо. Ця група становить близько 11%
фітоморфних тропів, а визначальним чинником формування такої моделі є різного виду
подібність зіставлюваних об’єктів.
Продуктивною є модель рослина – абстрактне явище, внаслідок чого останнє набуває зримих обрисів: дика трава нашої впокори [1 (1): 320]; ці тендітні деревця фантазій
/ варто би нащепити брунькою / реальності [1 (1): 343]; викорчувавши / з дикого поля
душі / ще один пень / ілюзії [1 (1): 312].
І. Калинець уподібнює рослинному світу мову (мовлення, художню творчість
тощо). В основі такого зіставлення лежать звукові асоціації (шелестить солома слів [1
(1): 107]; мов зіжухлим листком / ганятиме вітер / обірваною фразою / з твоєї пісні
[1 (1): 130]), зневажлива, виразно пейоративна оцінка (де королівський матюк зайд /
випльовують / як лушпиння [1 (1): 189]; нині / маскують / високу Голгофу / галуззям
кодексів [1 (1): 223]), принадність слова (пограбувавши / поблеклі квіти / з гербарію
словника [І, 312]; розважна, як збіжжя, розмова [1 (2): 494]), вплив на реципієнта
(Твої листи — се вістуни пасльону, / що на городі медогіркне владно [1 (1): 75]), духовна основа (з прастовбура призабутої мови, / з однокорення парослі слів / розвівають
зелені штандарти /по усіх берегах і заплавах [1 (2): 35]), оживлення слова за аналогією
до життєдіяльності рослин (в’януть метафори пересаджені з горщиків / у невластивий ґрунт [1 (2): 286]; я хочу / аби мої вірші / також / бралися блідавим квіттям / на
давно зрізаних / голих гілках [1 (2): 423]).
Етносимволічною мотиваційною основою, наприклад, є краса, сила і велич верби,
закріплені у свідомості українця, що сприяли подальшому переосмисленню дерева саме
як національного символу [4: 73]. У поезії І. Калинця це засвідчує тотожність «наша
мова – пруття вербове».
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За аналогією до рослинного світу поет осмислює предмети: безбарвні афіші / нагадують / торішнє листя [1 (1): 298]; зів’яле огудиння струн [1 (2): 48], музику: бо перестигло чорне ягіддя в нотному лісі [1 (2): 47], будівлі: росте дзвіниця стрімко, як смерека
[1 (1): 69] тощо.
Зооморфна модель творення тропів полягає у встановленні тотожності, подібності
між суб’єктом осмислення та об’єктом зіставлення – твариною (звіром, птахом, рибою,
комахою і т. под.). Слова, що виражають ці відношення у структурі образної одиниці,
можна згрупувати в кілька лексико-семантичних груп.
Уподібнення тваринам за динамічною сферою діяльності, звуками об’єктивується за
допомогою дієслів: спурхнути, розкрилити, порпатися, пастися, запрягатися, румигати, зализувати, летіти, літати, повзти, плазувати, брикати, скубти, повертатися з
вирію, вимощувати, висиджувати, мостити, вити гніздо, муркотати, на лапки ставати, повзти, приквоктати, клювати, вбиратися в пір’я, квилити, запіяти тощо: клювала
калину метафора / Голобородька [1 (1): 344]; рушник запіяв [1 (2): 345]; ще скільки деревець вбереться в пір’я [1 (2): 50].
Значний сегмент тропів, утворених за зооморфною моделлю, становлять одиниці, що
містять назви тварин: яструб, золота рибка, дельфін, індик, кінь, слимак, лисиця, сович,
павук, риба, буй-тур, чорногуз, півень, лелека, одуд, мева, птах, метелик, гієна, мушля,
пуделі, пес, бацили, п’явка, гадь, миша, звір, звірятко, тварина, жук, ворона, змія, змій,
равлик, мушка, сарна, пегас, соловей, ласиця, павучки, сокіл, черв’як, мураха, ведмідь,
сарна, шашіль, цвіркун, пташа, перепілка, черепашка, кит, кріт, лев, бджоли, квочка,
хрунь, сарана, кіт, кури тощо: бацили ностальгії [1 (1): 161]; ніби до мушлі первісного
океану / я допав до твого вушка [1 (1): 271].
Лексико-семантичну групу, що об’єднує назви частин тіла тварини, складають іменники пір’я, хвіст, поярка, крило, копито, вим’я, око, клешня, рудименти, ріжки, луски,
роги, ноги: червоніють бузьчині ноги ревеню [1 (1): 341]; у дзьобах завіс [1 (1): 246]; сонце на різьбах ваготіло як вим’я / зі струменями запахущого молока [1 (2): 289]; обтяти
крила жіночості / крило материнства [1 (2): 197]; час лінивими клешнями / обмацує
липку планету [1 (2): 255].
Назви сукупностей тварин є менш поширеними, ніж рослин: отари кущів блеяли б
уздогін [1 (1): 282]; медвяним роєм знялося б услід / повітря яке тобою солодкою дихало
[1 (1): 283]; табунці / грибів [1 (1): 298]; овечий гурт каменів [1 (2): 404].
Слова-конкретизатори індивідуальних властивостей тварин представлені лексемами
жовтодзюбий, хижий, неприручений, окрилений, плазуючий. Світ тварин у тропах презентований також місцем їх проживання: кубельце, нірка, гніздо тощо, з якими поет часто
ототожнює дім, батьківщину: лиш у нашім ґаздуванні / несповите кубелечко [1 (2): 138].
У тексті обродилася кислиця тучна корова / на майдані посеред міста / ратицями
вгрузла / попасає бруківку / доять її зелене молоко / разом з листям / надвечір одна стромовина / чорна зболена дійка / а вранці поворітьма дійна [1 (1): 143] основою метафори
є псевдототожність кислиця – корова, яка акумулює уподібнення фітоніма одночасно за
рядом ознак власне тварині, частинам її тіла (ратиці, дійка), діям, спрямованим на неї
(доїти), особливостям поведінки (попасати), біологічним характеристикам (дійна), а також об’єктивує зіставлення плоду та молока. Схоже розгорнуте ототожнення характерне
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для поширеної метафори сад сиз пір’ям затріп, / став золоті гнізда класти, / соняшні
яєчка висиджувати [1 (2): 346].
У процесі зооморфізації у термінах тварин поет осмислює людину, феномени неживої природи, абстрактні поняття, рослини, мову, предмети, будівлі тощо. Зооморфні
тропи демонструють здебільшого індивідуально-авторські переосмислення, у яких часто
реалізується символічний зміст традиційних образів тварин.
Семантична модель тварина – людина становить близько третини проаналізованих зооморфних тропів. Проте традиційні для української літератури зіставлення на зразок хлопець – сокіл, дівчина – пташка трапляються нечасто. Здебільшого функціонують оказіональні образні одиниці: як равлик / виставляю ріжки / з кожного слова [1 (2): 457]. Указана
модель базується на ознаках подібності порівнюваних об’єктів: на цих кількох фальшивих
клавішах / пройди над проваллям легко як сарна [1 (2): 49], мушля вуха [1 (2): 213] .
Продуктивною є модель з лексемою крила та похідними, яку дослідники пов’язують
з її автономним існуванням у міфології, фольклорі, різних видах мистецтва [2: 143]. Як
«солярний символ, що означає божество, духовну природу, дію, силу волі, силу розуму,
швидкість, оберіг, всеосяжність, здатність вийти за межі реального світу» [5: 254], вона
часто проектується на духовний світ людини, профілюючи возвеличення, піднесення:
обтяти крила жіночості / крило материнства [1 (2): 197]. Протилежне, пейоративне, емоційне забарвлення лексема реалізує в іронічному тексті, що засвідчує вживання
зменшено-пестливої форми у невластивому їй значенні: битися крильцем / у груди / і ми
люди / без нас вітру б / не було [1 (1): 307].
У термінах тварин поет осмислює феномени неживої природи: воду, вогонь, камінь,
землю, повітря, астральні тіла, явища природи тощо. В основі такого зіставлення часто
лежить візуальна подібність за кольором (змій вечора / з-за овиду / доригує вогнем [1 (2):
25]), розміром (метелиця дметься-сердиться / а її метелики / за одним смичком / у криштальці перемінилися [1 (2): 298]), формою (а молодий / сам ріжками буцається / мов
цапок [1 (2): 148]). Зорова подібність є основою зіставлення дороги та змії.
Зооморфізація рослин є однією з прірітетних і відбувається переважно через лексеми,
що позначають динамічну сферу життєдіяльності: кущі обтрушуються / з води / як скупані
пси [1 (2): 185]; і водорость ожини ноги пообплутала, / і, спрагла територій, без кінця повзе [1 (1): 43]; залишилися / кучер’яві пагорбки / що паслися вздовж залізниці [1 (1): 123].
Мотиваційною основою зіставлення тварини та рослини може бути зовнішня схожість: ах
ці милі знайомі / привітно-декоративні / лояльно обстрижені / зелені пуделі [1 (1): 141];
червоніють бузьчині ноги ревеню [1 (1): 341]; спливають черв’яків рожеві корінці [1 (2):
50]. Лексеми отара, табун профілюють кількісну ознаку: табуни дерев [1 (1): 286]; отари
кущів блеяли б уздогін [1 (1): 282]. Етносимволічне забарвлення таких тропів спостерігаємо
рідше: явори з білими крильми / напевно з вашого царства [1 (1): 299].
Оживлення мови відбувається шляхом зіставлення її з властивостями тварин. Птах –
слово – це традиційна модель, що апелює до міфологічних уявлень і має глибоку історію
вживання у світовій літературі. В І. Калинця фіксуємо метафору літають неприручені
слова [1 (1): 202], розвиток мови поет ототожнює з життєдіяльністю птаха: міняв я личко
на обличчя, / зі жовтодзюбого наріччя / я в пір’я мови обростав [1 (2): 59]. Пейоративну
оцінку реалізують зіставлення мови і змії: плазування слів [1 (2): 279]; чутки / сповза92

ють з язиків як змії [1 (1): 321], за якою в народних уявленнях закріплений негативний
символічний зміст [4: 125].
Проекція властивостей тварин на мову демонструє також й індивідуально-авторські
асоціації, особливості мовомислення І. Калинця, що яскраво проявилися в поетизації
букв власного імені та прізвища: (Г) прекрасний звір / перемагає мене випростовуючись / обдавши довгим язиком / жагучим подихом [1 (2): 292]; (К) ціпка клешня долі /
мій фатум [1 (2): 293]; (И) пір’їни розвіяної жар-птиці [1 (2): 295]; (Ь) беззахисний і
ніжний / як равлик без панциря [1 (2): 296].
Продуктивною є модель, що засвідчує подібність між зоосвітом та абстрактними
явищами. Із тваринами поет зітавляє тишу, заздрість, совість, політику, ностальгію,
цноту, цивілізацію, заангажованість, інстинкт, титули, дійсність, думку, тріумф тощо:
бацили ностальгії [1 (1): 161]; у коконі цноти [1 (1): 190]; там за дверима / пасеться
заангажованість / на бухгалтерських полях [1 (1): 306].
Поодинокими прикладами представлена модель тварина – тварина. Ключовою
для тюремного, «невольничого» віршування І. Калинця дослідники вважають метафору орати метеликами [6: 26]. Її по-різному трактують М. Ільницький, Д. ГусарСтрук, Я. Костюків. На нашу думку, ототожнення метиликів з волами (а господарю
/ даруй в кошару / метеликів пару [1 (2): 303]; це той / що забув тверезу мову людей
/ і пішов орати метеликами / серед зілля-журілля / де навіть волам не під силу [1
(2): 304]) зумовлене архетипами. Метелик традиційно асоціюється з душею, безсмертям [2: 146], віл – символ «жертви, страждання, терпіння; важкої праці; покори» [3].
Таким чином, розглянуті метафори демонструють обмеження можливостей та засобів до боротьби, акцентують на духовному протистоянні, що вимагає незламності та
сили духу.
У термінах тварин поет також осмислює звуки, зокрема музику: добував прадід
чистого золота тони, / що декою туги натомлені й скриті, / як золоті рибки, в небі
тонули [1 (1): 44], деякі предмети: Вже напевно повернулося з вирію / твій чорногуз
– чорнокриле фортепіано [1 (1): 92], транспорт: це зух а не голубе авто / от і покірне
міське телятко / добрикалося розпанахане черево / як шпилькою метелик / прохромлене пікою бука [1 (1): 146]; можуть голічерева як жуки / поперекидуватися автомобілі
/ і трамваї [1 (1): 216], будівлі та їх частини: Слимаки дзвінких балконів / закрутились
ажурово [1 (1): 64]; Засіли солом’яні оселі на Золотому Тоці, / як кури, порпаються у
купі рапуття [1 (1): 62], рекламу: цвіркуни реклам сюрчать [1 (2): 169], запах: сарана
чаду / несеться / із маньчжурських степів [1 (2): 424] тощо.
Зооморфізація у них може супроводжуватися реалізацією пейоративного, меліоративного чи нейтрального забарвлення залежно від мотиваційної основи зіставлення об’єктів
та семантико-символічних значень, закріплених за лексемами, що позначають тваринний світ. Так, негативне ставлення до кажана, який у народних повір’ях асоціюється з
нечистою силою [4: 266], зумовлює негативну конотацію метафори літають щоночі /
кажани трибуни / наді мною [1 (1): 152]; троп змійка браслету [1 (2): 319] ґрунтується
на зовнішній подібності і демонструє нейтральне емоційне забарвлення; текст Золотий
сколотський Плуг, / як птах, повертається / у соняшникове небо, / звідкіля колись / нам
ласкаво зійшов [1 (2): 466] характеризується позитивною конотацією.
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Проведені нами дослідження засвідчують, що зооморфна та фітоморфна моделі
тропів представлені широким лексичним матеріалом. Розглянуті зіставлення ґрунтуються на різноманітних подібностях об’єктів, індивідуально-авторських асоціаціях, а також
міфологічних уявленнях, етносимволічному змісті, закріпленому за певною рослиною
чи твариною.
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ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ И. КАЛИНЦА
В статье рассмотрены фитоморфные и зооморфные модели тропов в поэтических текстах И. Калинца, проанализированы лексико-семантические группы субъектов осмысления
и объектов сопоставления в них. Определена мотивационная основа уподобления.
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FITOMORPHIC AND ZOOMORPHIC PATTERNS OF TROPES OF IGOR
KALYNETS’ POETIC TEXTS
In the article the fitomorphic and zoomorphic patterns of the tropes in I. Kalynets’ poetic
texts are investigated, the lexical-semantic groups of subjects of understanding and objects of
comparison are analysed. The motivational basis of assimilation is defined.
Keywords: fitomorphic patterns, zoomorphic patterns, trope, assimilation, I. Kalynets
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СОБСТВЕННОЕ ИМЯ И АПЕЛЛЯТИВ КАК КОМПОНЕНТЫ
НОМИНИРУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ
В предлагаемой статье из общего множества собственных имен выделены два главных его подмножества: антропонимы и топонимы, – и показана разная степень необходимости их совместного функционирования с апеллятивами в полных наименованиях
различных объектов.
Ключевые слова: собственное имя, антропоним, топоним, полное наименование,
корреляция онима и апеллятива.
В общем случае под собственным именем, или онимом, понимается слово, словосочетание или предложение, которое служит для выделения именуемого им объекта из
ряда подобных, индивидуализируя и идентифицируя данный объект [1: 473]. Это индивидуальное наименование отдельных единичных объектов [2: 79].
Есть и несколько суженные толкования собственного имени как некоего субстантива, и в частности как существительного, называющего отдельные, единичные в своём
роде предметы, выделенные из ряда однородных [3: 597–598], существительного, предназначенного для выделения предметов из класса ему подобных [4: 437], или существительного, являющегося индивидуальным наименованием предметов [5: 316]. Однако
категориально ограничивать собственные имена только одним лексико-грамматическим
разрядом слов не следует, поскольку в качестве собственно онима может в принципе
выступить любая часть речи и в обычных, довольно часто встречаемых наименованиях
типа посёлок Мирный или артель Вперёд (прилагательное и наречие), и тем более в названиях различного рода художественных произведений, как, например у В.В. Маяковского, который в качестве названий своих стихов использует и глаголы (Выждем, Даёшь,
Иди), и местоимения (Мы, Вам, Кто?), и частицы (Да или нет?), и междометия (Эй!).
Есть у него также стихотворение с названием 100% и поэма 150 000 000.
Собственные имена противопоставлены апеллятивной лексике и всегда соотносимы
с определёнными нарицательными существительными [4: 437], которые могут входить в
полное наименование предмета: Чёрное море, Большой театр, «Учительская газета»,
Баргузинский заповедник и т. п. [5: 317]. При этом собственное имя связано с наименованием самых различных классов объектов и явлений окружающего нас мира. Так, в
Большом лингвистическом словаре к собственным именам относятся: а) фамилия имена
и отчества, прозвища и псевдонимы людей, б) клички животных, в) географические названия, г) астрономические наименования, д) названия художественных произведений,
газет, журналов, агентств, издательств и т. п., е) названия различных организаций, ж) названия общественно-политических и исторических событий, з) названия мифологических героев и литературных персонажей, и) названия предприятий, бытовых учреждений,
© И. Меньшиков, 2013
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магазинов, кафе, театров, кинотеатров и пр., к) различные сорта и марки изделий и
др. [3: 598]. К собственным именам относятся также названия средств передвижения,
праздников, кодовые наименования [5: 326]. Есть ещё фитонимы для именования растений, хрононимы для именования отрезков времени, идеонимы для объектов духовной
культуры, хрематонимы для объектов материальной культуры и др. [1: 473]. Отдельно
выделяются гидронимы для наименования водоёмов, подразделяющиеся в свою очередь
на океанонимы (названия океанов), пелагонимы (названия морей), потамонимы (названия рек), лимнонимы (названия озёр), гелонимы (названия болот) [2: 89–91] и мн. др.
При этом к самым общим и наиболее значимым лингвистически учёные относят два
раздела ономастики: антропонимику и топонимику, изучающие соответственно имена
людей и названия географических объектов [4: 437]. К ним мы и обратимся ниже на
предмет выяснения характера и степени обусловленности совместного функционирования онима и апеллятива как развёрнутых антропонимов и топонимов при полном наименовании различных объектов.
Само по себе собственное имя без сопутствующего ему апеллятива далеко не всегда,
как известно, идентифицирует именуемый им предмет, и такое, скажем, имя, как Марс,
может быть соотнесено не только с римским божеством или названной в его честь планетой, но и с кинотеатром или даже с прозаическим шоколадным батончиком. Функционально омонимичными, по всей вероятности, являются практически все широко
известные топонимы (Украина, Киев, Нью-Йорк, Балатон, Казбек, Волга, Днепр и т. д.),
а теоретически таковыми могут, по-видимому, оказаться не только любые наименования
тех или иных географических объектов, но и любые антропонимы (парикмахерская Илона, гастроном Петрович, магазин Руслан и т. п.). Более того, наименование целого ряда
создаваемых или модифицируемых конкретным лицом объектов, в особенности полное
их наименование, без нарицательного существительного вообще невозможно. Такая ситуация имеет, например, место в названиях многих художественных произведений типа
Дубровский или Евгений Онегин А.С. Пушкина, комедии А.Н. Островского Не в свои сани
не садись или его же драмы Не так живи, как хочется, а также в полных наименованиях
довольно большого класса топонимов: Чёрное море, Индийский океан, море Лаптевых,
Берег Слоновой Кости, Берингов пролив и т. п. И если в определённой коммуникативной
ситуации ещё может быть приемлемо высказывание типа Летом я хочу побывать на
Чёрном, особенно в контексте с таким, скажем, предыдущим сообщением, как На Балтийском море я уже был, то фраза Летом я хочу побывать на Лаптевых или Он плавал
по Берингову вряд ли возможна в принципе.
Сочетание нарицательного и собственного имён при наименовании большинства
предметов и явлений окружающего нас мира – самая, пожалуй, естественная, самая
распространённая и нормативная форма выделения именуемого объекта из ряда ему
подобных, и вопрос о корреляции, и в частности о соотнесённости структуры наименования с характером именуемого объекта нами в своё время уже ставился [6: 57–60]. Но
определённая система корреляций между апеллятивом и онимом как в антропонимике, так
и в топонимике имеет место и на содержательном уровне в том смысле, что собственные
имена в определённых коммуникативных ситуациях чрезвычайно избирательны в отношении к сопутствующим им апеллятивам и далеко не всегда образуют соответствующий
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тандем, предпочитая, условно говоря, функционировать в одиночестве. Так, любой вариант реальной комбинации фамилии, имени и отчества, т. е. собственно антропонима,
включённый в ту или иную речевую цепь, и сам по себе может быть вполне нормативным,
функционально значимым и адекватным соответствующей коммуникативной ситуации:
Сергей Павлович Королёв родился в Житомире; Я был в гостях у Льва Лещенко; Стихи
Пушкина неповторимы; Иван Аркадьевич сегодня не придёт; С нашим Вовочкой всегда
что-нибудь случится; Степановна, извини меня, пожалуйста и т. п. Апеллятив же, причём
один и тот же, в силу целого ряда причин, в том числе и социального плана оказывается
уместным далеко не при каждом из таких вариантов и не во всех синтаксических функциях
собственного имени. Общеупотребительно, типично и многофункционально, например,
господин Андреев, несколько реже мы говорим господин Пётр Ильич Андреев, ещё реже –
господин Пётр и господин Пётр Ильич, практически не употребляем (или очень редко и
лишь в особых условиях коммуникации) – господин Ильич.
Функционально ограничены в конструкциях с антропонимами такие, например,
апеллятивы, как сударь или милостивый государь. Используются они обычно только в
функции обращения, причём независимо от того, сопутствуют они или не сопутствуют
антропониму как доминанте соответствующей вокативной конструкции. Без собственного имени употребляются в функции обращения практически все вокативные апеллятивы,
если они стоят в форме множественного числа, т. е. апеллятивы типа коллеги, товарищи,
друзья, дамы и господа, а соответственно и их конкретизированные аналоги: бойцы, жители, зрители, пассажиры, слушатели и т. п.
Не менее интересную картину представляют собой и топонимические наименования.
Апеллятив в них не только обладает не меньшей, чем в конструкциях с антропонимом,
степенью факультативности (Архангельск, Баку, Дунай, Карпаты, Крым, Ямал и пр.), но и
зачастую вообще не требует сопровождения нарицательным существительным. Говоря, например, Азия или Европа, мы опускаем апеллятив часть света. Вряд ли в обычных условиях коммуникации мы услышим что-нибудь вроде материк Австралия или материк Африка.
Вполне достаточно Австралия и Африка. Мы говорим об экспедиции в Антарктиду, а не в
(на) материк Антарктиду. Даже официальному названию многих стран мира (Ирландия,
Испания, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Румыния, Япония и др. [1]) не
предшествует указание на то, что это вообще государство и какое именно государство, хотя
в большинстве наименований стран мира соответствующее указание обязательно входит
в их полный официальный номинант: Государство Бахрейн, Государство-город Ватикан,
Королевство Бельгия, Федеративная Республика Бразилия, Социалистическая Народная
Ливийская Арабская Джамахирия, Великое Герцогство Люксембург, Султанат Оман и
др. [7]. Собственное имя в таких случаях может быть представлено и конверсионным синонимом соответствующего существительного (Иорданское Хашимитское Королевство,
Китайская Народная Республика, Французская Республика, Швейцарская Конфедерация и
др.), и его генитивной, зависимой от апеллятива формой, как это имеет, например, место у
официальных топонимов Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
[7: 226], Содружество Доминики [7: 252], Соединённые Штаты Америки и др. [7: 347]. Однако не только в быту, но и в системах официальной коммуникации широко используются
безапеллятивные наименования указанных государств: Бахрейн, Ватикан, Бельгия, Бразилия, Ливия, Люксембург, Оман, Иордания, Китай, Франция, Швейцария.
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Апеллятив очень часто опускается в биографиях, помещённых в различных
справочных изданиях, в том числе и в Большой Советской Энциклопедии, при указании места рождения и смерти представляемого лица, если это место более или менее
известный, разумеется, с точки зрения редакторов таких изданий, населённый пункт: Москва, Киев, Минск, Харьков, Витебск, Херсон, Одесса, Казань, Калуга, Тбилиси, Днепропетровск, Владимир, Ереван, Тула, Душанбе, Вологда, Каунас, Вена, Будапешт, Стокгольм, Копенгаген и мн. др. Но в тех же изданиях: г. Елабуга, г. Мары или г. Берёзовка
Одесской обл., г. Белый Калининской обл., г. Егорьевск Московской обл., а также Прилуки, Украина. И естественно, что там же есть и иного типа сокращённые апеллятивы: с.
Гиблицы Касимовского р-на Рязанской обл., дер. Алексеевка Локнянского р-на Псковской
обл, пос. Искандар Бостанлыкского р-на Ташкентской обл., станица Качалинская Иловлинского р-на Волгоградской обл. и т. п.
Возможен (хотя и очень редко при официальном общении) и своего рода лингвистический парадокс – функционирование топонима без топонима, и вот на этот счёт несколько примеров: Он получил высшее образование в столице; Что там слышно о нашей
столице; Пойдём в парк голубей покормить; Надо бы в деревню съездить родителей
навестить; Опять ты впереди планеты всей и т. п. Столица государства, столица какойлибо отрасли народного хозяйства или, скажем, очередных Олимпийских игр, городской
парк, конкретная деревня, в которой живут чьи-то родители, имеют (могут иметь) свои
собственные имена, но они не именуются. И не о какой-то иной планете и не о планете
вообще, а о планете Земля может, конечно же, идти речь в последнем предложении.
Понятно, что здесь можно говорить не только о нормативности или степени регулярности приведенных лингвистических фигур, но и о латентных топонимах (у россиянина, украинца, белоруса, с одной стороны, и, скажем, шахтёра, моряка, ракетостроителя, с другой, они разные) или о превалировании каких-то качественных или
количественных параметров в некотором суждении (один или несколько в городе парков, все ли они достаточно привлекательны, сопутствуют ли им собственные имена
и т. п.), но тем не менее такое явление, как редукция онима в полном наименовании
топонимов, в принципе может иметь место.
Наименования многих предметов и явлений, в особенности полные наименования
антропонимов и топонимов, должны включать в себя, как правило, два основных компонента: собственное имя и некий апеллятив, – которые при их совместном функционировании с максимальной степенью адекватности выделяют именуемые объекты из ряда им
однородных. Однако такой тандем не всегда оптимален и даже не всегда реален в двух,
как минимум, его аспектах: во-первых, указанное сочетание чрезвычайно избирательно,
и далеко не все компоненты соответствующих классов слов могут свободно соединяться
друг с другом, во-вторых, в процессе реального общения, как бытового, так и официального, полные наименования антропонимов, а особенно топонимов, постоянно редуцируются. Соответствующие конструкции функционируют либо без апеллятива, либо,
что реже, без онима. Причины и все проявления характера указанной избирательности и редукции подлежат, надо полагать, более тщательному лингвистическому анализу,
причём не только в антропонимике и топонимике, но и во всех остальных направлениях
и разделах современной ономастики как науки.
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КОНСТРУКЦІЇ
В запропонованій статті із загальної множини власних назв виділено дві головні її
підмножини: антропоніми і топоніми, – та показано різний ступінь необхідності їх
спільного функціонування з апелятивами в повних найменуваннях різних об’єктів.
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PROPER NAMES AND APPELLATIVES AS COMPONENTS OF
NOMINATIVE CONSTRUCTION
In the article two main subgroups from the general group of proper names: antroponyms
and toponyms are identified. Degree of the necessity of their mutual functioning with the
appellatives in full names of various objects is shown.
Key words: proper name, antroponym, toponym, full name, correlation between onym and
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕЗІЇ АМЕРИКАНСЬКОГО
РОМАНТИЗМУ (на прикладі творів Філіпа Морена Френо)
В статті окреслено основні лінгвістичні особливості поезії американського романтизму на прикладі “Дикої жимолості” Філіпа Френо. Охарактеризовано типові особливості поезії американського романтизму на прикладі “Індіанського кладовища”
Ф.Френо. Описано лексичні засоби вираження автором змістово-фактуальної інформації в поезії автора “Юта Спрінгс”.
Ключові слова: лінгвістичні особливості, поезія американського романтизму,
змістово-фактуальна інформація.
Поняття аналізу та інтерпретації поетичного тексту є надзвичайно складними та багатоаспектними як з точки зору філології, також і з огляду на проблему психологічних
механізмів розуміння поезії особистістю. Специфічною характеристикою саме поетичного твору є його семантичне значення, полісемантичність, метафоричність, що й зумовлює
множинність інтерпретацій поезії. Адже, мова поетичного тексту існує за законами, відмінними від законів природної мови, тому у поезії виокремлюються особливі механізми
породження художніх смислів. Слова в поетичному тексті, завдяки особливим законам побудови поезії в цілому, вміщують в себе додатковий зміст, конотації, асоціації. Гра прямого
і переносного значення породжує як естетичний, так і експресивний ефекти художнього тексту, що впливає на образність та експресивність, виразність поезії. Дослідження ж
лінгвістичних особливостей художніх текстів, в даному випадку – поезії, дає можливість
зрозуміти характер мовних засобів, які використовуються автором, та особливості їхнього
зв’язку із сучасними нормами мови та літератури, а також зробити висновок щодо мовних,
культурних реалій, які висвітлюють спосіб життя даного суспільства, країни, національний
менталітет та морально-етичні цінності нації, етносу, народу тощо,
Не дивлячись на те, що досить багато наукових праць присвячено особливостям
аналізу та інтерпретації поетичних творів, прикладний аспект розуміння поезії, що стосується, зокрема, поетичних творів сучасного американського романтизму, не знайшов
свого достатнього висвітлення в літературі. Тому метою даної статті є проаналізувати
лінгвістичні особливості на малодослідженому матеріалі поезії Філіпа Морена Френо,
який є представником американського романтизму.
Отже, завданнями нашої статті є:
1.Окреслити основні лінгвістичні особливості поезії американського романтизму на
прикладі “Дикої жимолості” Філіпа Френо.
2.Охарактеризувати типові особливості поезії американського романтизму на прикладі “ Індіанського кладовища” Ф.Френо.
3.Описати лексичні засоби вираження автором змістово-фактуальної інформації в
поезії автора “Юта Спрінгс”.
© Н. Михальчук, 2013
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Філіп Френо (1752 – 1832) – перший серед багатьох інших поетів кінця XVIII – початку XIX століття, який у своїх віршах піднімає тему долі індіанців, зображує незрівнянне багатство природи континенту, любов та повагу до неї, побут і світобачення аборигенів, акцентує увагу читача на міцному національному почутті гордості, описуючи
життя корінних мешканців Північної Америки. Ці мотиви знайшли своє відображення
у таких творах поета: “Красоти Санта-Круса” (“The Beauties of Santa Cruz”, 1776), “Дім
ночі” (“The House of Night”, 1779), “Індіанське кладовище” (“The Indian Burying Ground”,
1788), “Дика Жимолость” (“The wilde honeysuckle”, 1784). Літературознавець Ф.М.Марш
називає поему “Дім ночі” “першою нотою романтизму у США” [1 : 67]. Щодо естетичних
поглядів митця, то він був послідовником Ж.-Ж.Руссо, і так само відстоював суверенні
права народу, боротьбу за оригінальну літературу Нового Світу. Ця тематика присутня і
в поезії Ф.Френо “Літературний імпорт” (1788).
У поезії “Дика жимолость” (1784) особливе місце займає природа. Образ природи у
творі має також і дещо метафоричне значення. Поет був першим, хто ввів цю тематику
в американську літературу ще до виникнення явища американського романтизму. “Дика
жимолость” – яскравий зразок пейзажної та філософської лірики автора. Поет зображає
красу квітки, захоплюється її спокоєм, таємничістю і природою, яка цю квітку “породила”. Ця поезія – одна з ранніх робіт автора, які знаменували народження нової національної американської літератури. В кожному рядку відчувається сформований романтичний
світогляд Френо, його віра у природу, сентиментальність тощо. Автор у вірші піднімає
одне з вічних філософських питань – питання скінченності всього на Землі.
Поезія складається із 4 строф, написана в розмірі чотиристопного ямба перехресним
римуванням (схема: а б а б). Кожна із чотирьох строф закінчується лаконічним римованим
двовіршем з чітко вираженою думкою. Такі двовірші є висновком до кожної строфи й мають ознаки афористичності. Перші чотири рядки лише описують квітку, останні два – показують її подальшу долю. Синтаксичні особливості поезії достатньо точно проаналізовані
Ф.М.Маршем. Критик виділяє специфічні мікротеми кожної строфи та кожного окремого
речення з твору, зазначаючи при цьому, що чотири строфи символізують етапи життя
людини. Перша строфа описує життя людини в утробі, де вона є цілком захищеною. В
межах другої строфи окреслюється дитинство, яке поки-що перебуває в тіні від зла і
вульгарності. У третій строфі Ф.Френо зображає старіння людини і натякає на неминучості її подальшої долі. У четвертій строфі людина помирає і не залишає сліду по собі
на Землі. Як життя рослини, так і життя людини спливає непомітно і, яким би квітучим
воно не було на своєму початку, перед обличчям смерті всі люди є однаковими [1 : 94].
Отже, в даному разі Ф.Френо застосовує прийом синтаксичного прихованого паралелізму. Як відомо, паралелізм в літературі виявляється у симетрії, в синтаксичній побудові
паралельних поетичних рядків, супроводжується образним зіставленням виражених у
них думок (в даному випадку – між життям природи і фрагментами людського життя).
Використання Філіпом Френо паралелізму створює настрій фольклорності в поезії та
надає їй особливого ліризму.
У більшості випадків в поетичному творі спостерігаємо безсполучниковий зв’язок:
“Hid in this silent, dull retreat,
Untouched thy honied blossoms blow,
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Unseen thy little branches greet:
No roving foot shall crush thee here,
No busy hand provoke a tear”.
Сполучники використані автором у другій строфі:
“And planted here the guardian shade,
And sent soft waters murmuring by;
Thus quietly thy summer goes”, а також у четвертій:
“If nothing once, you nothing lose,
For when you die you are the same”.
За метою висловлювання речення в даному вірші є розповідними, за структурою –
переважають складносурядні речення (яскравим прикладом є двовірші в кінці строф).
Типовим для літератури просвітництва та романтизму є використання допоміжних дієслів у стверджувальних розповідних реченнях. Так, Філіп Френо з метою наголошення
на правильності та правдивості своєї думки теж застосовує у вірші ці допоміжні дієслова:
“Fair flower, that dost so comely grow”. “The flowers that did in Eden bloom”. Використання
таких дієслів виконує смислову функцію. Тобто, в тексті наголошено, що навіть якщо квіти
дійсно цвіли в Едемському саду, все одно їхня краса та їхнє життя безсилі перед смертю.
У другій та четвертій строфі для досягнення правильного римування автор використовує інверсію:
“By Nature’s self in white arrayed”.
“Thus quietly thy summer goes,
Thy days declining to repose”.
“From morning suns and evening dews
At first thy little being came”.
Варто звернути увагу на написання слова “Природа”. Філіп Френо возвеличує природу,
асоціює її як вищу силу, тому у поезії це слово пишеться з великої літери. Таку стилістичну
фігуру О.Галич називає асоціонімом [2 : 221]. Здійснюючи фонетичний аналіз поезії, бачимо, що ритміка вірша вимагає використання у третій строфі лінгвістичної синкопи, тобто
випадання звука чи групи звуків у слові, в даному випадку – у слові flowers:
“They died – nor were those flowers more gay
The flowers that did in Eden bloom”.
Згідно з транскрипцією вимова даного іменника є такою: /flauəs/, проте у поезії для
збереження ритміки ямба ненаголошені звуки не вимовляються: /fla:s/.
Здійснивши морфологічний аналіз поезії, бачимо, що автор не надає переваги якійсь
певній частині мови, що є типовим для митців більш пізнього літературного періоду. Для
Ф.Френо головним є передати свій емоційний стан, висловити думки відносно скінченності буття на землі. В описах поет вміло оперує прикметниками та прислівниками, досить часто використовує дієприкметникові звороти: comely, quietly, unpitying, fair, silent,
dull, honied, little, roving, busy, vulgar, white, soft, gay, frail, Hid in this silent, dull retreat;
Untouched thy honied blossoms; Unseen thy little branches, declining to repose etc. Використання великої кількості прикметників та зворотів робить лексику емоційно забарвленою,
хоча автор і не вживає ні метафоричних форм, ні повторень. Прикметники створюють
атмосферу суму та роздумів. Окрім того, в тексті використано архаїчну формй займен102

ника your – thy. Така форма не є випадковою, адже поезія “Дика жимолость” написана
Філіпом Френо у 1784 р., коли цей займенник був загальновживаним. Згідно із статею
в Oxford Dictionary, лексика поезії Ф.Френо є типовою для тогочасної англійської мови,
якою розмовляли переселенці у США. Мова твору – проста, зрозуміла різним соціальним прошаркам населення. Настрій та емоційність твору відповідають основним ознакам американського романтизму [3 : 1555].
Особливе визнання Ф.Френо завоював за свою поезію “Індіанське кладовище”. Саме
завдяки цьому твору на зламі XVIII століття поняття національної специфічності асоціювалося у поетів та прозаїків з іменем Філіпа Френо. Поет звертається до описів могутньої
природи континенту і колоритних фактів американської дійсності, а особливо – до описів
життя індіанських племен. Поезія “Індіанське кладовище” описує індіанську культуру, індіанський ритуал поховання, а також – ставлення індіанців до потойбічного життя та їх
переконання щодо того, яким воно має бути. Справжній індіанець не повинен шкодувати
за тим, що прожив життя, і за тим, що встиг зробити за цей час:
“His bow, for action ready bent,
And arrows, with a head of stone,
Can only mean that life is spent,
And not the finer essence gone”.
Даний поетичний твір, як і “Дика жимолость”, складається із десяти строф, написана
в розмірі чотиристопного ямба перехресним римуванням (схема: а б а б). Аналізуючи
синтаксичні особливості, варто визначити мікротеми кожної зі строф поезії. Наприклад,
у першій строфі автор висловлює свою власну точку зору, що те, яку шану ми надаємо
мертвим, впливає на потойбічне життя померлих:
“The posture, that we give the dead,
Points out the soul’s eternal sleep”.
У наступних трьох строфах поет описує перебування індіанців у потойбіччі, коли
вони зустрічаються зі своїми предками, а також пояснює, що саме означають всі почесті
та одяг мертвого після його смерті. Душа – жива, вона не знає відпочинку, а всі луки і
стріли, які кладуть у могилу разом з тілом, знадобляться померлому в потойбіччі для захисту своїх земних володінь та родичів, які залишилися живими:
“Bespeak the nature of the soul,
Activity, that knows no rest”.
Типовим для Філіпа Френо є часті звернення до читача, якого він називає “подорожнім”. Так, у четвертій строфі автор звертається до читача із проханням не пройти повз
індіанських поховань, а віддати їм належну шану. У наступних строфах описи природи
та нічні пейзажі супроводжуються ілюзіями щодо уявлень індіанців про вищі сили. Автор стверджує, що у наступному житті індіанець обов’язково буде продовжувати свій
звичний спосіб життя:
“There oft a restless Indian queen
(Pale Shebah, with her braided hair)
And many a barbarous form is seen
To chide the man that lingers there”, або ж:
“The hunter still the deer pursues,
The hunter and the deer, a shade!”
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Оптимістичним настроєм насичена остання строфа поезії, у якій автор впевнено
стверджує, що слава і традиції корінного населення ще довго будуть пам’ятати всі люди,
навіть якщо це – європейці і світогляд корінних жителів Нового Світу їм не знайомий,
але вони повинні намагатися зрозуміти звичаї індіанців та до землі вклонитися їм:
“And reason’s self shall bow the knee
To shadows and delusions here”.
Поезія вирізняється синтаксичними повторами. Так, наприклад, третя і четверта
строфи мають однакову синтаксичну будову (як, зокрема, шоста та сьома строфи):
“His imag’d birds, and painted bowl,
“His bow, for action ready bent,
And ven’son, for a journey dress’d, 		
And arrows, with a head of stone,
Bespeak the nature of the soul, 		
Can only mean that life is spent,
Activity, that knows no rest”.		
And not the finer essence gone”.
Отже, в перших двох рядках строфи автором подається опис зовнішності індіанця,
а в наступних двох – наголошується на її значенні та зв’язку з культурою корінного населення. Загалом у поезії переважає безсполучниковий зв’язок речень, хоча сполучники
інколи зустрічаються, а найбільш вживаним є сполучник and.
У поезії Ф.Френа речення за метою висловлювання є розповідними; наприклад, у
п’ятій строфі автор вживає спонукальне речення з метою акцентування на звертанні до
своїх читачів:
“Observe the swelling turf, and say
They do not lie, but here they sit”.
За своєю структурою у вірші більшість речень є складними і в них переважає зв’язок
підрядності, наприклад:
“Here still lofty rock remains,		
On which the curious eye may trace”.
Типовим лише для поезії “Індіанське кладовище” є використання автором ремарок,
окремих підрядних речень, які тлумачать змістово-фактуальну інформацію (цей зміст
тлумачення записується в дужках). Зазвичай цей прийом використовується в поезії для
виділення підзаголовків, розшифрування назв, пояснення іншомовних чи маловідомих
слів. Такі ремарки можна побачити у шостій та восьмій строфі поезії: “(Now wasted,
half, by wearing rains)” – примітка щодо змін, які сталися під впливом часу із природою.
“(Pale Shebah, with her braided hair)” – тлумачення імені індіанської цариці, пояснення
релігійно-міфологічної реалії.
Як і в поезії “Дика жимолость”, Ф.Френо часто у побудові речень використовує інверсію, змінюючи об’єктивний порядок слів:
“By midnight moons, o’er moistening dews,
In habit for the chase array’d,
The hunter still the deer pursues”.
“And long shall timorous fancy see
The painted chief, and pointed spear”.
В даному випадку інверсія використовується для досягнення рими, а також надає поезії величності та урочистості звучання гімнів.
Великого значення поет надає прикметникам, хоча за кількістю вони зовсім не переважають над іншими частинами мови: old, eternal, joyous, imaged, painted, swelling, lofty,
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curious, wearing, aged, far, restless, pale, braided, barbarous, midnight, timorous, pointed.
Найбільш вживана частина мови у вірші – іменник. Це зумовлено тим, що в даному вірші подієвість не настільки суттєва, як, наприклад, у баладах чи класичних трагедіях, а
основна увага приділяється саме описам.
Ми вважаємо, що лексика твору найбільшою мірою задає його експресивне значення. Слова, які використовує автор, описують побут і повсякденне життя індіанців, їх світосприйняття тощо; саме лексика надає твору національного колориту. Декілька разів у
поезії повторюється прислівник still:
“I still my old opinion keep”;
“Here still lofty rock remains”;
“Here still an aged elm aspires”;
“The hunter still the deer pursues”.
Такими лексичними повторами Ф.Френо наголошує на незмінності та міцності традицій племен індіанців, сталості природи індіанців, стійкості їхніх уявлень щодо навколишнього світу.
Водночас можна простежити за схожістю поезії деяких європейських митців з поезією Ф.Френо, зокрема, за схожістю стилю Філіпа Френо та Роберта Бернса:
“The hunter still the deer pursues,
The hunter and the deer, a shade!”
“My heart’s in the Highlands a-chasing the deer –
A-chasing the wild deer, and following the roe”.
Хоча тематично ці поезії мало пов’язані між собою, проте між ними існує стилістичний зв’язок. Використання Робертом Бернсом та Філіпом Френо подібних стилістичних засобів та спорідненої лексики дає можливість здійснювати компаративний
аналіз поезій а, особливо, – стверджувати, що поезія Америки XIX століття стилістично наближена до поезії Європи, вирізняє їх лише використання специфічної лексики
(мовні реалії) та тематика.
Як і в інших поетичних творах, Філіп Френо оперує архаїчними на сьогоднішній
день формами займенників, проте згідно із статтями Oxford Dictionary, такі займенники
у XIX столітті були загальновживаними [3 : 1555].
Таким чином, у вірші “Індіанське кладовище” оспівано стиль життя індіанців, величність цього етносу, його моральні та етичні цінності, міфологію та вірування народу.
Ще одним яскравим зразком творчості Філіпа Френо є одна з його найвідоміших поезій – “Юта Спрінгс”; ліричні роздуми поета над долею героїв, що загинули в битві під
Юта Спрінгс (одна з основних битв американської революції), над значущістю їхнього
життя та над необхідністю пам’ятати нащадками.
Як і в більшості інших поезій автора, в поезії “Юта Спрінгс” іменники переважають
над іншими частинами мови: valiant, limbs, dust, tide, heroes, ruin, tear, breast, friends,
freedom, plain, goodness, reign, shepherds, groves, woe, town, field, land, patriot, etc. Поет
великого значення надає саме оформленню фактологічного матеріалу, або ж висвітленню
змістово-фактуальної інформації. Відповідно, у цьому разі Ф.Френо змушений використовувати ту саму лексику, за допомогою якої найточніше можна розкрити сутність подій,
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які описуються. Така необхідність зумовила наявність в тексті різнотипних реалій, як
географічних, так і антропонімічних. Автор пропонує назви місць, де відбувався бій (“At
Eutaw Springs the valiant died”), характеристику місцевості (“Thou, who shalt trace this
bloody plain”), імена історичних постатей (“Led by thy conquering standards, Greene”),
розповідає про спорядження воїнів (“They took the spear…”), наголошує на їхньому соціальному стані (“Sigh for the shepherds sunk to rest!”), а також вказує на їхні прагнення
завоювати свободу (“The friends of freedom slumber here!”). Окрім того, у поезії використано багато слів-синонімів: valiant, heroes, friends of freedom, Britons, patriot band.
Оптимізму сповнена остання строфа поезії, в якій автор стверджує, що смерть героїв
не погубила їх, адже на небесах вони знайдуть кращу долю:
“We trust they find a happier land,
A bright Phoebus of their own”.
В останньому рядку поезії використано ілюзію. Феб – один із олімпійських богів,
повелитель світла і сонця. У мистецтві його ім’я може вживатися у різних переносних
значеннях. У словнику символів Дж.Тресідера символ сонця розглядається як “життєва
сила, пристрасть, хоробрість і вічна молодість”, в даному ж випадку автор вірить, що
герої, які полягли під Юта Спрінгс, будуть спочивати в мирі разом із Богом [4 : 348].
Творчість Філіпа Френо в цілому – це перша спроба поетичного опанування американською національною тематикою, не пориваючи з найкращими європейськими традиціями В.Шекспіра. Він заклав основи оригінальної американської поезії, пронизав її громадянськими мотивами (поезії “Ода американцям”, “Серу Тобі”, “Красоти Санта-Крус”,
“Про брехливі системи правління” та ін.). Ліризму сповнені такі поезії Філіпа Френо, як
“Дика жимолость”, “Індіанське кладовище”, “Передсмертна пісня чірокі”, “Помираючий
індіанець”, “Покинута ферма”.
Поезія Філіпа Френо потребує більш детального аналізу та смислової інтерпретації,
тому інші твори поета будуть проаналізовані в наступних наших публікаціях.
Список використаних джерел:
1. Marsh Ph. M. The works of Philip Freneau, a critical study / Philip M. Marsh. –
Metuchen N.J. : Scarecrow Press, 1968. – 197 p.
2. Галич О. Теорія літератури : [підручник] / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв / [за
наук. ред. Олександра Галича ; 4-те вид., стереотип.]. – К. : Либідь, 2008. – 488 с.
3. New Oxford American Dictionary / [ed. by Angus Stevenson and Christine A. Lindberg ;
the third edition]. – Oxford University Press, 2010. – 2096 р.
4. Тресиддер Д. Словарь символов (с иллюстрациями) / Д. Тресиддер. – М. : ФАИРПРЕСС, 1999. – 430 с.
Стаття надійшла до редакції 15.07.13.

106

Н. Михальчук, д.псих. н., профессор
Ровненский государственный гуманитарный университет, Ровно
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ
АМЕРИКАНСКОГО РОМАНТИЗМА
(на примере призведений Филиппа Морена Френо)
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Стиль поведения туриста подразумевает особую «настройку» зрения. От него требуется беглый осмотр, быстрый взгляд, резкая смена планов. В туристском пространстве
вообще нет такого места, «где можно задержаться, сделать наброски, написать пейзаж
или запечатлеть его каким-либо другим способом».
Смена планов даже при целенаправленном осмотре тех или иных объектов далеко не
всегда фиксируется человеком. Однако в текстах путеводителей она закреплена чрезвычайно наглядно. Вопрос, который нас интересует в этой связи, можно сформулировать
следующим образом: диктуется ли масштаб и способ восприятия исключительно особенностями того или иного памятника, или можно вычленить региональную специфику
использования разных планов, масштабов, дистанций, степени приближения/удаления
при описании объектов достопримечательностей, населенных пунктов?
Для ответа на вопрос обратимся к путеводителям второй половины XIX – начала
ХХ в., написанным и изданным в разных макрорегионах России – в Поволжье, Сибири,
Крыму, на Русском Севере и на Урале.
Описывая населенный пункт, авторы сибирских путеводителей, как правило, давали
общее представление о его местоположении, как бы рассматривая город с большого расстояния: «Каинск – окружной город Томской губернии, расположен среди Барабинской степи, на
низменном и ровном месте» [1: 97]; «Ачинск – окружной город Енисейской губернии, расположенный на правом берегу р. Чулыма» [2: 20]. Причем населенный пункт подавался не в
качестве обособленной структурной единицы, а как часть окружающего ландшафта: «Город
(Тюмень. – И.Р.) разбросан на неровной местности, изрезанной оврагами» [3; 15].
Когда же авторы переходили к описанию городского пространства, то и здесь, на
городских улицах, они сохраняли позицию стороннего наблюдателя, который рассматривал пейзаж с большого расстояния: «В настоящее время Тобольск – губернский
город. Он расположен на двух высоких террасах правого берега Иртыша. Около двух
десятков церквей, характерный кремль на горе и здания присутственных мест придают
городу довольно красивый вид» [4: 29]. Наблюдатель не подходил к городским объектам даже на расстояние вытянутой руки. Читателю предлагались только самые общие
характеристики: «Собственно город (Омск. – И.Р.), расположенный между левым берегом Оби и правым берегом Иртыша, состоит преимущественно из деревянных построек, но заключает и несколько каменных, между которыми выделяются казенные
здания: дом генерал-губернатора, фабрика, теперь стоящая без действия, и несколько
церквей» [3: 9]. Не приводились не только названия храмов, музеев, но даже названия
улиц, отчего создается ощущение анонимного пространства с типовыми постройками
функционального назначения. Если и привлекали внимание автора какие-либо параметры или приметы городских объектов, то это прежде всего их размеры, которые, опять
же, воспринимаются с большого расстояния: «Из церквей – самая большая – Казанский собор. Поражает также своими размерами и массивностью киргизская мечеть»
[3: 9]. Со структурой городского пространства, расположением центра, главных улиц и
площадей тексты бедекеров не знакомили. Город описывали так, словно рассматривали его не изнутри, а, опять-таки, изучая его план.
Внутрь домов читателя заводили исключительно редко, с интерьерами не знакомили.
Предметы обстановки, произведения изобразительного искусства, мелкие архитектур108

ные детали в сибирских текстах не появлялись, отчего конструируемый мир был лишен
вещного, теплого начала, соразмерности человеку.
Привлекающие внимание крупногабаритные постройки, широкие просторы, большие расстояния, неясность общей планировки, анонимность площадей, улиц, храмов –
таким представали сибирские города перед читателем бедекеров. Это был мир не самый
уютный. Мир отстраненный и мало индивидуализированный.
Поскольку резкой смены планов при его рассматривании не закладывалось (только
дальний, редко – средний), он не требовал особой динамичности восприятия. Но в то же
время такой мир, не наполненный нюансами и деталями, не требовал к себе длительного
внимания. Город можно было окинуть взглядом из вагона медленно едущего поезда или
даже, выйдя на станции во время остановки, пройтись ближайшими к вокзалу улицами.
Сибирские города не проявляли настойчивости, приглашая туриста.
Авторы уральских бедекеров также предпочитали рассматривать и описывать пространство городов и природные ландшафты с большого расстояния: «Златоуст расположен в очень красивой местности, у подножия горы, покрытой густым лесом» [5: 34]; «Сарапул, уездный город Вятской губернии, занимает красивое местоположение на правом,
нагорном берегу Камы» [6: 9]. При этом, как видно из описания, авторы стремились уйти
от простой информативности, давая эстетические характеристики окружающей город
местности: не просто «у подножия горы», как было бы написано в сибирских бедекерах,
но «в очень красивой местности», не просто «покрытой лесом», но «покрытой густым
лесом». Использование эпитетов задавало другой тон описанию – более личностный,
теплый, эмоционально окрашенный.
Еще одной уральской особенностью описаний можно назвать выбираемую авторами точку осмотра. Чаще всего объекты рассматривались сверху: «Екатеринбург своими
зелеными крышами и шестью стройными церквями производит весьма приятное впечатление» [6: 165]; «Все дома и службы этих деревень крыты тесом… Попадаются села, в
которых даже зеленые крыши домов, окрашенные малахитом» [7: 26]. Ни в каком другом регионе не встречаются столь часто упоминания о крышах (более того – о крышах,
крытых тесом, малахитом и т.д.), то есть о тех элементах, которые в первую очередь
бросаются в глаза, если их рассматривать с высоты. Этот факт неудивителен, учитывая
горный ландшафт региона. Влияние гор проявляется и в обилии вертикальных деталей,
вертикальных акцентов в описаниях: «Готические вершины пихт и елей придают ландшафту строгий угрюмый вид» [8: 29].
Уральские тексты сопоставимы с сибирскими по анонимности и некоторой отстраненности описаний внутреннего городского пространства. Однако, в отличие от сибирских авторов, уральские пытаются, хоть и в самых общих чертах, но все же дать
читателю представление о структуре городского пространства: «Характерной особенностью нынешнего Екатеринбурга является его ширь, точно он составлен из соединения
нескольких городов: в центре четырехугольник бывшей крепости…, южнее – палаты
бывших заводчиков, занимающие прилегающую высоту, пониже от этих последних –
слобода Мельковка с улицей, ведущей к вокзалу…» [8: 23].
Описания многих объектов выполнены с большого расстояния: «Почти в центре города, на площади, обнесенный железной решеткой, стоит кафедральный собор. Храм не
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поражает массивностью, но останавливает внимание красотою и гармоничным сочетанием наружных форм, довольно смелым выступом ввысь, тонкой и постепенно сужающейся кверху колокольней, над которой возвышается длинный и острый пирамидальный
шпиль, утвержденный на узком четырехугольном куполе» [6: 169]. Анонимность храма,
взгляд на него со стороны, «из-за железной решетки», акцентирование общих размеров
– все эти черты сближают описание с сибирскими. Однако подчеркивание вертикалей
(«высь», «кверху», «возвышается» – три раза в одном предложении использованы слова,
подчеркивающие вертикальные параметры постройки), а также более детальное разглядывание структуры и композиции свидетельствуют о более внимательном вглядывании
в объект, о том, что достопримечательность воспринимается не как элемент топографической карты, а как объемная и сложная деталь городского пространства. Автор бедекера
входит в это пространство, передвигается по нему, фиксирует разные планы (сам храм,
решетку перед ним, площадь, на которой он стоит).
Внимание уральских авторов привлекают городские памятники, описывая которые,
они воспроизводят общую композицию, надписи на постаменте: «…сооружен памятник с массивною чугунною колонною и статуей-бюстом Александра I наверху колонны.
На памятнике следующая надпись: «Государь-император Александр I соизволил добыть
своими державными руками золотосодержащих песков 22 пуда 1824 сентября 23 дня» [8:
13]. Автор бедекера, и это наглядно видно по характеру описания, подходит, приближается к объектам, в текстах появляется средний план.
Город, описанный таким образом, значительно сильнее «втягивает» туриста в свое
пространство. Однако, как правило, не пускает его дальше – в интерьеры. Они фигурируют чрезвычайно редко, отчего описываемый мир, как это было и в сибирских текстах,
лишен предметности, насыщенности вещами, уюта.
Общие картины, панорамные изображения в северных бедекерах, как правило, чрезвычайно сжаты и немногословны: «Дымковская слобода находится на берегу Сухоны,
против г. Великого Устюга» [9: 59]; «По обеим сторонам реки Сухоны расположилось
большое село Шуйское Тотемского уезда, похожее на городок, с двумя каменными церквями на том и на этом берегу» [10: 53]; «Сольвычегодск расположился на правом берегу
реки Вычегды, в восемнадцати верстах от впадения ее в Северную Двину» [11: 34]. Подобные фрагменты трудно даже назвать описаниями облика города – это просто информация о местонахождении, сообщив которую, авторы спешат попасть в сам населенный
пункт. Описания внутреннего городского пространства более подробны и обстоятельны:
«Он (Архангельск. – И.Р.) весь вытянулся почти в одну улицу, так как лежащая позади
его болотистая тундра не позволяет ему строиться в ширину. Идущая во всю длину города главная улица, Троицкий проспект, пересекается многочисленными короткими поперечными улицами, выходящими одним концом на набережную, а другим в лес, в тундру.
Архангельск резко делится на три части… Первая часть – исключительно торговая: здесь
рынок и каменные ряды лавок, вдоль набережной стоят пассажирские и грузовые пароходы… Вторая часть представляет ядро города и расположена на том возвышенном мысу
р. Двины, на котором впервые возник Архангельск, на так называемом Пур Наволоке;
здесь главные церкви города, собор и правительственные учреждения. Третья часть …
так называемая Немецкая слобода, где живут потомки иностранных торговых фирм и на110

ходятся церкви: лютеранская, англиканская и римско-католическая» [12: 28]. Структура
города, его функциональные части и архитектурная логика представлены чрезвычайно
четко, позволяя легко ориентироваться в большом населенном пункте.
Главными ориентирами в северном городском пространстве выступают храмы: «около Софийского собора вдоль берега реки Вологда тянутся так называемая «Соборная
горка» – любимое вологжанами место для гуляний» [11: 24]; «Выйдя в «верхнем конце»
города с парохода на набережную, путешественник справа от себя видит самую древнюю на всем севере обитель во имя Архангела Михаила» [13 28]. Прогулки по северным
городам – это, как правило, прогулки от одной церкви к другой с обязательным посещением и осмотром интерьеров всех особо почитаемых храмов.
Насколько незначительны дальние планы в северных бедекерах, настолько подробны
средний и крупный план: «Архиерейский дом представляет собой двухэтажное каменное здание с простой отделкой нижнего этажа и богатой второго и антресольного. Вся
свободная поверхность покрыта разноцветной орнаментикой. Средний выступ фасада
увенчан фронтоном с надписью: «Живый в помощи Вышняго» «в крове Бога небесного
водворится» [11: 27].
Ни в сибирских, ни в уральских путеводителях не было таких детальных описаний
внутреннего пространства: «В верхний этаж собора ведет широкая лестница, на которой
выставлены 3 пушки, пожалованные Петром I… У правой от входа стены под золоченым
балдахином, поддерживаемым тремя колоннами и двумя резными из дерева, в человеческий рост ангелами, помещается сосновый шестиаршинный крест, сделанный собственноручно Петром Великим в память избавления от бури, на кресте вырезана Петром голландская надпись: Dat Kruus maken kaptein Piter van a. Chr. 1694» [12: 30].
Мир вещей разной фактуры, материала, формы, времени создания, сакральной и художественной ценности проникал на страницы северных бедекеров.
Еще очевиднее этот процесс в поволжских текстах. Переход от общего плана к крупному совершался здесь постепенно, пошагово, турист входил в пространство, не спеша:
– «Нижний Новгород располагается на правом берегу, у слияния Оки и Волги. Он
раскинулся живописным амфитеатром… Нижний с Волги представляется живописнейшим из приволжских берегов» [14: 28-29];
– «В Кремле помещаются: дворец, в котором живет губернатор, присутственные места, казармы, арсенал, телеграфная станция, памятник Минину и Пожарскому, СпасоПреображенский и Архангельский соборы» [14: 36];
– «Спасо-Преображенский собор построен в 1821 году, в нем есть древние иконы,
древние хоругви, древние облачения митрополитов…» [14: 37].
Такое движение комфортно, город в процессе его освоения предстает логичным, соразмерным, освоенным. В нем легко ориентироваться, потому что ни в каком другом
регионе авторы не были так сильно озабочены стремлением растолковать структуру города, особенности и функциональное назначение основных районов и улиц: «Центральною площадью (Костромы. – И.Р.) может считаться Сусанинская. От нее отдельными
радиусами расходятся девять улиц… Лучшая улица Муравьевская, названная так в память Муравьева, по приказанию которого был сделан бульвар. Самая оживленная улица
Набережная…» [15: 79]; «От Крепости отходит Воскресенская – лучшая улица в городе.
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Здесь находятся дума, судебные палаты, окружной суд, лучшие магазины, гостиницы.
Она оканчивается грандиозными зданиями университета и клиники… » [16: 157].
Авторы проводят читателя по всем главным улицам и площадям, осматривая храмы и
гражданские постройки, монументы и парки. Любой уголок города предстает неповторимым, запоминающимся. Имена улиц не только названы, но объяснено их происхождение.
Пространство поволжских бедекеров заполнено самыми разными предметами, и
хранятся они не только в храмах и монастырях. Осмотру подлежат музеи, гражданские
постройки, даже анатомические театры: «наиболее интересные экспонаты, например
высушенный труп чувашенина с налитыми восковою массою кровяными жилами, где
ясно видны вены и артерии. В спирте хранится собрание зародышей, начиная от двухнедельного до девятимесячного, и разные уродливые порождения: младенцы без какихлибо членов, двойки и т.д.» [17: 59]. Такой степени приближения к объектам, увеличения
их масштабов не демонстрировали бедекеры других регионов.
Пространство региона расширялось, наполнялось деталями, нюансами. Возникало
ощущение его необыкновенной насыщенности, объемности.
В наименьшей степени городской экстерьер привлекал внимание крымских авторов.
Очень часто рассказ о том или ином населенном пункте начинался непосредственно с
описания городских объектов: «Симферополь – губернский город Таврической губернии. Лучшие гостиницы: Европейская, Петербургская, Гранд-Отель, Россия. Все гостиницы расположены в центральной части города…» [18: 133]; «При въезде в Бахчисарай
устроена каменная арка, на ней – надпись: «мая дня 1787 г.». Надпись эта сделана при
посещении города императрицей Екатериной II. Отсюда начинается узкая и извилистая
главная дорога города, называемая Базарной, потому что она почти на всем своем протяжении (более 2 верст) состоит из всевозможных лавочек, мастерских, кофеен, пекарен,
перемежающихся кое-где частными домами и мечетями» [19: 368].
В Крыму любой курортный город представляет собой своеобразный центр, вокруг
которого на разном удалении расположены достопримечательности. Движение к ним
строилось по этим центробежным линиям. В соответствии с этой структурой туристских
троп выстраивалось и описание самого города: в него не въезжали, рассматривая окружающие ландшафты как ландшафты приближающиеся, но выезжали. Дороги в город
не приводили, а из города вели: «…из Ялты берут начало три шоссе (Севастопольское,
Симферопольское и Бахчисарайское); из нее постоянно рейсируют легкие пароходики в
обе стороны, делая удобным сообщение от Алушты до Симеиза» [20: 494].
Крымские описания городского пространства наиболее динамичны, поскольку,
во-первых, диктуют туристу достаточно быстрые темпы перемещения, а во-вторых,
постоянно играют с масштабами, предлагая чередование близких и дальних объектов, переключение внимания с целого на части и обратно: «Приморский бульвар (в
Севастополе. – И.Р.) разделяется на две части: платную и бесплатную… На бульваре
всюду лавочки, а у самого края и стулья (за плату 5 к.). В нескольких саженях от
берега, на отдельной скалке – колонна-памятник кораблям, затопленным 11 сентября
1854 г. В восточной части бульвара – купальни, дальше памятник Остен-Сакену и парапет, построенный на том месте, откуда начинался плавучий мост в 1855 г. Здесь же
пристань Яхт-клуба, театр. В западном конце бульвара, за раковиной (для оркестра)
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на самом берегу расположена Биологическая станция Академии Наук с аквариумом»
[19: 118-119].
Интерьеры в крымских бедекерах описываются не так часто, как, например, в поволжских. Все самое интересное, примечательное находилось, с точки зрения местных
авторов, на городских улицах и площадях.
Таким образом, способы изображения туристских объектов сильно отличались от
региона к региону. Внимание к экстерьерам и интерьерам, частота и скорость чередований крупных, средних и дальних планов, детальность описаний городской структуры и
отдельных достопримечательностей отражали, с одной стороны, региональные особенности видения пространства, а с другой – степень власти над ним, умение присвоить,
реинтерпретировать культурный ландшафт, сделать его ландшафтом туристским, тем
самым заставив его функционировать в поле массовой культуры.
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ
ТУРИСТСЬКИХ ПРАКТИК
У доповіді на прикладі перших російських провінційних путівників аналізуються регіональні особливості репрезентації міського простору, в першу чергу, такі параметри,
як сприйняття міських масштабів, темпи і траєкторії пересування по місту, співвідношення далеких і крупних планів, інтер'єрних і екстер'єрних описів.
Ключові слова: міський простір, путівник, образ, регіональні особливості.
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REGIONAL CHARACTERISTICS OF URBAN
SPACE REPRESENTATION
Based on first Russian provincial guides, the article analyzes regional characteristics of urban space representation using the following criteria – urban scale perception, pace and path
of movement around the city, close-ups and long shots, interior and exterior descriptions.
Keywords: urban space, guide, image, regional characteristics.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА СЛІВ
НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ В
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Досліджено колоративи у «Любовних елегіях» Публія Овідія Назона. Проаналізовано
лексеми на позначення червоного кольору у лексикографічних джерелах та в творі. Систематизовано та описано кольореми за семантикою та частотністю вживання.
Ключові слова: кольороназви, семантика колірних лексем, лексико-семантична група, червоний, Овідій.
Позначення кольору з’явилося і розвивалося разом з самою людиною та її першим
кольоровим наскельним малюнком. Згодом людина вже намагалася пояснити феномен
кольору та його вплив на мозок і психіку. В античності, за часів Платона, розроблялися
перші теорії кольору, а сам Платон у своїх працях описував окремі хроматичні кольори,
їх сполучуваності та сприйняття людиною [12]. Колір як фізичне явище описав І.Ньютон,
виділивши у спектрі 7 основних кольорів та вимірявши довжину світлових хвиль, які
викликають у індивідуумів певні кольорові відчуття. Ґрунтовним надбанням в області
кольорознавства стало вчення про колір Й.В. Гете. Він вперше намагався охарактеризувати чуттєво-емоційний вплив не лише окремих кольорів, але й їхніх різноманітних
сполучень. У дослідників кольору це явище згодом отримало назву «психофізіологічної
теорії колірної гармонії Гете».
На початку ХІХ ст. колір, його дія і сутність стали об’єктом вивчення науковців різних галузей науки, постала значна кількість кольористичних теорій. Від античності й до
нового часу аналіз кольорів зосереджувався передусім на антропоцентричній, фізіологічній, психологічній та естетичній природі.
Дослідження кольористики як мовного явища має доволі тривалу та достатньо продуктивну наукову традицію. Першою науковою гіпотезою, як пропонує О.Л. Башманівський, варто вважати гіпотезу лінгвістичної відносності Е. Сепіра – Б. Уорфа [3]. А вже
за кілька років, у 1969, вийшла друком праця Б.Берліна та П.Кея – перша найвідоміша
теорія універсальних закономірностей та еволюції основних кольорів [20].
У сучасній науці число мовознавчих розвідок, які звертаються до словесних форм
кольористики, з кожним роком збільшується, хоча методології вивчення кольору в мовознавстві та літературознавстві поки не достатньо розроблені.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що мовознавці вивчають лексику зі
значенням кольору в різних аспектах: психолінгвістичному (О. Василевич, Р. Фрумкіна),
порівняльно-історичному (Н. Бахіліна), перекладознавчому (І. Ковальова, О. Кравчук). Але
найбільше зацікавлення викликає семантика кольоративів в художньому тексті (Л. Пустовіт,
І. Бабій, С. Григорук, Т. Губарєва, І. Чумак-Жунь, Л. Бублейник, Г. Савчук, Т. Должикова,
Т. Симоненко та багато інших).
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Однак, проблема визначення мовних концептів кольору в античності належить до
малодосліджених ділянок лінгвістики. Поодинокі згадки вживання давньогрецьких кольоративів знаходимо у дослідників Н. Малинаускене, І. Макар, Н. Садикова, О. Солопов. Саме цей факт формулює актуальність вивчення кольорономінантів в античності
загалом та в латинській мові зокрема.
Об’єктом дослідження обрано лексичні одиниці на позначення червоного кольору у
творі Публія Овідія Назона «Любовні елегії» (“Amores”).
Метою доробку є аналіз кольоративів на позначення червоного кольору в межах
лексико-семантичного поля кольороназв.
Завдання пропонованої статті – це розгляд номінацій червоного кольору як окремих
одиниць, їх систематизація, обґрунтування частотності вживання, а також семантичне наповнення та експресивна функція виокремлених кольоративів у «Любовних елегіях» Овідія.
Сприйняття кольору і ставлення людини до нього формувалося під впливом цілої
низки різноманітних факторів. У кожного народу з найдавніших часів колір був одним
із засобів осмислення світу. Власне у кольорі, як влучно зауважують Л. Шевченко та
Д. Дергач, «виявляється кореляція інтегральних для мовно-художньої естетики характеристик та їх ідіостилістичних особливостей, що можуть бути маркерами ментальності,
культури, часу й передусім індивідуального сприйняття дійсності» [19: 235]. Саме тому
проблема колористики є важливою складовою інтерпретації індивідуально-авторського
художнього світогляду.
Символіка червоного кольору бінарна: з одного боку, це – символ життя, енергії сонця,
вогню та любові; з іншого – сигнал тривоги, знак крові та смертельної небезпеки. Уже в
перших теоретичних розвідках античності червоний відносився до тріади основних кольорів [15], символізуючи життя і смерть, а згодом став постійним атрибутом імператорів,
полководців або ж просто героїв, проявляючись в їхньому одязі або ж артефактах.
Опрацювання лексикографічних джерел [5, 8 та ін.] дає нам змогу стверджувати, що
латинська мова мала колосальну кількість лексем для передачі червоного кольору та різноманітних його відтінків.
Для кращого розуміння та аналізу кольорономінанти даної групи поділимо на такі
мікрогрупи за семантичним наповненням:
1.
Колір природних матеріалів
2.
Колір одягу, тканин, прапора
3.
Колір рослин, овочів та фруктів, їжі та напоїв
4.
Колір почуттів та відчуттів (кохання, сорому, сором’язливості)
5.
Колір фарб, способів фарбування
6.
Колір вогню
7.
Колір крові
Статистична лексикографічна вибірка ілюструє, що група червоного кольору відзначається різним семантичним наповненням та граматичною структурою. Аналіз вибірки
з «Любовних елегій» Овідія показує, що, зважаючи на тематику твору, автор послуговується тими лексемами, які найбільш підходять йому за своїм семантичним наповненням.
І хоч чисельно дана група нараховує близько 30-ти лексем, для дослідників є цікавою за
своїм смисловим навантаженням, сполучуваністю та залученням кольорем до різноманітних стилістичних фігур.
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Опрацювавши лексикографічні джерела, створено індекс лексем на позначення червоного кольору та його відтінків, загальною кількістю 207 одиниць. Ядром групи ми
обрали прикметник ruber, bra, brum (червоний) та похідні від нього (rubens, rubeo,
rubicundus, erubesco, subrubeo та інші) в силу його універсальності та певній смисловій
нейтральності кольору. В «Любовних елегіях» Овідія знаходимо 25 кольорем даної групи у 80 прикладах.
Колористична лексика у «Любовних елегіях» використовується не лише для хроматичної характеристики того чи іншого предмету, а й для передачі емотивно-оцінного
бачення дійсності автора. Власне «сухої» передачі кольору ми не зустрічаємо у співця
«золотої середини».
Слова з коренем rub знаходимо в Овідія в різних граматичних формах – це прикметник ruber, bra, brum, іменник rubor, oris m, дієслова rubeo, erubesco, subrubeo. Усі
вони в елегіях передають ніжний рум’янець на щоках – символ доброчесного сорому та
вихованості:
Iurgia finieram. scires audisse: rubebat –
Змовк я. Вона зарум'янилась – видно, почула докори…( I, XIII, 47)1
o quam saepe comas aliquo mirante rubebis,
Часто хвалитимуть – ти паленітимеш: «Куплену вроду, (I, XIV, 47)
Erubuit. ‘decet alba quidem pudor ora, sed iste,
Та зарум'янилась. «Гарний же сором, як щічки біленькі, (I, VIII, 35)
Ut tamen iratos in te defixit ocellos,
vidi te totis erubuisse genis;
Оком пильнішим на тебе колись-то твоя господиня
Глянула – й тут же тебе вкинуло, бачив я, в жар. (II, VIII, 15-16)
Me miserum! lacrimas male continet oraque dextra
protegit ingenuas picta rubore genas.
Горе! Не втримать їй сліз; обличчя правицею, бачу,
Й щоки, що густо пашать, хоче прикрити вона. (I, XIV, 51-52)
quale coloratum Tithoni coniuge caelum
subrubet, aut sponso visa puella novo;
Так зарум’янює небо Тіфона жона; наречену
Погляд палкий жениха в барву вганяє таку. (II, V, 35-40)
Показовим також є уривок, де Овідій за допомогою стилістичної фігури поліптотон2
описує дівочу красу в біло-червоних кольорах, підкреслюючи тим самим позитивний
характер іменника rubor:
candida candorem roseo suffusa rubore
ante fuit -- niveo lucet in ore rubor.
Личко біленьке цвіло легким рожевим рум'янцем –
На білосніжне й тепер наче лягає багрець. (III, III, 5-6)
Тут і надалі користуємося перекладом А. Содомори [11].
Поліптота, поліптотон (гр. polyptote — багато і відмінок) – фігура, що містить у собі повтор основного іменника чи дієслова.
1
2
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Лише в одному прикладі знаходимо дієслово rubeo в негативному контексті. Таке
значення надає йому конотація з іменником cruor – кров.
sed Scythiam Cilicasque feros viridesque Britannos,
quaeque Prometheo saxa cruore rubent.
Скіфів хіба, дикунів-кілікійців, британців і скелі,
Де Прометей залишив крові багряні сліди. (II, XVI, 39-40)
Якщо застосувати квантитативний підхід до лексем групи червоного кольору, то наступним за частотністю вживання в творі буде прикметник purpureus. Окрім звичного перекладу
цього прикметника як «пурпурний», у словниковій статті Ю. Кобилянського знаходимо ще
таку характеристику цієї барви: багряний, багровий, темно-червоний [8: 495].
Щоб якнайкраще зрозуміти, який саме концепт стоїть за барвою – звертаємось до
самого Овідія.
et nulli cessura fides, sine crimine mores
nudaque simplicitas purpureusque pudor.
Й вірність несхитна моя, життя, від переступу вільне,
Щирість, рум'янець лиця – сором'язливості знак. (I, III, 11-14)
Haec ego, quaeque dolor linguae dictavit; at illi
conscia purpureus venit in ora pudor,
Гнів ті слова мені клав на язик; у винної, бачу,
Соромом густо лице гожий рум'янець залив. (II, V, 33-40)
Цей приклад ілюструє, що прикметник purpureus містить в собі окрім хроматичної,
ще й експресивну функцію, розділяючи в тексті подвійне смислове навантаження іменника
pudor. Останній часто створює труднощі для перекладача, поєднуючи в собі поняття сорому (як ганьби за погані вчинки) та сором'язливості (почуття гідного та стриманого).
Завдяки дослідженню сполучуваності прикметника purpureus було також виявлено,
що він виступає епітетом римського бога любові Амура ( Amor ):
ad mea formosos vultus adhibete, puellae,
carmina, purpureus quae mihi dictat Amor!
Тільки б до віршів моїх ви горнулись, милі красуні, –
їх укладаю не я – рум'янолиций Амур. (II, I, 37-38)
sic me saepe refert incerta Cupidinis aura,
notaque purpureus tela resumit Amor.
Ось як носить мене Купідона подув непевний!
Знову сягнув по стрілу бог пурпуровий – Амур. (II, IXb, 9-10)
Амур в Овідія «нагороджений» одразу двома кольоровими епітетами: aureus та
purpureus – румяний та золотоволосий, характеризуючи його ніжну дитячу шкіру, яку
зазвичай зображать рожевим кольором, та золотисті кучері. Цікаво, що ще одна богиня, богиня ранкової зорі Aurora, описується в Елегіях за допомогою прикметника
purpureus (а також flavus):
quo properas, ingrata viris, ingrata puellis?
roscida purpurea supprime lora manu!
Годі спішити, немила мужам, дівчатам немила!
Росяні віжки мерщій, рожеворука, стягни! (I, XIII, 9-10)
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Варто зазначити, що одна й та сама колірна лексична одиниця у сполученні з різними
іменниками може позначати як позитивні, так і негативні якості предмета, а також
цілком інший колір, або ж навіть мати неколірне значення. Із 9-ти випадків вживання
прикметника purpureus, лише один має негативне значення. І тут Овідій залишається
послідовним, адже цей негатив виявляється у сполучуваності прикметника purpureus з
іменником sanguis – кров.
sanguine, siqua fides, stillantia sidera vidi;
purpureus Lunae sanguine vultus erat.
Бачив я: в небі зірки (чи повірите?) кров'ю спливали,
Бачив я: кров'ю взялось місяця срібне лице. (I, VIII, 11-14)
У «Любовних елегіях» Овідія знаходимо ще кілька поодиноких вживань лексем на
позначення червоного кольору – це прикметники roseus та sanguinolentus. Перший, як
можемо судити з контексту, містить в собі позитивну конотацію та послаблення червоної
барви, другий – негативну семантику а насичення кольору «кривавим» відтінком.
ex re nomen habet-nigri non illa parentem
Memnonis in roseis sobria vidit equis.
І недарма: не доводилось їй ще ні разу тверезій
Матір Мемнона стрічать, що на ясних рисаках. (I, VIII, 3-4)
at tamquam minio penitus medicata rubebasille color vere sanguinolentus erat.
Мовби циноброю весь ти просяк, так густо рум'янивсь,
Та не червоним тебе – радше рум'яним назву. (I, XII, 11-12)
Колір – це важлива мовноестетична особливість індивідуального стилю Овідія, без вивчення якого не можливе розуміння специфіки поетично мовних картин світу, визначення особливостей розвитку ідейно-художніх систем, характеристики традиційного й новаторського.
Проведений лексикографічний та текстологічний аналіз дає нам змогу підсумувати,
що слова на позначення червоного кольору репрезентовані в «Любовних елегіях» Овідія
граматично та семантично барвистою групою. Вони емоційно насичені й не лише позначають колір, а виражають ставлення поета до предметів зображуваної дійсності.
Семантика лексем на позначення червоної барви – багатогранна – і під впливом
різних чинників (сполучуваності, задуму автора, культурних потреб) дозволяє точніше,
яскравіше та образніше передати властивості предметів.
Колірні характеристики в творах завжди емоційно та смислово насичені і є одним із
засобів втілення ідей, уявлень та поглядів автора. Тому дослідження принципів вживання
назв кольорів, їх сполучуваності, аналіз грамантичних форм дозволить не лише розкрити
неповторність авторського стилю, а й дасть можливість простежити динаміку змін колористичних універсалій.
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КОЛОРАТИВИ У НАЇВНІЙ КАРТИНІ КОЛЬОРУ
УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ
У статті автор окреслює предмет дослідження, завдання лінгвокультурології та
місце в її структурі кольоропозначень. Колір розглядається як один із універсальних кодів творення світу, а назви кольору – складовою частиною мовної картини світу української культури.
Ключові слова: етнокультура, колоратив, символ, мовна картина світу.
На рубежі тисячоліть почав виформовуватись новий культурологічний напрямок дослідження мови: мова все активніше розглядається у взаємозв’язку і взаємодії з історією,
етногенезом, суспільством, національною психологією, культурою.
На основі наукових досліджень, філософських та культурологічних спостережень, вичленовується розуміння мови як засобу прилучення мовної особистості до безперервної
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культурної традиції певного народу. Мова не лише зберігає накопичену мовним колективом інформацію, а й закарбовує особливий спосіб світобачення своїх мовців, погляд на
світ крізь призму національно-культурних уявлень і образів.
Лінгвокультурологія (за якою визнається статус самостійної дисципліни) синтезувала у собі всі надбання попередніх лінгвістичних напрямів культурологічного спрямування: етнолінгвістики, етнопсихолінгвістики, соціолінгвістики, лінгвокраїнознавства. На
думку В.В. Воробйова, лінгвокультурологія – це нова комплексна наукова філологічна
дисципліна синтезуючого типу, яка вивчає взаємозв’язок і взаємодію культури і мови в
їх функціонуванні, сформовану сукупність духовних цінностей і досвід мовних особистостей національно-культурної спільноти, досліджує «перш за все живі комунікативні
процеси і зв’язки використовуваних у них мовних висловів із синхронно діючим менталітетом народу» [1: 77].
Найважливішим завданням лінгвокультурології є системне висвітлення культури народу через його мову, відображення культурної значущості мовної одиниці на основі
її співвіднесення з «кодами» культури, які відомі тільки носію мови, або які встановлюються за допомогою аналізу, тлумачення співвідношення і зв’язку мови та духовної
культури, мови і народного менталітету, мови і народної творчості [2: 82].
Предметом дослідження молодої перспективної науки, крім «безеквівалентної
лексики і лакун», стали одиниці мови, що набули символічного, еталонного, образнометафоричного значення в культурі, та які узагальнюють результати власне людської
діяльності, що зафіксовано у міфах, легендах, обрядах, ритуалах, звичаях, повір’ях, символах, художніх текстах, фразеологізмах та мовній поведінці [1: 96]. До таких одиниць
належать назви кольору, які по-особливому відображають народну психологію, великий життєвий досвід народу, його уміння спостерігати й узагальнювати найсуттєвіші
факти і явища. Колір виступає однією з основних категорій культури, фіксує унікальну
інформацію про колорит навколишньої природи, своєрідність історичного шляху народу, взаємодії різних етнічних традицій, особливості художнього бачення світу. Він може
служити «своєрідною моделлю розвитку, що відображає шляхи формування, освоєння,
закріплення в культурній пам’яті не тільки загальних, але й національно-забарвлених,
культурно-значимих концептів» [3: 36].
У сучасній українській мові колірна характеристика предметів та явищ дійсності відбувається через розгалужену систему кольоропозначень. Вони мають містку семантичну
структуру, зумовлену з одного боку, багатством хроматичної гами об’єктивної дійсності,
з іншого – соціокультурною сутністю кольору, що втілюється в його експресивній, асоціативній та символічній значущості.
І хоча на сьогодні вже існує чимало досліджень лінгвокультурологічного спрямування (розгляду феномена кольору та прикметників на позначення кольору в аспекті
національно-культурної специфіки, встановленню їх семантичної та функціональної типології, діахронічної еволюції та національної самобутності присвячені дослідження С.Я.
Єрмоленко, Л.В. Лаєнко, О.А. Решетнікової, Л. Ковтун, Р.М. Фрумкіної, Ш. Жаркинбекової
та ін.), пропонована розвідка є актуальною, оскільки це спроба дослідити кольороназви,
що є невід’ємною складовою наївної картині світу кольору українського етносу.
На думку Р.М. Фрумкіної, у психіці носія мови існує наївна картина світу кольору,
яка фіксується за допомогою мови, хоча ні процес фіксації, ні зв’язки, які виникають при
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цьому, не усвідомлюються тим, хто говорить. Не усвідомлюються ці зв’язки саме тому,
що вони вже закріплені в мові, і «наївна картина світу кольору» є одним із елементів наївної картини світу в цілому, яка проявляється через мову [4: 108].
Одиницею колоративної картини світу, на думку І. Цегельник, є колірний концепт як
когнітивне поняття. Кольорові концепти містять інформацію про власне колірну ознаку, а
деякі з них пов’язані з індивідуальними асоціаціями, народними віруваннями і уявленнями, історико-культурним досвідом. Колірний концепт – поняття кольору з потенційно закладеною можливістю розвивати метафоричні, символічні некольорові значення [5: 8].
Колоративну картину світу має кожна нація, етнос, окрема людина. Оцінки, норми
людини певним чином пов’язані з суб’єктивними кольоровими відчуттями й характеристиками. Сприйняття кольору – процес індивідуальний, і його результати у різних людей
часто не співпадають, тому індивідуальна й національна кольорова картина світу можуть
мати відмінності.
Як засвідчують наукові джерела, у слов’янській мовній картині світу існує дванадцять основних кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, білий, чорний, сірий, а також рожевий та коричневий. Саме вони і репрезентують
українську національну картину світу [4: 41], виступають основним носієм елементів
культури, транслюючи з покоління в покоління культурні надбання етносу.
В українській традиції білому кольору відведено особливе священне місце. Білий – це
колір національного житла – хат-білянок, одягу – хустин-наміток (білий колір символізував
сімейний стан жінки), образи яких засвідчують дослідження, присвячені звичаям українців.
Про існування звичаю носити білу хустку (намітку або намитку) пише О. Воропай: «Діставши намитку на весілля, заміжня жінка колись не розлучалася з нею все своє життя. ... Звичай
велить заміжніх жінок ховати у білій намитці» [6: 505-506]. Він же зазначає, що саме білий
колір української хустки вказує на його давню символіку і національний характер.
В українській традиції білий колір абсолютизується через Божественне світло, святість, істину, чистоту та непорочність, належність до символізації Бога-отця, Богородиці, ангельських чинів. Про це свідчить ім’я давнього бога Білобога – повелителя добра,
Сонця, творця землі. Своєрідним оберегом України є білий покрив (омофор) Богоматері,
що з часом став символом прагнення країни до встановлення миру і добросусідських
відношень; на білому коні з’являється Святий Георгій.
Часто з українською культурою пов’язують концепт «білий світ», що позначає землю
та життя на ній. В календарно-обрядових традиціях українців сформовані моделі використання цілісного комплексу концепту «білий світ», пов’язаного з творчою світоглядною функцією в обрядових дійствах Святвечора, народження, весілля, в землеробських
та будівельних, поминальних ритуалах [7: 50]. Зазначене дає підставу розглядати білий
колір як український етноколір.
Кольори червоної гами для українського народу здавна були і залишаються дотепер
улюбленими кольорами. Червоні нитки у вишиванці рушника одвічно символізують любов
і журбу українського народу, його долю. Не можна погодитися з думкою В.В. Похльобкіна, який тлумачить червоний колір в українській кольоровій символіці як пролиту кров:
«…червоний колір може розглядатися або як символ насилля, або як символ помсти.
Він ніколи в українській символіці не пов’язується з любов’ю, радістю, втіленням прекрасного, кращого» [8: 551-552]. Можна погодитися з тим, що червоний колір займає в
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мовній свідомості українців менше місця у порівнянні, наприклад, ніж у росіян, але, на
наш погляд, В.В. Похльобкін дещо гіперболізує символіку цього кольору в Україні як
позначення насилля чи помсти.
Останнім часом точаться жваві дискусії щодо малинового кольору запорозьких куренів, який виводять то від польських, то від турецьких символів. Дехто прямо вказує при
цьому і на потребу збереження у державній символіці України червоного кольору, відтінком якого і є згадані вище малинові барви запорожців [9: 105].
Дійсно, малинові барви знамен були поширеними в українській історії, хоч і не були
домінуючими. Використовувались вони насамперед у військових справах. Можна припустити, що малинова барва на українських прапорах так само природна, як і синьожовті барви. Суть у тому, що малиновий колір, то є колір калиновий. Як ми пам'ятаємо,
калина в українській духовності – ознака чистоти, незайманості. Якраз на оборону цих
чеснот (як свого світу) і піднялися запорозькі козаки, клейнодами піднісши їх понад усе.
Тому малинові козацькі знамена – то батьківська хата, кохана дівчина, рідний край, на які
підняв руку чужинець. І коли гинув козак, то в останню путь його проводжали знову ж
таки з малиновою китайкою, щоб він узяв із собою у вічність частину батьківської землі
та українського духу, зазнав своєрідного очищення.
Жовтий і синій кольори – це священні барви українського народу. Тлумачень цього
феномену є чимало. Одного часу чи не найпопулярнішим було інтерпретування синьожовтого національного прапора українського народу як уособлення безкрайніх ланів золотого збіжжя на тлі бездонного синього неба. І такий погляд зрозумілий: бо небагато
знайдеться цінностей для народу, які б значили в його житті так багато, як хліб (пшениця, жито тощо), з одного боку, та увесь інший світ, простір (небо – як його персоніфікація), – з іншого.
Жовтий колір в українській культурній традиції передає позитивні конотативні смисли. Сьогодні існують переконливі підстави вважати, що жовтий колір позначає сонячний
культ праукраїців. І, цілком зрозуміло, якщо верховне божество для них – Дажбог-Сонце,
то і колір цього божества також є священним. Тому цей колір супроводжував київських
князів на їхніх клейнодах, запорозьких козаків – на їхніх прапорах, тому завершували золотими (жовтими) куполами християнські українські храми, тому увінчували їх не лише
символічні знаки Сонця – хрести, а й зображення власне Сонця з життєдайними променями навсібіч. У цьому контексті зрозуміло, чому жовтий колір доповнюється саме синім
кольором. Річ у тому, що синій колір, притаманний небу, водночас символізує увесь світ
утворений Дажбогом [9: 203].
Тлумачення жовтого кольору в українській мові отримує додаткову опору – денотат
‘соняшник’, одну з найважливіших сільськогосподарських культур України. Найдавніші
символічні значення жовтого кольору – ‘урожай’, ‘багатство’, ‘сонце’ збереглись і до сьогодні в традиції розмальовування печі чи великодних яєць. Як зазначає М.В. Попович, символізація негативних і позитивних значень жовтого кольору виразно виявлена не стільки
на мовленнєвому рівні, скільки у використанні чуттєвих образів у національному одязі,
кераміці й декорі української культурної традиції, що пов’язано із впливом язичницьких
уявлень наших предків. Це зумовлено тим, що «на Україні церква не була елементом владної структури, і не настільки сильно і авторитарно контролювала повсякденне життя, як у
124

католицьких країнах. Внаслідок цього в українській культурі набагато відчутніші релікти
дохристиянської старовини, – і в побуті, і в книжній культурі» [10: 719].
Для української культури характерна і більша символічна значущість голубого і синього кольорів, свідченням чого є не лише вербальні тексти, а й кольорове оформлення
національного одягу. З цього приводу О. Воропай пише: «Ми, українці, як відомо, не захоплюємося яскравими кольорами. Нам більше подобаються спокійні барви, а тому над
Дніпром парубки співають про дівчину, що у неї: Руса коса до пояса, В косі стрічка голуба…» [6: 488]. Голубий, як регальний колір, присутній на державному прапорі України,
що символізує велич і красу народу, вірність Батьківщині, свободу.
Зелений – колір весни, воскресіння природи, багатства рослинного і тваринного світу.
В українській лінгвокультурній традиції зеленому кольору відводиться особливе місце.
Зелена рута і зелений барвінок були обов’язковим атрибутом весільного одягу. Роль фати
у весільному вбранні українки традиційно виконував вінок із зеленого барвінку, який
символізував вічне кохання. З найдавніших часів відоме свято Святої Трійці (Зелена
неділя), під час якого дівчата та хлопці йшли до лісу, співали веснянки, гаївки, грали в
ігри, водили хороводи. Часто зелений колір застосовується у вишивці та під час створення писанок, втілюючи прагнення людей зобразити буяння природи.
На особливе місце зеленого кольору в українському фольклорі вказує С.Я. Єрмоленко,
зазначаючи, що в українській ліричній народній пісні кольоропозначення зелений
використовується не тільки у своєму первісному значенні (колір флори), а й у пізніших,
переносних – як виразник позитивної оцінки: в українській культурній традиції символічні
значення зеленого кольору – це ‘щастя’, ‘радість’, ‘багатство’, ‘новизна’, ‘свіжість’,
‘молодість’, ‘сила’. Тобто, у свідомості українців зелений колір символізує світлі, радісні
відчуття та настрої [11: 71-78]. Це дозволяє надати зеленому кольору статусу етнокольору.
Для українського народу з найдавніших часів символічним було використання чорного кольору, що знаходило місце у народному мистецтві, звичаях, втілюючи горе і кохання, сум та відвагу. Чорна барва мала велику вагу у житті козацтва. Чорна Рада (Загальна рада) – це козацьке віче, відродження прадавньої традиції спільного прийняття
рішень, відомого ще з часів «Велесової книги» і Київської Русі. Рішення Чорної ради
традиційно вважалися обов’язковими для всіх, зокрема й для старшини. До того ж чорний колір є кольором землі, яка в українській традиції завжди вважалася святою і була
сакральним оберегом.
На нашу думку, чорний колір, так само як і сонячні білий та жовтий, традиційно для
української культури є кольором сили, кольором еліти. Звідси і Чорні запорожці, які були
елітною частиною української армії. Більше звитяг, ніж цей полк, не мав, напевно, жодний кінний підрозділ Армії УНР [12: 1].
Кольором «тепла та єднання», кольором «життя і світла», кольором «перемоги» восени 2004 року став оранжевий колір. Як зазначають науковці, «колись звичайні, позбавлені відчутних конотацій колоративи оранжевий, жовтогарячий, помаранчевий стали
національно-прецедентними феноменами, органічними в національній когнітивній базі,
з якими – укупі з іншими феноменами – тепер ідентифікують Україну [13: 26]. Хоча
для українців природним і органічним є жовтогарячий колір моркви, гарбуза, горобини, сходу та заходу сонця, оранжевий (кальковане утворення з французької мови) також
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широко представлений в українській мові. За словами Л.О. Ставицької, жовтогарячий
колір не належить до архетипних, як чорний, білий чи червоний, а отже, є до певної міри
периферійним, чужим на глибинному психічному рівні мовної свідомості соціуму [13:
26]. Очевидно, саме тому прикметник оранжевий витіснив власне українське кольоропозначення жовтогарячий і є на сьогодні етнокольором для просторового й предметного
континууму української лінгвокультури.
Існують в українській мовній традиції і свої власні неповторні назви кольору: бузковий,
волошковий, а особливо вишневий. На думку Івана Вихованця, цей колір «усимволізовує
рідну землю, красу, сум» [цит. за 7: 51]. Для праукраїнців вишня – це релігійне, світове
дерево життя, а людська свідомість вирізняє те, що ближче для духовного життя народу.
Отже, світ кольору представлений у мові широким спектром лексичних одиниць,
що інтерпретують інформацію, яка надходить по зоровому каналу зв’язку, – від елементарних колірних відчуттів до складних, багатогранних понять кольору. Не підлягає
сумніву, що колористика є частиною мовної картини світу. Неможливо при цьому чекати
чіткої ідентичності кольорових картин світу різних народів. Однак, як кожний індивід
має улюблений колір чи кольорову гаму, так і певному народові якийсь колір чи гама
ближчі. У свідомості кожного етносу закріплюється якась барва як своєрідна частина
світобачення. Тому колір, як своєрідний символ культури, є вираженням ідей, понять
та почуттів. Сприйняття кольору є сталим у часі, а отже становить невід’ємну складову
мовної картини світу.
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структуре цветономинантов. Цвет рассматривается как один из универсальных кодов создания мира, а цветонаименования – составной языковой картины
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КОМУНІКАТИВНА СИТУАЦІЯ ВИБАЧЕННЯ
У статті проаналізовано прагматичну структуру та виокремлено компоненти комунікативної ситуації вибачення в сучасній німецькій мові. Окреслено параметри, які є
умовою існування комунікативної ситуації вибачення.
Ключові слова: комунікативна ситуація вибачення, інтеракція, адресант, адресат,
комунікативні обставини.
Спілкування – це сукупність процесів взаємозв’язку і взаємодії особистостей, у яких
відбувається обмін діяльністю, інформацією, досвідом, уміннями, навичками та результатами діяльності. Спілкування мовленнєве – це процес установлення і підтримання
цілеспрямованого, прямого або опосередкованого контакту між людьми за допомогою
мови [1: 233-234].
Мета пропонованого дослідження полягає в аналізі комунікативної ситуації вибачення у сучасній німецькій мові, встановленні її структури та складових.
Корпусом дослідження слугували 350 фрагментів художніх творів німецької літератури 20-21 століть загальним обсягом 5840 сторінок.
Комунікативна ситуація структурується такими компонентами, як адресант і адресат,
відношення між ними та зумовлена цими відношеннями тональність спілкування (офіційна / нейтральна / дружня), мета, мовні й парамовні засоби, включно стиль, писемний
або усний спосіб спілкування [2: 61].
Ахманова О.С. трактує комунікативну ситуацію як контекст мовлення, тобто ті умови (обставини, мету і т.д.), в яких здійснюється висловлення [3: 41].
Формановська Н.І. розмежовує загальну соціальну ситуацію, в якій відбувається
будь-яке спілкування, від дієвої її частини, яка призводить до перебігу мовлення, тобто
комунікативної ситуації. На думку автора, комунікативна ситуація визначає основні обставини, учасників інтеракції, їх стимули тощо [4: 40].
Разом із Формановською, комунікативну ситуацію розуміємо як складний комплекс
зовнішніх обставин спілкування і внутрішніх станів учасників комунікації, які представлено у мовленнєвому відтворенні – висловленні, яке з однієї сторони, породжує мовлення, а з іншої – відображається в мовленні у своїх компонентах [4: 42]. Це визначення, на
наш погляд, цілковито відображає сутність поняття комунікативної ситуації, оскільки
воно охоплює і особистісні характеристики комуні кантів, і обставини ситуації спілкування, а також показує взаємовплив цих компонентів.
Вибачення трактуємо як мовленнєвий акт, обов’язковими компонентами якого виступають: (1) людина, яка заподіяла шкоду і виступає одночасно мовцем висловленнявибачення; (2) постраждалий, якому було завдано шкоди, і який в типовому випадку є
також адресатом вибачення; (3) власне заподіяна шкода [пор. 5: 43].
© О. Шум’яцька, 2013
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МА вибачення має завжди двох інтерактантів: мовця (адресанта) і слухача (адресата); ситуація вибачення передбачає зазвичай образу (кривду) зі сторони мовця по відношенню до слухача; адресантом вибачення здебільшого виступає сам кривдник; адресату
відома малефактивна дія; мовець визнає свою провину за скоєний ним учинок, негативно оцінює свою дію, жалкує про неї; мовленнєвий акт вибачення є вираженням жалю з
приводу власної неправильної поведінки; мовець сподівається, що слухач прийме його
вибачення, та прагне гармонізації і відновлення балансу у стосунках зі слухачем. Ці параметри є умовою існування комунікативної ситуації вибачення.
У ситуації вибачення розрізняємо скоєну малефактивну дію та гіпотетичну. Важливу
роль тут відіграє критерій часу: минуле – майбутнє – теперішнє. У випадку скоєної малефактивної дії адресант відчуває свою провину за заподіяну адресату шкоду та прагне
отримати вибачення і відновити гармонію у стосунках зі слухачем.
У (1) прикладі мовець просить у адресата вибачення за те, що увійшов без дозволу та
дзвінка. Тут мова йде про вже скоєну малефактивну дію:
(1) «Entschuldigen Sie mich», sagte der Angeredete immer noch überrascht, «Sie
schliefen und haben mein Kommen nicht gehört. Ich habe keine Klingel an der Haustüre
gefunden.» [6: 24-25]
У ситуації гіпотетичної малефактивної дії висловлення вибачення не має метою визнання своєї провини чи каяття. За допомогою такого висловлення мовець прагне уникнути негативної оцінки своїх дій, незважаючи на скоєння ним негативного вчинку [7: 49].
У цьому випадку ситуація вибачення базується на запобіганні появи почуття провини в
адресанта у разі скоєння ним гіпотетичної малефактивної дії.
У (2) прикладі мовець (п. Місісіпі) почувається незручно та відчуває свою провину
за те, що змушений сказати слухачеві (Анастасії) неприємну новину:
(2) Wir sind einander wildfremd, gnädige Frau, und es tut mir aufrichtig leid, Ihrem gatten
Ungünstiges nachsagen zu müssen, aber er hat Sie betrogen. [8: 20]
Якщо мовець починає розмову вибаченням, то тут розрізняємо три можливі причини:
1) мовець намагається привернути до себе увагу; 2) водночас із вибаченням мовець здійснює малефактивну дію; 3) рівень увічливості мовця (мовець показує свої знання про
дотримання загальних норм поведінки).
У (3) прикладі мовець просить вибачення за свою відвертість у розмові, здійснюючи
одночасно малефактивну дію (називає свого співрозмовника дивною людиною) та показуючи свої знання ввічливої поведінки:
(3) «Sie sind – verzeihen Sie meine Offenheit – ein merkwürdiger Mensch», sagt er. «Auch
meiner verstorbenen Frau war vieles an Ihnen unverständlich. Gewiss: Auch sie hatte ihre
Eigenheiten …» [9: 259].
Аналіз фактичного матеріалу дав змогу встановити, що МА вибачення зустрічається
у наступних ситуаціях:
– ситуації, в яких мовець просить вибачення за скоєну в минулому малефактивну дію;
– ситуації, в яких мовець передбачає можливе порушення норм етикету в майбутньому;
– ситуації, в яких мовець висловлює вибачення, здійснюючи одночасно малефактивну дію (наприклад порушуючи приватний простір слухача своїми запитаннями чи проханнями).
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Результати аналізу фактичного матеріалу показали, що ситуації вибачення, в основі
яких перебуває скоєна малефактивна дія, становлять 95%. Лише 5% становлять вибачення, які базуються на гіпотетичній малефактивній дії.
Враховуючи сказане вище, когнітивна модель комунікативної ситуації вибачення містить наступні компоненти: 1) щонайменше двох учасників комунікації (мовця і слухача);
2) малефактивну дію (реальна або потенційна); 3) комунікативну мету; 4) комунікативні
обставини; 5) вербальне та/або невербальне втілення комунікативних намірів мовця.
Зазначені структурні компоненти ситуації вибачення перебувають у взаємозв’язку:
1) малефактивна дія зумовлює виникнення ситуації вибачення; 2) об’єм завданої
шкоди спонукає адресанта до вибору певних засобів реалізації вибачення; 3) тяжкість скоєного вчинку здійснює вплив на адресата і визначає характер його реакції на
висловлювання мовця; 4) комунікативні обставини впливають на перебіг спілкування між мовцем та слухачем; 5) мовець здійснює вплив на слухача, використовуючи
вербальні та/або невербальні засоби реалізації вибачення; 6) адресат реагує на висловлювання мовця.
У прототипній ситуації вибачення людина, яка здійснила малефактивну дію, відчуває
провину та каяття, що зумовлює формування у неї відповідного стану, який призводить
до вербалізації мовної інтенції вибачення [10: 42].
За критерієм ситуації та мотиву, розрізняють метакомунікативні, конвенційні та суттєві вибачення: метакомунікативні вибачення стосуються порушень максим Кооперації
Грайса; конвенційні – вживаються у разі порушення загальних правил поведінки чи ввічливості; суттєві – у разі порушення особистої сфери (напр. матеріальної) іншої особи
чи заподіяння їй серйозної шкоди. Ратмайр Р. наголошує на тому, що інтерактант, який
просить вибачення за порушення ним правил поведінки чи мовних норм, одночасно показує свою повагу по відношенню до адресата та ввічливість. На думку Ратмайр обсяг
вибачення залежить від соціального статусу інтерактантів, дистанції між ними та від
розміру завданої шкоди [7: 100-103].
Загалом, дистанція між комунікантами може бути різною. У таких ситуаціях вибачення, де адресат має нижчий статус, спостерігається вживання мовленнєвих стереотипів та неконвенційних засобів вираження вибачення (імпліцитні, непрямі вибачення).
У (4) прикладі священик просить у парафіянки вибачення за те, що не може відпустити їй гріхів, оскільки повинен ще обміркувати її ситуацію:
(4) «Ich kann Sie segnen – aber Sie müssen mir verzeihen, ich muss darüber nachdenken,
vielleicht mich beraten mit einem Confrater» [11: 84].
Натомість, у таких ситуаціях вибачення, де адресат має вищий соціальний статус,
ніж мовець, спостерігається домінуюче вживання мовленнєвих стереотипів та офіційна
тональність, наприклад:
(5) Der Professor kam heraus. Ich stand auf. «Verdammt will ich sein, wenn ich noch
einmal mit Ihnen fahre», sagte er zu Köster.
«Entschuldigen Sie», sagte Köster, «es ist die Frau meines Freundes.» [12: 197].
На думку В.І. Карасика, що більша дистанція між учасниками спілкування, тим імовірніше використання розгорнутої схеми вибачення з наданням причин, визнанням від130

повідальності і – за певних обставин – обіцянкою поводитися краще. Пропозиція компенсувати шкоду нейтралізує статусну різницю [13: 76–77].
Малефактивна дія є невід’ємним компонентом комунікативної ситуації вибачення.
Це вербальна або невербальна дія із здебільшого негативними наслідками, яка зумовлює
факт виникнення ситуації вибачення. Важливим тут є розмір заподіяної шкоди. Так, при
вибаченні за незначні помилки (наприклад неуважність) вживають ритуально-етикетні
форми вираження вибачення, які характеризують мовця як увічливу людину, що знає
правила етикету [5: 52]:
(6) «Verzeihung», sagte ich, «öffnen Sie jetzt?» [11: 31]
(7) «Zwei Gulasch», sagte ich und schob ihr zwei Mark zu. …
«Ich habe schon Gulasch gegessen», sagte Fred.
«Oh, verzeih», sagte ich. [11: 106]
Якщо мовець завдав серйозної (моральної чи матеріальної) шкоди, тоді недостатньо
просто вибачитися. Мовець у такій ситуації, зазвичай, експліцитно висловлює свій жаль
з приводу скоєного ним учинку, визнає свою провину та обіцяє надалі не повторювати
цієї помилки, наприклад:
(8) Hallo, hier ist Block. Es tut mir leid, ich konnte gestern nicht ins Schwimmbad kommen.
Vielleicht können wir uns aber heute treffen. Wenn Sie Lust und Zeit haben [14: 201].
У комунікативній ситуації вибачення важливими є також комунікативні обставини,
які впливають на мовленнєву поведінку учасників інтеракції [15].
Місце перебування співрозмовників з погляду офіційності/ неофіційності ситуації
визначає стилістичну диференціацію мовних засобів вираження вибачення. Неофіційна
ситуація спілкування характеризується, зазвичай, вживанням форми вибачення на «ти»,
наприклад:
(9) Vittorio sah mich an. „Du hattest Dienst, das habe ich ganz vergessen. Entschuldige.
Gehen wir.“ [16: 24-25].
В офіційній ситуації, натомість, мовець вибирає ввічливі та стилістично високі засоби вираження вибачення, наприклад:
(10) Der Kellner schlurfte heran. «Entschuldigen Sie, mein Herr. Ich wusste nicht...»
[17: 124].
Підсумовуючи, можна визначити такі основні складові комунікативної ситуації вибачення: адресант, адресат, характер завданої шкоди та комунікативні обставини. Ці структурні компоненти перебувають у взаємозв’язку: вони впливають на виникнення ситуації
вибачення та на вживання учасниками інтеракції тих чи інших мовних засобів для вираження комунікативної інтенції вибачення.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
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Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Київ
ТОПОНІМИ-КОНЦЕПТИ ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНИ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
(порівняно зі ЗМІ)
Статтю присвячено дослідженню функціонування топонімів-концептів Франції
та України у художніх творах та ЗМІ цих країн. Однією з головних ознак топонімівконцептів літератури романтизму і реалізму є їхня амбівалентність, що найсильніше
простежується у випадку гідроніма Сена. Щодо літератури модерну та постмодерну,
то тут топоніми-концепти виконують роль тла для дій, емоцій та переживань героїв.
У порівнянні з літературою, ЗМІ, особливо французькі, наводять більше опосередкованих назв.
Ключові слова: топоніми, концепт, література, гідронім, ойконім, Франція, Париж,
Сена, Україна, Київ, Дніпро.
Одним із засобів міжкультурної комунікації, окрім засобів масової інформації, є література. Будучи більш насиченою образами та підтекстами, вона виявляє глибші можливості інтерпретації уживаних у них топонімів, ніж всі ЗМІ, та їхні нові смисли.
У літературі головним було не пояснення того, ЧОМУ відбуваються зміни, а сам процес пояснення особливих змін та їх типів, що частково відбивають топоніми-концепти
відповідних мов.
До основних концептуальних типів змін, на думку американського дослідника Р. Ласса, відносять:
1. Причинні або казуальні пояснення, які використовуються у випадку з «законами
природи» або для пояснення емпіричних зв'язків.
2. Функціональні пояснення застосовуються у випадку, коли відома мета збереження
певних знань у системі.
3. Генетичні або історичні пояснення використовуються у тому випадку, коли в нас є
відомості про певний часовий проміжок [1].
Топоніми-концепти Франція, Париж, Сена у текстах художньої літератури хоч і трапляються рідше, проте мають сильніше смислове навантаження та в деяких випадках
стають амбівалентними.
Проте і у художніх текстах можуть виникати неоднозначні ситуації. Тут головну роль
відіграє літературний період та його особливості. Це стає досить помітним, коли ми порівнюємо періоди романтизму і реалізму (ХІХ ст.) та модернізму і постмодернізму (ХХ ст.).
Модернізм – це умовне позначення тенденцій розвитку мистецтва, течій, шкіл, діяльності окремих митців, які прагнули оновити мову художніх текстів. Найширшим визна© О. Данилевська, 2013
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ченням терміна “модернізм” вважається таке: історичний період розвитку мистецтва к.
ХІХ – сер. ХХ ст., при чому початком цього періоду в літературі вважається імпресіонізм
[2: 160 – 161].
Епоха модерну – це епоха, “що здійснила радикальний розрив із мистецтвом”, епоха,
в якій сталися неповторні зміни. Але в той самий час визначити якість цих змін важко,
саме тому модерн ще називають епохою творчої деструкції та хаосу [3: 121].
Однією з основних характеристик епохи постмодерну є те, що тут світ відчувається
як хаос з відсутніми ціннісними орієнтирами. З цього приводу французький літературознавець Р. Барт казав, що “кожен текст являє собою нову тканину, зіткану зі старих цитат”
[2: 202 – 208].
У французькій літературі доби постмодерну топоніми-концепти виконують роль тла,
на якому відбуваються всі події та відображаються думки, почуття та переживання героїв (По возвращению в Париж…, спускался к самой Сене…, коли перетнули Сену…,
шістнадцятого округу Парижа…., вздовж лівого берега Сени… та ін.) [4; 5].
У постмодерністському письмі за ним (письмом) закріплюються конотації переходу
до нового народження, на що вказує місце збереження письмового тексту (чи це валіза,
чи шухляда, чи будь-яке інше місце). Це місце виконує функцію декорації, що промовляє
за саме письмо. Наприклад, у романі Ж.-Ф. Туссена таким “місцем” є фотоплівка.
Для героїв “Фальшивомонетників”, “Клубка змій” та “Нудоти” ойконім Париж є синонімом успіху [6: 119].
Являючи собою свого роду колаж, література постмодерну не має чітких меж. Вони,
здебільшого, розмиті, що наводить на думку про вічний рух [7: 141 – 145].
Між текстами художньої літератури та ЗМІ існують й інші відмінності. На відміну
від текстів газет та журналів, у художніх текстах деякі тпоніми-концепти набувають амбівалентного значення. До таких топонімів належать ойконім Париж та гідронім Сена.
Якщо у ЗМІ місто отримує образ ділового центру Франції, столиці з великою кількістю установ, а гідронім Сена взагалі не згадується, то у текстах художньої літератури
ситуація діаметрально протилежна. Тут Париж справляє враження живої істоти, а Сена
постає у новій іпостасі як щось сакральне, порівнюючись у романі Ю. Яновського “4
шаблі” з шаблею, яка для українців є своєрідним янголом-охоронцем та має сакральне
значення (Ніби блакитна шабля лежить посередині Сена). У цьому ж романі Париж постає божевільним, про що автор сказав так: “Божевільний – це Париж” [8] та у романі
“Вершники” про столицю Франції було сказано так: “Париж рокотів навкруги, як дике,
завмираюче божевілля…” [9]. Але разом з тим, у романах Ю. Яновського присутнє не
лише сакральне сприйняття Сени, а й розуміння її як звичайного гідроніма (…. кинув
листа у Сену…..), що вказує на амбівалентність цього гідроніма у повісті [8].
Своє значення для французів, і парижан зокрема, р. Сена набуває і в романі французького романіста В. Гюго “Собор Паризької Богоматері”. Автор згадує цей гідронім
нерозривно з о. Сіте, який теж має сакральне значення як для Франції, так і для Парижа
і пов’язаний з історією розвитку міста [10].
У романі іншого відомого французького письменника-фантаста Ж. Верна “Діти капітана Гранта” в одному реченні: “Ані Лондон, ані Париж не вмістилися б на ньому
(острові)….” [11] наведені ойконіми можуть означати як власну назву, так і мешканців
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міста. Його розуміння напряму залежить від прочитання тексту. Те саме спостерігаємо і
з топонімом Франція у романі В. Гюго “Собор Паризької Богоматері”, де у розділі “Шатопер, виручай” наявний такий момент використання оніма: “Франція! Франція! Бийте
мужланів! Шатопер, виручай! За прево! За прево!” онім Франція може означати як власну назву, так і населення країни [10].
Для порівняння наведемо дослідження, викладені на матеріалі ЗМІ, де можна побачити, що образність міста Париж у пресі переважає над образністю того ж ойконіма
у художніх текстах.
У ЗМІ назва міста може виражатися як безпосередньо ойконімом, так і опосередковано, тобто через назви відомих вулиць та місць (Версаль, Лувр, Ейфелева вежа, сади
Тюільрі, Люксембурзький сад, о. Сіте та ін.). Також назва столиці Франції, Парижа, входить до назв різних закладів та установ (le Théâtre de Paris).
Сама назва Париж або назви установ, здебільшого назви міністерств, передаються
назвами вулиць, парків, садів, пам'яток історії та архітектури міста на/біля яких вони
розташовані. Наприклад МВС – La Place Beauveau, резиденція президента Республіки –
l’Elysée, Міністерство Фінансів – Place du Colonel-Fabien та ін. [12; 13; 14].
Щодо топонімів-концептів Україна, Київ, Дніпро у текстах вітчизняних письменників, то тут ми спостерігаємо той факт, що власні назви частіше вживаються на позначення певних образів через використання різних стилістичних прийомів (…Україна була
так званою “лінгвістичною нацією” [15]…., плакала Україна [16]…, чекав тоді Київ на
першу жертву …. [15] та ін.) або служать фоном подій та переживань героїв (…а ці тільки й знають Дніпро, човни, транзистор, карти …[17], відгукнувшись на все Дніпро добре
знаним жартом…[17] та ін..). Останнє характерно для літератури постмодерну.
Окрім цього у творчості українських письменників та поетів простежується сакральність цих топонімів-кинцептів для українців. Про це свідчить поезія Т. Г. Шевченка та
Л. В. Костенко:
“… І захлиналась наша переправа
через Дніпро – водою і вогнем….” [18].
Ще одним прикладом сакральності гідроніма Дніпро для українців є рядки з поеми
видатного українського поета Т. Г. Шевченка “І мертвим, і живим, і ненародженим”:
«….. Нема на світі України;
Немає другого Дніпра….» [19: 266].
Також Кобзар указує на сакральність топонів-концептів Україна та Дніпро у «Заповіті», називаючи батьківщину поетичним словом Вкраїна:
«Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
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У синєє море…» [19: 286].
Те ж саме спостерігається в поезії Л. В. Костенко «Мені відкрилась істина печальна»:
“Мені відкрилась істина печальна,
Життя зникає, як ріка Почайна
…… І тільки верби знатимуть старі,
Киян хрестили в ній, а не в Дніпрі».
Щодо українських топонімів у ЗМІ, то тут особливої різниці не помітно, оскільки і
там, і там українські топоніми-концепти образністю не вирізняються. В українських ЗМІ
топонім Україна використовується не лише у значенні країна, враховуючи назви всіх
установ, органів влади, посад, партій (Голова Верховної Ради України, Національна школа суддів України, Президент України, Кабінет Міністрів України та ін.), а й у значенні
території (карта України). Окрім цього, в українських виданнях спостерігається вживання топоніма не лише в значенні держава та територія, а й у значенні народу, населення
(Україна переведе стрілки, Україна повинна жити за київським часом, стадіон «Україна»,
акція «Вставай, Україно!» та ін.)
Концепт Дніпро використовується дуже рідко, здебільшого при згадці про береги, на
яких розташовано Київ (лівий берег Дніпра) або як власна назва (нічия «Дніпра») [20;
21; 22; 23].
Література Франції вирізняється більшою образністю, аніж література України. Хоча
в той же час образність французьких ЗМІ переважає над образністю художніх творів цієї
країни, але разом з тим не можна відмітати наявність сакрального для французів образу
Сени (виявлений він у творі саме українського письменника). Щодо місця та функцій
топонімів-концептів у ЗМІ, то різниця між Україною та Францією досить помітна і полягає вона у використанні власних назв.
На відміну від французької літератури постмодерну, українські письменникимодерністи та постмодерністи вбачають у топонімах-концептах Франції їх сакральність,
передаючи її через священні для українців образи.
Якщо у ЗМІ топоніми-концепти несуть ситуативне і змістове навантаження і є значущими для розуміння тексту, то у літературі постмодерну та романтизму вагоме значення
онімів відходить на задній план.
Отже, топоніми-концепти Франції та України у художніх текстах набувають амбівалентного значення, на відміну від текстів ЗМІ. Також саме у художніх текстах найчастіше проявляється сакральність топонімів-концептів Франції та України.
Відмінності у вживанні топонімів-концептів Франції та України простежуються навіть у художніх текстах різних епох. Якщо у період романтизму та реалізму автор акцентує увагу на топонімах, то у період модерну та постмодерну акцент з топонімів-концептів
зміщується і вони стають лише фоном.
Щодо уживання тих самих топонімів-концептів у текстах ЗМІ цих країн, то можна помітити, що більшою образністю наділений саме ойконім Париж, тоді як гідронім Сена взагалі не згадується у текстах, на відміну від текстів українських ЗМІ (гідронім Дніпро уживається або як частина Києва, або входить до складу власних назв футбольної команди).
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ТОПОНИМЫ-КОНЦЕПТЫ ФРАНЦИИ И УКРАИНЫ В
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (в сравнении со СМИ)
Статья посвящена исследованию функционирования топонимов-концептов Франции
и Украины в текстах художественной литературы этих стран. Одной из отличительных
черт топонимов-концептов литературы романтизма и реализма является ее амбивалентность, что особенно четко прослеживается в случае с гидронимом Сена. Что касается литературы модерна и постмодерна, то здесь топонимы-концепты чаще всего
появляются в роли фона для действий, эмоций и переживаний героев.
В сравнении с литературой, СМИ, в частности французские, наводят большее количество опосредованных названий (например, ойконим Париж).
Ключевые слова: топонимы, концепт, литература, гидроним, ойконим, Франция,
Париж, Сена, Украина, Киев, Днепр.
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THE LITERATURE OF THOSE COUNTRIES
Th���������������������������������������������������������������������������������������
е��������������������������������������������������������������������������������������
article deals with functioning of toponyms-concepts of France and Ukraine in the literature of those countries. One of the main characteristics of toponyms-concepts of literature
of Romanism and realism is their ambivalence. We can see it, particularly, in the situation with
gidronym Seine. When we speak about literature of modernism and postmodernism, we can
observe, that the toponyms-concepts are often used as a background for actions, emotions and
and feelings of characters.
Key words: toponym, concept, literature, gidronym, ojkhonym, France, Paris, Seine,
Ukraine, Kiev, Dniepr.

139

УДК 811.111’42
В. Головань, аспірантка
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ
Стаття присвячена дослідженню основних прагматичних аспектів парламентської
комунікації на матеріалі засідань Європейського Парламенту. Проводиться характеристика даного парламентського дискурсу як комунікативної події між виступаючим з
трибуни оратором і аудиторією в межах суспільного інституту парламенту.
Ключові слова: парламентська комунікація, Європейський парламент, прагматика,
інтенціональність, комунікативні партнери
Прагматика як наука, що вивчає поведінку знаків у реальних процесах комунікації,
розглядає мовну діяльність в контексті соціальної поведінки. Явища і об'єкти навколишнього світу можуть набувати різних значень (або ідентичності) в залежності від тих специфічних обставин, в які вони занурені.
З точки зору теорії дискурсу всі об'єкти дійсності мають дискурсний характер: будьяке явище вписано в контекст, який і надає йому повноту сенсу, тому дискурс виступає
способом упорядкування реальності, механізмом визначення цінності (значення) як самого індивіда, так і предметів навколишнього світу.
Об'єктом дослідження є парламентська комунікація Європейського парламенту.
Предметом дослідження є прагматичні аспекти парламентського дискурсу на матеріалі
засідань Європейського парламенту.
Метою даної статті є виділення та опис основних характеристик дискурсу Європейського Парламенту як комунікативної події з огляду на його прагматичні особливості.
Матеріалом дослідження є стенограми та відеозаписи дебатів Європейського парламенту, що публікуються на офіційному сайті http://www.europarl.europa.eu/.
Актуальність даного дослідження визначається тим, що прагматичні особливості
парламентського дискурсу Європейського Парламенту є важливими в організації ефективної взаємодії комунікантів з огляду на міжнаціональний характер спілкування, яке
при цьому являє собою комунікацію представників окремого інституту.
Питанням дискурсивного аналізу парламентської комунікації присвячено цілий ряд
робіт: С.Б. Верещагіна [1], С.І. Виноградова [2], O.Л. Дмитрієвої [3], А.Г. Баранова [4], Р.
Водак [5], В.И. Карасика [6], Е.И. Шейгал [7] та інших.
Особливості парламентської комунікації пов'язані, перш за все, зі специфічними
умовами існування такого інституту демократичного суспільства, як парламент.
Роботи В. Дікмана, X. Хене, Г. Клан-Деліуса і Г. Шанк в галузі дослідження парламентської комунікації послужили основою для характеристики парламентського дискурсу як
комунікативної події між виступаючим з трибуни оратором і аудиторією в рамках суспільного інституту парламенту [8; 9; 10]. Дана характеристика включає наступні компоненти:
© В. Головань, 2013
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1. Мета дії
Мета парламентських дебатів – рішення політичних проблем шляхом наради; вторинної ж метою є вплив на громадськість. На першому рівні комунікація протікає під
девізом інституційного формування політичної волі та пошуку вирішення проблеми,
на другому рівні пріоритетною є ідея створення особистого політичного іміджу, пошуку контакту з аудиторією і передачі, а деколи і нав'язування, їй певних думок та
позицій з обговорюваних питань. Крім того, на думку В. Дікмана, головною метою
прихованого комунікативного впливу учасників полеміки є дискредитація супротивника в очах аудиторії і затвердження власних позицій в тій інстанції, де протікає полеміка
[8: 41-42].
2. Інтенціональність і тематика
Згідно класифікації X. Хенне, бесіда може бути 1) директивною, тобто носити характер вказівок, керівництва до дії; 2) наративною – розповідь про подію; 3) дискурсивною, в якій він виділяє приналежність до повсякденного і наукового дискурсу. У
дискурсивних бесідах, на думку автора, обговоренню підлягають цінності та норми,
визнані в даному суспільстві або даними комунікативними партнерами [9: 27-29].
Матеріал проаналізованих стенографічних звітів дозволив зробити висновок про те,
що парламентські дебати поєднують в собі директивні та дискурсивні характеристики.
Під час обговорення законопроектів депутатами, крім іншого, приймаються рішення,
що направляються далі в комітети і є рекомендаціями, вказівками до подальших дій.
Теми порядку денного засідань Європарламенту зачіпають найбільш гострі та актуальні проблеми: захист навколишнього середовища, економічна ситуація країн, проблеми охорони здоров'я. Так, наприклад, на порядку денному 1-го засідання у 2013
році стояло питання – «європейські гарантії для молоді», які передбачають безробітним більше 4 місяців молодим людям пропозицію роботи або професійне навчання.
3. Фіксованість теми бесіди
X. Хенне виділяє в даному пункті аналізу три положення: нефіксована тема, фіксоване коло тем, спеціально фіксована тема [9: 27].
Для дебатів Європарламенту з їхньою характерною регламентованою структурою
обов'язковою умовою є спеціальна фіксація обговорюваних тем. Президент або його
заступники, головуючі в парламенті, в обов'язковому порядку затверджують перелік
тем, які підлягають обговоренню на даному засіданні. Так, наприклад, на засіданні, що
буде проходити 4 лютого 2013 року порядок денний включає наступні питання:
–
Resumption of session and order of business
–
Joint debate – Agriculture in outermost regions
–
Specific measures in favour of agriculture in the smaller Aegean islands (Report:
Georgios Papastamkos)
–
Specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union (Report:
Gabriel Mato Adrover)
–
Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls
–
Improving access to finance for SMEs (Report: Philippe De Backer)
–
One-minute speeches
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4. Часовий аспект
Виклад не прив'язаний до якогось певного часу, є позачасовим, тому в обговоренні
або доповіді оратор торкається не тільки поточних подій, але і апелює до подій минулого,
а також позначає майбутні перспективи.
5. Логіка викладу змісту
З позачасовою характеристикою дебатів тісно пов'язана його логічна особливість,
яка виражається в тому, що тип тексту «парламентські дебати» відрізняється абстрактнологічними зв'язками змісту, де репліки осіб, що беруть участь у дискусії, безпосередньо
залежать від попередніх реплік партнера і обумовлюють форму і зміст наступних. Ця
ідея знаходить своє відображення в таких мовних формах, як «бажати висловити свою
думку», «бажати переконати партнера», «бажати довести будь-кому що-небудь».
З огляду на мультикультурний склад Європейського Парламенту перебіг комунікації
може ускладнюватися тим чинником, що дебати можуть проходити в режимі стимул (однією мовою) – репліка (іншою).
6. Ступінь публічності
Для політичного дискурсу взагалі, і парламентського зокрема, ступінь публічності
не має визначального значення, оскільки політика за визначенням є сферою суспільного.
Даний факт дозволяє з упевненістю віднести парламентські дебати, які ще називають
«подіумною дискусією», до публічної сфери, з її чітко структурованою організацією –
можна виділити керівника дискусії (в даному випадку ним є голова), учасників дискусії
(в залежності від виду дебатів ними можуть бути члени уряду і депутати) і найчастіше
німу публіку. У разі парламентської комунікації аудиторія проявляє певну активність,
використовуючи своє право на проміжні питання.
7. Ступінь підготовленості / спонтанності
Підготовленість людей, що ведуть бесіду, стосується тематики розмови. Ступінь підготовленості доповідачів, що виступають в парламенті, може варіюватися між спеціально підготовленим доповідачем і досвідченим доповідачем з поверхневою підготовкою.
Спеціальна підготовка доповідача свідчить про те, що він перед виступом ґрунтовно підготував свою промову, використовуючи при цьому довідкову літературу, інші додаткові
джерела інформації. Це, однак, не означає, що його доповідь вже не відповідає вимогам
усного мовлення, досвідчений політик ніколи не буде перетворювати свій виступ в виразне прочитання з листа заздалегідь підготовленої промови.
Поверхнева підготовка є різновидом підготовленої промови і являє собою ситуацію,
коли досвідчений політик, добре знайомий з тематикою дискусії, без спеціальної підготовки активно і на належному професійному рівні бере участь у дебатах. В даному
випадку це можуть бути проміжні питання, а також відповіді на них, які вимагають від
політика миттєвої спонтанної реакції.
8. Комунікативні партнери
Адресантами є політики, депутати та голова (керівник дебатів), реципієнтом виступає пленум і громадськість через засоби масової інформації.
8.1. Ситуативний контекст
В рамках ситуативного контексту усних тестів, які відповідають категорії «бесіда»,
прийнято розрізняти ближню (face-to-face) і дальню комунікацію, наприклад, телефонні
142

переговори, коли співрозмовників розділяє велика просторове відстань. Парламентська
комунікація є прикладом поєднання ближньої (комунікація в пленумі) і дальньої комунікації (комунікація з кінцевим адресатом дебатів – громадськістю).
8.2. Положення партнерів
Основоположна дихотомія щодо положення партнерів – це бесіда «віч на віч» та бесіда в групах. Основоположним даний поділ є тому, що в особистій бесіді «віч на віч»
не існує чіткої межі між адресантом та адресатом як людиною, до якої безпосередньо
звертаються, в той час як в груповій бесіді даний поділ при необхідності легко здійснити.
Залежно від комунікативної ситуації всіх учасників бесіди в групі, крім оратора, можна
розглядати як адресатів, а можна виділити мовця, адресата і слухачів. Крім того, в комунікативній ситуації у великій групі, куди і відносяться парламентські дебати, звичайно
виділяють керівника бесіди, яким у нашому випадку є голова.
8.3. Розподіл ролей
Парламентські дебати – діалог рівноправних учасників. В даному випадку рівноправність означає, що будь-який учасник дебатів має рівні з іншими шанси в будь-який
час взяти слово. Однак ці шанси прямо або побічно розподіляються керівником бесіди,
в даному випадку головою німецьким політиком Мартіном Шульцом. Це відбувається за
допомогою вже згаданих вище реплік президії, організуючих хід дебатів: «I give a word
to (...)”,”I give a floor to (...)”.
8.4. Ступінь знайомства комунікативних партнерів
Ступінь знайомства комунікативних партнерів може варіюватися від близько знайомих до незнайомих. На сьомих за рахунком виборах до Європейського парламенту у
2009 році були обрані 736 депутатів, що представляють майже 380 мільйонів європейців,
які мають право голосу з 27 країн – членів Євросоюзу, що зробило ці вибори найбільшими транснаціональними виборами в історії. У виборах брали участь як національні
партії (у тому числі партії-члени європейських партій), так і незалежні кандидати. Тому,
залежно від партійної приналежності, участі в пленарних дебатах і виступів із трибуни,
а також особистих контактів, ступінь знайомства учасників парламентської комунікації
може перебувати в межах «знайомі» і «поверхнево обізнані».
9. Діалогічність
Монологічну та діалогічну взаємодію прийнято вважати основними видами дискурсу. Процес комунікації передбачає наявність адресата інформації і мовця, причому в разі
діалогу відбувається зміна ролей обох комунікантів, як, наприклад, обмін невеликими
репліками в побутовому діалозі. У даному випадку прийнято говорити про діалогічному
взаємодії в рамках певного дискурсу, в той час як довгий ланцюг об'єднаних загальною
темою і послідовно пов'язаних висловлювань одного з учасників спілкування може розглядатися як монолог.
Однак в рамках більш складно організованих комунікативних подій, таких, наприклад, як обмін думками чи дебати, подібне чітке розмежування дискурсу на монологічний і діалогічний представляється не завжди можливим, у зв'язку з чим виникає питання
про діалогічну спрямованість даного виду комунікації.
Таким чином, можна зробити висновок, що комунікативна ситуація в рамках парламентських дебатів відрізняється приналежністю до публічної сфери; чітко структурованою
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організацією; позачасовим характером викладу матеріалу; спеціальною фіксацією тем,
обговорюваних у пленумі; поєднанням ближньої (комунікація в пленумі) і дальньої
комунікації (комунікація з кінцевим адресатом дебатів – громадськістю); спеціальною
підготовленістю ораторів і різним ступенем їх знайомства; діалогічністю; мультилінгвізмом. Дискурс Європейського Парламенту являє собою цікавий об’єкт для подальшого
дослідження в термінах дискурсивного аналізу та вивчення особливостей мови, зокрема
морфологічних, лексичних та синтаксичних особливостей такої парламентської комунікації, з огляду на вплив міжкультурних чинників.
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Статья посвящена исследованию основных прагматических аспектов парламентской коммуникации на материале заседаний Европейского Парламента. Проводится
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ НОВОГО СЛОВА
(на материале неологизмов-существительных современного английского языка)
В статье представлены результаты анализа семантических и функциональнопрагматических характеристик неологизмов-существительных, относящихся к тематической группе «Достижения научно-технического прогресса». Проведенное исследование
позволило выявить специфику функционирования вновь образованных лексических единиц
английского языка, отражающих социокультурные изменения в англоязычном сообществе.
Ключевые слова: неологизм, семантика, прагматика, социолингвистическая обусловленность.
В лингвистике общепризнанным является положение о том, что языку свойственно
отражать изменения в жизни людей. В свою очередь, сам язык также подвержен постоянным изменениям, которые наблюдаются на всех языковых уровнях, но наиболее ярко они
проявляются на лексическом уровне, затрагивая словарный состав. Исследование и описание нового слова в словарном составе языка является областью изучения таких новых
отраслей языкознания как неология и прагмалингвистика, которые ставят своей целью
выявление моделей создания новых слов, путей определения их значения и их лексикографическое описание. Лингвисты различных школ вносят значительный вклад в разработку теории неологии, с одной стороны, и новой коммуникативно-прагматической
исследовательской парадигмы, опирающейся на принцип деятельности, с другой [1; 2;
3; 4; 5]. Результаты этих исследований обосновывают возможность и необходимость
прагматического подхода к единицам всех языковых уровней, в особенности к единицам
лексического уровня. Вслед за В.И. Заботкиной, мы рассматриваем номинативную деятельность как процесс фиксации фрагментов деятельностного и общественного опыта
человека, его субъективных и прагматических оценок в лексике [2: 3].
Закономерный процесс развития лексического состава происходит путем непрерывного обогащения словаря. В современном английском языке в настоящее время развитие словарного состава происходит очень бурно за счет расширения старых и появления
новых областей номинации. Последние связаны, прежде всего, с научно-технической
революцией, в результате которой возникают новые понятия в науке и технике. Немалую
роль играют и социальные факторы, изменения в культуре и общественных отношениях
между людьми, в результате чего происходит пополнение словарного состава во всех
сферах человеческой деятельности.
© Ю. Мишина, 2013
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Появление огромного количества новых лексических единиц, необходимость их
систематизации и описания обусловили актуальность изучения их семантических и
функционально-прагматических характеристик. Материалом настоящего исследования
стали неологизмы-существительные современного английского языка, относящиеся к
тематической группе «Достижения научно-технического прогресса», представленные на
интернет-ресурсе www.wordspy.com [6].
Значительное многообразие и неоднородность новых лексических единиц даже в
рамках одной тематической группы обусловили целесообразность их дальнейшей тематической дифференциации и распределения между такими группами как: новое в науке
и технике, информационные технологии, эффект научно-технической революции. Самой
многочисленной является первая группа, включающая такие подгруппы, как транспорт,
технологии и приборы, отрасли изучения, психология, медицина, телефония.
К подгруппе «Транспорт» относятся не только названия новых видов средств передвижения (fampool, menoporsche [от menopause и Porsche], fixie), но также наименования лица, управляющего транспортным средством (digi-necker, hypermiler) и какиелибо симптомы или болезни, связанные с данным видом деятельности (range anxiety,
sleepdriving). В ходе научно-технической революции в различных областях появляются
приборы и технологии, направленные на упрощение и улучшение жизни людей, что обусловило развитие соответствующей подгруппы, в которой встречаются такие нововведения, как, например: antigriddle, cleantech, е-cigarette. В связи с внедрением в жизнь новых технологий появляется необходимость создания новых отраслей изучения, которые
описывали бы их использование. Таких, например, как: neuroethics , cosmetic neurology,
udology pinkwashing, virtopsy, brain fingerprinting. Кроме того, в языке появляются названия совершенно новых учений, например: genopolitics, pyrogeography.
Сегодня, пожалуй, ни в одной другой индустрии не происходит столь динамичного развития, как в сфере информационных технологий. На смену одним молниеносно приходят
другие, более совершенные. В группе «Информационные технологии» можно выделить
такие подгруппы как: интернет, последствия пользования компьютером, пользователь,
проблема сохранности информации, компьютерные программы, модели компьютеров.
В современном мире все более популярным становится не живое общение, а общение он-лайн. Отсюда появление таких новообразований, как: civilogue [стяжение civil и
dialogue.],word of blog [Ср. word of mouth.], vlog, tweetup, peep culture. Сюда же относятся названия различных сайтов, процессов и явлений, связанных с появлением интернета
в жизни людей, например: GooTub, wedsite [Blend of wedding and website.], bitcom, print
clone, cybercasing.
Тематическая подгруппа «Пользователь», включающая единицы, которые называют
человека, использующего компьютер и интернет, расширилась за счет таких слов как:
piggybacker, Googleganger [Google + doppelgänger], digital native, Wikipedia kid. Негативные последствия пользования компьютером находят отражение в подгруппе лексических
единиц, обозначающих возможные симптомы и заболевания активных пользователей,
как то: cyberdisinhibition, laptop zombie, email apnea, qwerty tummy. Среди малочисленных подгрупп можно назвать такие как: проблема сохранности информации, компьютерные программы, модели компьютеров. Приведем несколько примеров: crimeware,
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neurosecurity, password, mobisode [Blend of mobile and episode], Wintel [Blend of Windows
and Intel], Mactel [Blend of Macintosh and Intel].
Среди исследуемых лексических единиц выделяется тематическая группа «Эффект
научно-технической революции», к которой относятся новые слова, обозначающие: болезни и симптомы, связанные с внедрением новых технологий; взаимодействие человека
и окружающей среды и собственно человека. Масштабное распространение новых достижений научно-технической революции приводит к тому, что человек привыкает к новшествам. И это привыкание может негативно отразиться на его здоровье. Например, постоянное использование плейера ведет к iPod oblivion или к playlist anxiety; наличие татуировки
может вызывать чувство смущения и заставить сожалеть о необдуманном поступке (tattoo
regret); страх конца света отражает новообразование cosmophobia. В последнее время активно обсуждается проблема глобальной экологической катастрофы как результата преобразования человеком климата Земли, ее природы и самой планеты, поэтому некоторых
людей одолевает страх, что отражается в таких единицах как: solastalgia, climate canary,
anthropocene, white pollution.В эту же группу входят новые явления в природе или явления, получившие новые названия: phantom spring, blizzaster, Fogust.
Возрастающая роль человеческого фактора отражена в языке в наличии группы единиц, называющих человека, при этом, с одной стороны, это человек, стремящийся сохранить свое здоровье в современных не всегда благоприятных условиях, как: locapour
[Blend of local and pour], cancer refugee, carborexic, а, с другой стороны, человек, обеспокоенный происходящим в мире: warmist, climate refugee, umbraphile.
Таким образом, оказывается, что лексические единицы не просто называют новые
понятия, но и зачастую выражают отношение к соответствующим явлениям, принятое в
обществе, характеризуют эти явления с точки зрения их как положительного, так и отрицательного влияния на человека.
Как уже отмечалось, бурное развитие науки, техники, средств массовой коммуникации, наблюдаемое в 21 веке, способствует расширению старых и появлению новых
областей номинации. Однако развитие номинативной функции языка отражается не
только в расширении и обновлении наименований, но и в изменении способов номинации. Известно, что в разные эпохи языкового развития и в разных языках реализуются
различные модели номинативных процессов. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть не только тематику новых слов, но также некоторые прагматические
особенности функционирования новой лексики.
По мнению В.И.Заботкиной, само появление нового слова диктуется прагматическими потребностями. Отправитель сообщения выбирает из наличного лексического материала то, что наилучшим образом выражает мысли и чувства. Если в лексиконе отправителя такого слова нет, он видоизменяет старую или создаёт новую лексическую единицу.
В качестве основы для анализа функционально-прагматического аспекта новых лексических единиц была взята классификация по новизне формы и содержания В.Г. Гака [1].
Поскольку новизна – понятие относительное, мы, вслед за автором, не имеем в виду, что
образуются новые лексические единицы путем нового и уникального соположения графем. В большинстве случаев новый план выражения является результатом соположения
морфем, уже существующих в языке и активно участвующих в словообразовательных
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процессах. Например, в слове slow medicine (medical care that focuses on the patient and
on giving comfort rather than on technology and aggressive treatments) каждая из корневых
морфем существует в языке, и ее значение совпадает с соответствующими лексическими
единицами. Однако их уникальное соположение образует новую лексическую единицу,
обозначающую новый объект окружающей действительности.
Вслед за В.Г. Гаком, нами были выделены собственно неологизмы, в которых новизна формы сочетается с новизной содержания и трансноминации, сочетающие новизну
формы слова со значением, уже передававшемся ранее другой формой. К собственно
неологизмам, обладающим высокой степенью коннотации новизны, мы относим образования типа: sport utility bike (SUB), велосипед с возможностью провоза дополнительного
пассажира и груза. К собственно неологизмам можно отнести всю тематическую группу «Компьютерные технологии», в том числе: новые модели компьютеров (Ultra-mobile
personal computer (UMPC)), компьютерные программы (ransomware), а также другие
возможности компьютера (lifestreaming).
Трансноминации обладают меньшей частотностью. Их появление продиктовано необходимостью дать новое, более эмоциональное имя объекту/предмету, уже имеющему нейтральное наименование [2], то есть не явление само по себе является новым, а слово, используемое
для его обозначения. Например, единица assisted migration обозначает перемещение живых
существ в более благоприятные для жизни места. Как известно, такое явление существовало
и раньше, но теперь к причинам перемещения помимо сезонных миграций добавилось изменение климата в целом. Продолжая разговор о неустойчивом климате, можно назвать такие
трансноминации, как: blizzaster, season creep, которые отражают не просто климатические
явления, но и негативные последствия глобальных природных изменений.
Что касается функции новых слов, то, как известно, новообразования реализуют две
функции: номинативную и воздействующую. Первая реализуется во всех случаях именования новых объектов, явлений, предметов окружающей действительности. Однако достаточно часто новые слова не просто называют, но и передают авторское отношение, его оценку,
чувства и эмоции. В этом случае они реализуют функцию воздействия, которая, в свою очередь, тесно связана со стилистической окрашенностью слова. На практике эта связь реализуется в оппозиции стилистически нейтральные и стилистически окрашенные слова.
Среди рассматриваемой новой лексики доминируют стилистически нейтральные
слова. Тем интереснее рассмотреть те немногие единицы, которые оказываются стилистически окрашенными и наделёнными экспрессивными, оценочными или эмоциональными коннотациями. Например, лексическая единица menoporsche (a sports
car purchased by a man undergoing a mid-life crisis) по своему графическому, фонетическому образу однозначно ассоциируется со словом menopause. Этот медицинский
термин указывает не только на биологический возраст человека и связанные с ним
изменения, но и вызывает однозначные ассоциации с особенностями поведения людей, изменениями в характере, сопровождающими данный период. Если же говорить
о мужчинах, то для них проявлением таких особенностей может быть покупка дорогого автомобиля, который является не необходимостью, а скорее показателем успеха.
Таким образом, сама единица оказывается экспрессивно нагруженной и выражает
авторскую иронию.
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Сложное слово Cyber Monday (the Monday after the U.S. Thanksgiving holiday, when
online retailers reportedly experience a surge in purchases) называет не просто день недели
(понедельник), но день после праздника, когда в интернете возрастает интерес к он-лайн
покупкам. Нарушение норм лексической сочетаемости в новообразовании forest bathing
(time spent in a forest or similar natural setting) говорит о том, что это свободное словосочетание, оригинально отражающее авторское отношение. В слове carrotmob (an event where
people support an environmentally-friendly store) трансформация лексической единицы flash
mob за счет изменения корневой морфемы flash на carrot придает новому слову экспрессивную окраску, решая, таким образом, задачу автора – привлечение внимания к магазинам, где продается здоровая пища.
Оценочная коннотация связана с выражением положительного или отрицательного суждения о том, что слово называет. В частности единица ethical eater, обладающая положительной оценочной коннотацией, обозначает человека, потребляющего исключительно здоровую
пищу. Если раньше при планировании городов главным принципом было удобство для человека, то сейчас главной целью стало сохранение экологического равновесия. В контексте с
принципами современного общества это явление получило название green urbanism (urban
design and planning that aims to minimize a city’s impact on the environment).
К лексическим единицам, выражающим отрицательную оценку, можно отнести,
к примеру, новообразование season creep, отражающее негативный эффект климатических изменений, где отрицательная коннотация содержится в компоненте creep (an
unpleasant person, especially someone who tries to please or impress people in authority).
А в сложносокращенном слове blizzaster оба элемента содержат отрицательный компонент значения: blizzard – a storm with a lot of snow and strong winds, disaster –
something very bad that happens and causes a lot of damage or kills a lot of people. В
слове iCrime (the theft of a personal media device, particularly an iPod or iPhone) происходит специализация значения, слово обозначает конкретный вид преступления, а
именно кражу указанных технических новинок. Отрицательная коннотация заложена
в морфеме crime.
Таким образом, проведенное исследование показало, что анализ новых слов необходимо проводить в единстве их семантических и функционально-прагматических
особенностей, поскольку именно комплексный подход позволяет выявить специфику
функционирования данных лексических единиц в словарном составе английского языка,
основанную на их социолингвистической обусловленности.
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(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Статья посвящена рассмотрению функционально-стилистических и экспрессивноэмотивных характеристик фразеологических калек французского происхождения в английском тексте. Проводится анализ контекстуального употребления фразеологизмов, заимствованных способом калькирования в английской и американской художественной прозе.
Ключевые слова: фразеологическая калька, стиль, функциональная стилистика,
эмотивно-экспрессивные характеристики.
Проблемы стилистического функционирования в английском языке фразеологических единиц (ФЕ) в иноязычной форме достаточно подробно рассматривались в зарубежной и отечественной лингвистической литературе. Существуют многочисленные
словари, содержащие значительное число фразеологических варваризмов (до 720 единиц [5]). В то же время вопрос о стилистическом функционировании в английском языке
натурализованных фразеологических заимствований до сих пор не получил должного
внимания. В настоящей работе предлагаются некоторые результаты анализа стилистических характеристик английских ФЕ, заимствованных из французского языка.
Хотя в большинстве словарей ФЕ снабжаются теми или иными стилистическими пометами, возникают определённые трудности при попытке их классификации с точки зрения
стилистики. В основном это происходит из-за несистематичности терминологии и субъективности восприятия, естественных при решении таких сложных и даже тонких вопросов, как
отнесение той или иной единицы к определённому регистру речи или определение степени и
характера её эмотивности. Например, Longman Dictionary of English Idioms содержит 41 ФЕ
из 214 анализируемых в настоящей работе. Пять из них снабжены пометой “old-fashioned”
или “rather old-fashioned” (напр. to buy a pig in a poke < acheter chat en poche; on the qui-vive
< sur le qui vive; bridge of gold < faire un pont d’or à ses ennemis), что само по себе многое
говорит о характере их стилистического функционирования, и прежде всего о таком важном
показателе, как частотность употребления. Однако некоторые другие стилистические пометы в упомянутом словаре могут, скорее, смутить русского пользователя, чем помочь ему. Так,
7 и 6 единиц соответственно помечены как “not formal” и “colloquial”. Разница между ними
остаётся не вполне ясной, о чём могут свидетельствовать следующие примеры:
“not formal”: apple-pie order < nappe pliée; to jump to the eyes < sauter aux yeux; the
game is not worth the candle < le jeu n’en vaut pas la chandelle и т.д.;
“colloquial”: stew in one’s own juice < cuir dans son jus; of the first order < de premier
ordre; to burn the candle at both ends < brûler la chandelle par deux bouts и т.д.
Очевидно, что любая стилистическая классификация ФЕ будет неизбежно субъективной. Имея дело с комплексными и чаще всего образными языковыми единицами, ис© С. Мухин, 2013
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следователю приходится полагаться прежде всего на собственное восприятие, что делает
стилистический анализ рассматриваемых ФЕ ещё более сложной задачей для исследователя, не являющегося носителем языка.
Как правило, в подобных случаях стилистическая окраска большинства ФЕ лучше
всего передаётся через перевод. Однако следует обратить внимание на то, что в большинстве случаев перевод чаще всего передаёт лишь одну сторону двойственной стилистической природы фразеологизма: 1) функционально-стилистические характеристики,
т.е. принадлежность к определённому регистру речи, или 2) экспрессивно-эмотивные
характеристики. В ряде случаев перевод не способен передать ни те, ни другие характеристики. Тогда стилистическая помета остаётся единственным средством определения
места единицы во фразеологической системе языка, способным помочь пользователю
правильно понять или употребить данную единицу [2].
Есть, впрочем, ещё один способ определения стилистической окраски ФЕ. Как уже
говорилось выше, различные словари снабжают одни и те же единицы различными стилистическими пометами; случается, что глосса порой просто отсутствует. Тогда единственным «коннотативным обоснованием» дефиниции оказываются иллюстративные
примеры. Говоря иначе, стилистический компонент значения ФЕ выделяется посредством анализа «поведения» данной ФЕ в контексте.
Весьма чёткая и разработанная классификация ФЕ была предложена А.Г.Назаряном
[3]. Она учитывает как функциональный, так и эмотивно-экспрессивный аспекты стилистического «облика» фразеологизмов. Представляется, что подобная классификация
может считаться универсальной для различных языков. Снабдив её примерами исследуемых ФЕ и некоторыми комментариями, мы приводим её ниже.
А. Стилистические категории ФЕ в соответствии с их принадлежностью к различным регистрам речи («регистр» – определённые условия, или коммуникативная
ситуация, определяющие выбор языковых средств [1]):
1) нейтральные, или общелитературные, единицы обнаруживаются во всех функциональных стилях и обычно не имеют помет в словарях: normal school < école normale;
to make believe < faire croire; it goes without saying < cela va sans dire и др. Данные ФЕ
являются наиболее ценными для ведущих диалог собеседников (в том числе собеседников
в широком значении, например автор – читатель), которые преследуют прежде всего прагматическую цель – достичь взаимопонимания. Поэтому трудно переоценить роль таких
универсально узнаваемых и, как правило, не допускающих двойных толкований единиц;
2) разговорно-фамильярные ФЕ также используются главным образом в беседе, в
диалоге. Эта категория характеризуется большей степенью экспрессивности по сравнению с нейтральными ФЕ. Во французских словарях этот тип обычно узнаётся по помете
“familier”. В Большом англо-русском фразеологическом словаре А.В.Кунина единицы
данного типа помечены как «разг.» или «разг.-фам.»: to give smb the sack < donner le sac à
qn; to empty the bag < vider son sac; by all that’s blue < parbleu и др.;
3) просторечные единицы также встречаются в основном в устной речи и характеризуются интенсивной стилистической окраской и экспрессивностью. Их использование
указывает на отношения близкого знакомства между собеседниками. Во французских словарях просторечные единицы снабжаются, как правило, пометой “populaire”. В словаре
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А.В.Кунина единицы, которые, по всей очевидности, должны быть отнесены к данной
категории, отнесены к предыдущему типу или не помечены вовсе: my cabbage < mon
chou; to make water < faire (de l’)eau; boon companion < bon compagnon и др.;
4) жаргонные ФЕ образуются и употребляются внутри определённых профессиональных, социальных и других групп населения. Они, как правило, очень экспрессивны и выделяются высокой степенью метафоричности. Жаргонные ФЕ делятся на три подкласса:
а) профессиональные жаргонизмы;
б) социальные жаргонизмы;
в) арготизмы.
Последний подкласс включает в себя единицы, используемые в речи деклассированной части общества – ворами, нищими и т.д.
Жаргонные единицы первых двух подклассов могут рассматриваться в современном
английском языке как таковые лишь в результате этимологического и семантического
анализа, выявляющего их первоначальное, исходное значение, например to gain ground –
gagner du terrain – «наступать» в качестве военного термина.
Примечательно то, что в английском языке заимствованные жаргонные ФЕ практически отсутствуют. В качестве объяснения данному факту можно выдвинуть два предположения: а) французские жаргонные единицы, переносимые на почву другого языка, уже
не имеют связи, в восприятии носителей английского языка-неспециалистов, с первоначальной сферой их употребления. Так произошло с фразеологической единицей man
of letters < homme de lettres, не сохранившей в английском языке одно из своих «французских» значений – «фальшивомонетчик». Кроме того, мотивация ФЕ часто затемняется сильной метафорой; б) сам французский язык имеет тенденцию отвергать единицы
этого типа. Так, П.Гиро отмечает, что литературный французский язык ставит заслон
очень многим «просторечным и техническим» выражениям, которые литературный английский язык, напротив, с лёгкостью инкорпорирует в свою фразеологическую систему
[7]. Прибегая к образности, можно сказать, что оба языка вносят вклад в сокращение
числа единиц низкого стиля: во французском языке данный слой ФЕ «фильтруется», а в
английском – «очищается».
5) книжные ФЕ типичны для литературной, письменной речи. Среди английских
ФЕ, заимствованных из французского языка, этот тип представлен широко: to pick up a
gauntlet < relever le gant; the reins of government < les rênes du gouvernement и др. Распространённость единиц данного типа во многом обусловлена популярностью французской
литературы за пределами Франции. Некоторые прототипы книжных ФЕ были созданы
французскими авторами и породили фразеологизмы и в английском, и во французском
языках. В подобных случаях остаётся неясным вопрос, что считать прототипом английской единицы: соответствующую французскую ФЕ или оригинальное авторское словосочетание и образ. В качестве примера можно привести выражение the (whole) bag of
tricks, которое в словаре А.В.Кунина подаётся как неточная калька изначально свободного словосочетания, созданного Лафонтеном в одной из его басен:
Ayant bien disputé, l’on parla du prochain.
Le renard au chat dit enfin:
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“Tu prétends être fort habile;
En sais-tu tant que moi? J’ai cent ruses au sac.”
La Fontaine. Le Renard et le Chat
Во французском языке существует фразеологизм avoir cent ruses au sac, возникший
на основе процитированного словосочетания. Не исключено, что именно французская
ФЕ является прототипом английского выражения.
6) поэтические ФЕ отличаются перифрастичностью: ivory tower < tour d’ivoire; the
snows of yester-year < les neiges d’antan; to adore the rising sun < adorer le soleil levant и др.
Б. Категории ФЕ в зависимости от их экспрессивно-эмотивной окраски.
А.Г.Назарян различает 5 подобных категорий, однако представляется, что, как и с принадлежностью ФЕ к определённому регистру речи, не следует упускать из вида эмотивно и экспрессивно нейтральные единицы, поскольку нулевая степень экспрессивности
реально существует и единицы, относящиеся к этому классу, по частотности употребления занимают далеко не последнее место. С учётом этого классификация должна выглядеть следующим образом:
1) эмотивно и экспрессивно нейтральные ФЕ, практически не передающие отношения говорящего к денотату: place of arms < place d’armes; to take the word < prendre
la parole и др.;
2) иронические ФЕ: for smb’s fair eyes < pour les beaux yeux de qn; to sing smb praises
< chanter les louanges; the English disease < la maladie anglaise и др.;
3) шутливые ФЕ: the fair sex < le beau sexe; an ass with two panniers < faire le panier
à deux anses; let us return to our muttons < revenons à nos moutons и др.;
4) презрительные или неодобрительные ФЕ. Данный тип широко представлен ФЕ,
заимствованными из французского языка: chevalier of industry < chevalier d’industrie;
gilded youth < jeunesse dorée; to fish in troubled waters < pêcher en eau trouble и др.;
5) вульгарные ФЕ, имеющие, как правило, в своем составе грубое слово, вследствие чего
их употребление во французском языке ограничено сферами арго и сниженно-разговорной
речи. По упомянутым выше причинам среди английских заимствованных ФЕ этот тип почти
не представлен. Исключение составляет ФЕ to make water < faire (de l’)eau;
6) ФЕ высокого стиля, относящиеся, как правило, к книжной речи. Среди английских ФЕ, заимствованных из французского языка, они достаточно многочисленны:
bridge of gold < faire un pont d’or à ses ennemis; fine gesture < beau geste; to throw down a
gauntlet – jeter un gant и др.
Помимо собственно стилистических характеристик, упомянутых выше, ФЕ обладают ещё одним показателем, оказывающим большое влияние на частотность употребления данных единиц, – «степень современности, или устарелости». Эта особенность
фразеологизмов гораздо важнее для устной речи, чем для письменной, поскольку первая
всегда соотнесена с настоящим моментом или, по крайней мере, с настоящим временем.
Среди анализируемых ФЕ есть много единиц, помеченных в различных словарях как
устаревшие, например to be in smb’s good graces > être dans les bonnes grâces (auprès) de
qn; to buy a pig in a poke > acheter chat en poche; to pull chestnuts out of the fire > tirer les
marrons du feu pour qn и др.
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Любопытно, что некоторые ФЕ, уже помеченные в словарях как устаревшие, могут
претерпевать своеобразный процесс «обновления» и вновь оказываться среди часто употребляемых фразеологизмов. Как правило, такое происходит, когда фразеологизм употребляется в речи героя какого-либо нового популярного фильма или книги. Иногда при
этом ФЕ может приобретать новые значения. Так, ФЕ the Holy Grail < le Saint Graal приобрела, в дополнение к двум имеющимся значениям («чаша, из которой Иисус Христос
пил во время последней вечери» и «заветная цель»), третье – «пивная кружка». Иногда
происходит актуализация значения единиц, функционирующих в английском языке на
протяжении нескольких веков (а во французском, соответственно, ещё дольше), благодаря самой речевой ситуации. Так, широко известный афоризм after us the deluge < après
nous le déluge был актуализирован в годы Второй мировой войны, когда это выражение
было выбрано в качестве девиза 617-й эскадрильи британских ВВС, основной боевой
задачей которой было нанесение бомбовых ударов по дамбам в Голландии.
Говоря о частотности употребления заимствованных ФЕ, необходимо заметить, что
в целом она, несомненно, меньше, чем частотность употребления исконных единиц, и
в большой степени зависит от социального статуса говорящего и, по-видимому, от региона его проживания. Так, например, в таком объёмном произведении, как «Гроздья
гнева» Дж.Стейнбека, можно найти лишь один случай употребления заимствованного из
французского языка фразеологизма. Книга изобилует колоритной диалогической речью
необразованных фермеров из Оклахомы, и заимствованная единица встречается только
однажды в авторской речи:
Ella Summers said, “Jes’ las’ week – “
Jessie interrupted sternly, “Mis’ Summers – I’ll tell.”
Ella gave ground. “Oh, awright.”
J.Steinbeck. The Grapes of Wrath
Ещё одной важной особенностью анализируемых ФЕ является способность к окказиональной трансформации, присущая им в такой же степени, как и исконным единицам.
Возникая первоначально как нарушение языковой нормы, различные виды окказиональной трансформации постепенно приобретают систематический характер. Окказиональная трансформация ФЕ, таким образом, нормативна и систематична. Поскольку разные
виды окказиональной трансформации используется намеренно, их совокупность является набором стилистических приёмов, которые регулярно воспроизводятся в речи с целью
создания стилистического эффекта [6].
Очевидно, что в рамках настоящей работы невозможно сколь-нибудь подробно
рассмотреть все или хотя бы большинство видов окказиональной трансформации, однако представляется необходимым остановиться на самых основных, которыми, по всей
очевидности, являются вставка и контаминация. Анализ имеющихся примеров контекстуального употребления анализируемых ФЕ показывает, что эти два вида окказиональной трансформации встречаются наиболее часто в отношении как английских ФЕ,
заимствованных из французского языка, так и их французских прототипов.
Вставка слов и словосочетаний является весьма распространённым средством окказиональной трансформации ФЕ. Это средство заставляет читателя воспринимать каждый
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компонент фразеологизма отдельно [4]. Как правило, основная цель данного стилистического приёма – эмоциональная интенсификация выражения. Так, в следующем примере словосочетание so many, обычно не входящее в состав употреблённой ФЕ to give
oneself airs < se donner des airs, эмоционально выделяет её:
“Whoever heard of a Princess leaving a Prince for a Dragon!”
“But she wasn’t the ordinary sort of princess,” I argued.
“Then she’s got to be,” criticized Hocker. “Don’t you give yourself so many airs. You
make her marry the Prince, and be slippy about it.”
Jerome K. Jerome. They and I
Стилистические задачи, стоящие перед автором, часто требуют актуализации образа.
Она может быть достигнута с помощью контаминации фразеологических единиц. Контаминация в качестве стилистического приёма – это слияние двух или более фразеологических единиц в одно семантическое целое. Для того чтобы осуществить контаминацию,
необходимы по крайней мере две ФЕ, имеющих один или несколько общих компонентов
[4]. Иногда контаминация определённых единиц становится настолько распространённым явлением, что выражение, появившееся в результате контаминации, практически
можно рассматривать как новую фразеологическую единицу, стилистические характеристики которой незначительно, возможно, но всё же отличаются от характеристик первоначально составивших её фразеологизмов. Так, в следующем примере контаминируются
две английских ФЕ, заимствованных из французского языка: to make a point of (doing)
smth < faire un point de (faire) qch и point of honor < point d’honneur. Примечательно, что в
этом случае практически абсолютная структурная идентичность английских и французских ФЕ предоставляет французскому переводчику возможность прибегнуть к тому же
приёму, который используется английским автором:
“Because, you see, since I’m mutineers’ doctor, or prison doctor, as I prefer to call it,”
says Dr Livesey, in his pleasantest way, “I make it a point of honor not to lose a man for King
George (God bless him!) and the gallows.”
– C’est que, voyez-vous, depuis que je suis devenu docteur des mutinés, ou médecin de prison,
si vous aimez mieux, ajouta le Dr. Livesey, de son ton le plus badin, je me fais un point d’honneur
de ne pas perdre un homme pour le roi George, que Dieu le bénisse, et pour le gibet!
R.L.Stevenson. Treasure Island
Подводя итог краткому стилистическому анализу натурализованных ФЕ, заимствованных английским языком из французского, следует отметить, что в целом эти единицы
по своим стилистическим характеристикам стоят гораздо ближе к исконным английским
ФЕ, чем к выражениям во французской материальной форме или французским фразеологическим прототипам. Это является закономерным следствием натурализации ФЕ и
говорит о её завершённости.

157

Список используемых источников:
1. Бархударов Леонид Степанович. Язык и перевод / Леонид Бархударов. – М.:
Международные отношения, 1975. – 263 с.
2. Гак Владимир Григорьевич. О французской фразеологии и французско-русском
фразеологическом словаре / В.Г.Гак, Я.И.Рецкер. – М., 1963. – 845 c.
3. Назарян Арманд Грантович. Фразеология современного французского языка /
Арманд Назарян. – М.: Высшая школа, 1987. – 288 с.
4. Леонтович Ольга Александровна. Роль внутренней формы в контекстуальном
стилистическом использовании фразеологических единиц // Фразеологическая семантика (германские и романские языки) / Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М.Тореза. – М.,
1983. Вып. 211. – С. 23-25.
5. Патрушева Ольга Александровна. Устойчивые сочетания в иноязычной материальной форме в современном английском языке и их фразеографическая трактовка //
Вопросы английской фразеологии (коммуникативный и фразеологический аспекты): /
Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М.Тореза. – М., 1987. Вып. 287. – С. 32-34.
6. Холодная Алла Леонидовна. Окказиональное стилистическое использование
грамматических категорий во фразеологических единицах в современном английском
языке: Дисс. канд. филол. наук. – М., 1973. – 215 с. Библиогр.: с. 201-213.
7. Guiraud Pierre. Les locutions françaises / Pierre Guiraud. – Paris: Presses Universitaires
de France, 1967. – 122 p.
Стаття надійшла до редакції 10.06.13
С. Мухін, канд. філол. наук, доцент
Московск. держ. ін-т міжнародних відносин МІД РФ (Університет), Москва
КАЛЬКОВАНА ФРАЗЕОЛОГІЯ І СТИЛЬ
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
Стаття присвячена питанню розгляду функціонально-стилістичних і експресивноемотивних характеристик фразеологічних кальок французького походження в англійському тексті. Здійснюється аналіз контекстуального використання фразеологізмів,
запозичених шляхом калькування, в англійській і американській художній прозі.
Ключові слова: фразеологічна калька, стиль, функціональна стилістика, емотивноекспресивні характеристики.
FRENCH PHRASEOLOGICAL LOAN-TRANSLATIONS IN ENGLISH TEXT
The article is concerned with functional style and emotive-expressive characteristics of
originally French phraseological loan-translations in English text. An attempt is made to
analyse the contextual use of loan-translations in British and American fiction.
Key words: phraseological loan-translation, calque, functional style, emotive-expressive
charge.
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РУССКИЕ И БЕЛОРУССКИЕ ПАРЕМИИ
С КОМПОНЕНТОМ «НАШ + АНТРОПОНИМ»
В статье рассматриваются русские и белорусские паремии с субъектом, выраженным сочетанием притяжательного местоимения “наш” и имени собственного, анализируются структурные, семантические и функциональные особенности данных паремиологических единиц.
Ключевые слова: паремия, паремиологическая единица, притяжательное местоимение, антропоним.
Одним из типичных для русских и белорусских паремий способов выражения субъекта является сочетание притяжательного местоимения наш и антропонима. Имя собственное в конструкциях такого рода является сложным языковым знаком, зачастую
представляющим собой «антропонимическую формулу», сочетающую дейктическую,
социально-информативную и культурно-информативную функции. Специфика употребления имени собственного в паремиях заключается в том, что оно не соотносится с
конкретным носителем, а подвергается переосмыслению и выступает как «условное»
имя, функционально тождественное имени нарицательному, «…утрачивает идентифицирующую функцию» [1: 101].
В сочетаниях «наш + антропоним», представленных в паремиях, притяжательное
местоимение тоже подвергается переосмыслению, перестаёт выступать в качестве референциального показателя и практически утрачивает значение принадлежности. Личнопритяжательное местоимение наш служит для выражения отношений «социальной
посессивности»: указывает на родственную, дружескую, любовную связь персонажа
паремии с субъектом-посессором, на их национальную, территориальную, «профессиональную» общность и др. Функционально-смысловой потенциал посессива наш в
сочетаниях с именами лиц настолько широк, что это местоимение может, во-первых,
указывать на разного рода функциональное целое типа ‘я и другие’, ‘мы и другие’; вовторых, совместно с существительным-релятом при обращении (непосредственном или
опосредованном) к другому лицу передавать значение ‘ты / вы’; наконец, объединяясь в
содержательном отношении с именем лица, выражать значение ‘он (она, они)’. В двух
последних случаях притяжательное местоимение в большей степени утрачивает посессивное значение и обязательно характеризуется эмоционально-экспрессивной окрашенностью, причём, как правило, пейоративного типа.
То, что антропоним в анализируемых паремиях характеризуется как косвенный апеллятив, подтверждается взаимозаменяемостью собственного и нарицательного существительных при передаче в паремиях одного и того же содержания: рус. Нашему Ивану
нигде нет талану – Нашему барану (болвану) ни в чём нет талану; У нашей Пелагеи
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всё новые затеи – У наших зятей много затей. Ограничения в использовании лексических дублетов такого рода связаны с рифмизацией паремий: в состав сочетания «наш +
антропоним» может входить только такой субстантив, который приводит к организации
рифмованного текста. Более распространена замена одного имени собственного другим,
имеющим подобный звуковой строй: рус. Наш Андрей никому не злодей – Наш Авдей никому не злодей; Наш Мишка не берёт лишка – Наш Гришка не берёт (не просит) лишка; бел.
Наша Хвядора то шые, то пора – Наша Сора то шые, то пора, а ўсё (толькі) ніткам гора.
Наблюдается также случай взаимозамены личных мужского и женского имен: рус. Наш
Сергунька не брезгунька, ест пряники и неписаные – Наша Дунька не брезгунька, жрёт
и мёд. В целом случаи употребления женских имён в составе сочетаний «наш + антропоним» в количественном отношении значительно уступают мужским: рус. Наша Анна, как
каша манна; У нашей Федосьи из глаз растут волосьи; У нашей Анисьи всё в брюхе скисло;
бел. У нашай Хадоркі адны адгаворкі; У нашае Насці заўсёды няшчасце.
Выбор между мужским и женским личным именем при включении его в состав паремиологической единицы играет определённую роль, однако более важное значение при
формировании такой конструкции имеет способность антропонима участвовать в рифмизации паремии. Пословицы и поговорки с компонентом «наш + антропоним», как правило,
блестяще ритмически организованы, «рифма иногда становится отправным пунктом целого повествования, в котором действия персонажей обусловлены лишь… ассоциативными
возможностями имени» [2: 164]: рус. Наш Фаддей проживёт и без затей; Наша Варвара
не любит ухи без навара; Наша Татьяна и не евши пьяна; бел. Нашаму Харытону няма
нідзе прытону; Наш Анціп да літары прыліп; Тут наш Грышка першы з лыжкай. Обозначенной выше функцией объясняется в значительной степени (наряду с выражением дополнительной экспрессии) использование в таких конструкциях имён собственных с суффиксами субъективной оценки: рус. У нашего Андрюшки нет ни полушки (полуполушки);
Нашему Кузеньке то широко, то узенько; У нашей Васеньки про всё побасенки; Федорушка
наша пьёт до донушка, донушко поворотит и в донушко поколотит; бел. Добра нашаму
Юрку: сам на печы, ногі ў пячурку; А нашай Марынцы ўсё па старынцы. В следующих
паремиях остальные компоненты «подчиняются» антропониму, образуя с ним рифмованную пару: рус. Хороша наша Дарья: и плачья, и вралья; бел. Наш Тадэуш – які ядэуш, такі
рабатэуш; У нашага Казіміра адна міра (міра – диал. ‘мера’).
Тем не менее будет неверным свести значение имени собственного в анализируемых
паремиях только лишь к функции экспрессивно окрашенного косвенного апеллятива,
служащего целям рифмизации. Во многих случаях можно говорить о более серьёзных
основаниях для введения в паремию того или иного антропонима. Речь идёт об именах,
подвергшихся обобщению, «символизации» (В.М. Мокиенко) благодаря присущей им
социальной оценочности. Причём не вызывает сомнений двусторонний характер этого
процесса: имя реализует в контексте социально значимые коннотации (как правило, негативные), а контексты закрепляют их; антропоним приобретает «пословичную репутацию». «Репутация» злого, мстительного, драчливого субъекта у Кузьмы (Наш Кузьма всё
бьет со зла); глупого, простоватого – у Мирона (Где наш Мирон – там и урон); лоботряса, дармоеда и пьяницы – у Тита (Наш Тит и под лавкой (везде) спит; У нашего Тита
и пито, и бито (за пьянство спина бита)); бедного, несчастного – у Макара (Нашему
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Макарке всё огарки; Нашему Макару всё угарно) [2; 3]. В паремиях, где в сочетаниях с
посессивом наш представлено имя Иван, его носитель изображается, как правило, несчастным, невезучим человеком. Данный антропоним встречается в паремиологических
единицах в разных вариантах: рус. Нашему Ивану нигде нет талану (к обедне пришёл
– обедня отошла, к обеду пришёл – отобедали); Нашему Ванюшке всегда под ногами
(всё по дороге) камушки; Нашему Ванюхе и на печке ухаб; бел. Наш Іван не балван: што
паймаў, то ў карман; Нашаму Яну няма нідзе талану.
Определённая социальная оценка, «присвоенная» тому или иному имени собственному, во всех случаях подтверждается не одним фольклорным текстом, а впоследствии
может быть закреплена и фразеологически.
Важнейшей функцией антропонимов в пословицах и поговорках является отражение
национальной самобытности именослова того или иного народа. Национальная специфика
обнаруживается и в паремиях, принадлежащих близкородственным языкам. Сравн., например, У нашего Куприяна все дети пьяны; Наш Пахом с Москвой (всюду) знаком; У нашего
Власа ни костей, ни мяса; Наш Наум себе на уме: слушать-слушает, а знай щи хлебает;
У нашей Пести все в тесте, а про обед нет вести – тексты, содержащие самобытные
русские имена, и белорусские паремии, включающие в себя сочетания со специфическими
формами антропонимов: Нашаму Атроху засыпалі гароху (Атрох – форма мужского личного имени Атрахім); Бог ведае, святая карчма, ці будзе наш Віктусь без водкі (Віктусь
– одна из форм мужского имени Віктар); І наша Парася мёду напілася (Парася – форма
женского личного имени Праскоўя, Параскева). В то же время русские и белорусские паремии имеют общий антропонимический фонд. В качестве примера приведём параллельные
конструкции: Наш Антон не горюет (не тужит) о том – Наш Антон не тужыць па том;
Нашему Ивану нигде нет талану – Нашаму Івану няма талану; У нашей Катерины и
свадьба, и крестины – У нашай Кацярыны вяселлі і крысціны.
Сочетания «наш + антропоним» представлены в анализируемом паремиологическом
материале четырьмя основными моделями:
1) «наш + сущ. в И. п.» (наиболее активно): рус. Наш Филат тому и рад; Наш Демид прямо глядит (не туда глядит); Наша Варвара не любит ухи без навара; бел. Наш
Андрэй за ўсіх мудрэй; Наш Васіль на работу без сіл, а клёцкі за чатырох жарэ; Наша
Парася на ўсе штукі прыдалася;
2) «наш + сущ. в Р. п. с предлогом у»: рус. У нашего Филата спина горбата; У нашего Куприяна все дети пьяны; бел. У нашага Фядота не клеіцца работа; У нашае Насці
заўсёды няшчасце;
3) «наш + сущ. в Д. п. без предлога»: рус. Нашему Петру скотина не ко двору; Нашему Мине начёсано в спине; бел. Нашаму Харытону няма нідзе прытону; Нашаму Атроху
засыпалі гароху;
4) «наш + сущ. в В. – Р. п. без предлога» (только в русском паремийнике): рус. Нашего
Фому тянет ко всему: и ко хлебу, и к вину – кланяйтесь ему!; Нашего Данила земля придавила (жена удавила); Нашего Егорья не объегоришь.
Вне зависимости от формы данные сочетания выполняют в предложениях-паремиях
функцию семантического субъекта, который может совпадать (первая модель) и не совпадать с грамматическим (вторая, третья, четвертая модели).
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По названным моделям образуются паремии, выражающие оценку человека, обусловленную значением относительной принадлежности (характером межличностных
отношений). Позитивная характеристика субъекта, маркированного признаком наш,
встречается в русских и белорусских паремиях крайне редко. Единичные примеры паремиологических единиц такого рода характеризуются тем, что положительная оценка
выражается в них, как правило, не в чистом виде: осуществляется или путём сравнения,
или через отрицание негативного признака: рус. Наш Тарас не хуже вас; Наш Авдей (Андрей) никому не злодей; Наш Зинька не розинька; бел. Наш Пятрук не цецярук.
Критическое отношение к «нашим», выраженное в паремиологических единицах с
компонентом «наш + антропоним», объясняется, как правило, тем, что эти люди занимают социальное положение, вызывающее негативную оценку посессора, или не связаны с субъектом-посессором отношениями кровного родства. С помощью анализируемых паремий порицаются многочисленные человеческие недостатки и пороки. Выше
уже говорилось о некоторых из них в связи с соотнесённостью с тем или иным именем
собственным. Итак, в анализируемых паремиях критически оцениваются, осуждаются
(часто в образной форме): равнодушие, «толстокожесть», чёрствость (рус. Нашего Мины
не проймёшь в три дубины; Наш Антон не тужит о том: мать умирает, а он со смеху
помирает; бел. У нашай Параскі ні гневу, ні ласкі); лживость (рус. Нашего Абросима невесть куда забросило); чванство, заносчивость, спесивость (рус. Наш Федул губы надул;
Наш Севастьян не узнал односельчан); лень, тунеядство (рус. У нашего у Фали рукавицы
спали; У нашего Егорки на все отговорки; Наш Фаддей – ни на себя, ни на людей; бел.
Наш Васіль на работу не сіл, а як клёцкі ў малаку – за чатырох павалаку); пустословие
(рус. Речист, как наш Феклист); пьянство (рус. У нашего Тита пито, перепито; Наш
Ерошка не пьет понемножку) и другие пороки. Отрицательно-оценочный характер имеет и большинство паремий с сочетанием «наша + имя женщины», в которых порицается
неумение вести хозяйство, стремление к праздности и весёлому времяпрепровождению,
неряшливость: рус. У нашей Палашки все драны рубашки; Наша Дуня грязна, как гуня;
Наша Даша всё «ох» да «крех»; бел. У нашай Кацярыны штодзень (штогод) хрэсьбіны і
радзіны; У нашай Хвядоры адны адгаворы: не магу.
В многочисленных паремиях с компонентом «наш + антропоним» говорится о бедности, материальных трудностях персонажа: рус. Наш Афоня в одном балахоне и в пир,
и в мир, и в подоконье; У нашего Игнашки ни свечки, ни барашка; У нашего Тимошки
всё крохи да крошки – ломтя не видать; Наш Мирошка ест и без ложки (подбирает и
крошки); бел. Наш Пятрок ходзіць без парток; У нашага Кандрата ўся хата абадрата.
Такие паремиологические единицы передают, как правило, сочувственное отношение
говорящего к персонажу паремии и могут использоваться для выражения жалоб по поводу своего негативного материального положения.
Преимущественному выражению в паремиях с компонентом «наш + антропоним»
отрицательной характеристики персонажей, маркированных притяжательным местоимением, способствует то, что в названных сочетаниях переосмыслению подвергаются оба
компонента, а притяжательное местоимение при этом утрачивает значение собственно
принадлежности (для прономинатива наш – принадлежности субъекту-говорящему).
Обозначение субъекта высказывания посредством семантически видоизменённого ком162

понента, где наш не означает ‘принадлежащий нам’, а имени собственному свойственно
обобщённо-характерологическое значение, имеет, как правило, аллегорический характер.
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РОСІЙСЬКІ І БІЛОРУСЬКІ ПАРЕМІЇ З КОМПОНЕНТОМ
«НАШ + АНТРОПОНІМ»
У статті розглядаються російські і білоруські паремії з суб'єктом, які виражені
поєднаннєм присвійного займенника “наш” і власного імені, аналізуються структурні,
семантичні і функціональні особливості даних пареміологічних одиниць.
Ключові слова: паремія, пареміологічна одиниця, присвійний займенник, антропонім.
RUSSIAN AND BELARUSIAN PROVERBS WITH THE SUBJECT
EXPRESSED BY A COMBINATION OF THE POSSESSIVE PRONOUN
“OUR” AND A PROPER NAME
The article deals with Russian and Belarusian proverbs with the subject expressed by a
combination of the possessive pronoun “our” and a proper name. The structural, semantic and
functional features of these paremiological units are analyzed.
Key words: proverb, paremiological unit, possessivе pronoun, anthroponym.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО УДАРЕНИЯ
Язык как инструмент отражения (система систем) отражает познанный человеком мир и несет в себе свойства отражаемых объектов. Поэтому общей идеей,
объединяющей разные точки зрения на определенный объект, может стать симметрия
с ее необходимым дополнением – асимметрией, так как одна может быть выделена
только во взаимодействии и на фоне другой. Языковая омонимия представлена в
виде звукового или графического совпадения оболочек различных словоформ, значения
которых не связаны друг с другом. При системном подходе омонимию можно определить так: это симметрия формы и асимметрия содержания.
Ключевые слова: объект, симметрия, асимметрия, омонимия, системный подход.
Языковая омонимия может быть представлена в виде звукового или графического совпадения оболочек различных словоформ, значения которых не связаны друг с другом. При
системном подходе омонимию можно переопределить так – это симметрия формы и асимметрия содержания. Примеров грамматической, лексической и комбинированной лексикограмматической омонимии одинаковых и разных частей речи множество. Омонимия английского языка системно рассмотрена в работе «Теория лексической и грамматической
омонимии» [1]. В работе А. И. Головни в деталях (23 типа классификаций) рассмотрены
проблемы симметрично-асимметричного характера омонимии русского языка и доказано существование межъязыковой омонимии [2]. Наряду с омонимами выделяют также омографы.
Омографы (от др.-греч. ὁμός – «одинаковый» и γράφω – «пишу») – слова, которые совпадают
в написании, но различаются в произношении (в русском языке из-за различий в ударении).
Русское ударение характеризуется разноместностью и подвижностью и выполняет
словоопознавательную (конститутивную) и словоразличительную функции. Разноместность делает ударение в русском языке индивидуальным признаком каждого отдельно
взятого слова. Словоопознавательная функция ударения заключается в том, что оно является обязательным элементом звукового облика слова. Достаточно различия в месте
ударения, чтобы созвучные слова различались по смыслу – в этом состоит словоразличительная функция ударения. В одних случаях местом ударения различаются два слова,
каждое со всеми своими грамматическими формами (мУка и мукА, зАмок и замОк), в
других случаях местом ударения различаются лишь некоторые формы двух слов (пИща и
пищА, бЕлок и белОк). В некоторых случаях неизменяемое слово местом ударения отличается от одной из форм другого – изменяемого слова (пОтом и потОм, Уже и ужЕ).
Омографы можно классифицировать по частеречной принадлежности. Согласно этой
классификации пары омографов могут представлять слова одной части речи и разных.
Эти группы, в свою очередь, разделяются по формам представления, т. е. члены пары
могут представлять собой начальную форму разных слов (оба), словоформу (оба) одно© С. Барбук, 2013
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го и того же слова или разных слов или одно слово – начальная форма, второе – нет так
же или одного и того же слова или разных. Также можно встретить пары омографов, где
один из членов является допустимым акцентным вариантом: ба´ржа баржа´, бо´ртом
борто´м, до´ску доску´.
Рассмотрим некоторые омографы, которые являются разными формами одной
лексемы. Существительные женского рода третьего склонения в родительном, дательном падеже единственного числа являются омографами форм слова в предложном падеже единственного числа; а также существительные женского рода третьего склонения в
именительном падеже множественного числа являются омографами форм предложного
падежа единственного числа: бро´ви брови´, гря´зи грязи´, да´ли дали´, кро´ви крови´,
ма´зи мази´, но´чи ночи´, свя´зи связи´, те´ни тени´, че´сти чести´.
Ударение в этих парах смещается с основы на окончание, если:
а. Слово входит в несвободное словосочетание: Дело на мази´, всё на мази´, быть
в чести´.
б. (непосредственно) перед ним находится предлог «на»: Бро´ви – на брови´.
в. (непосредственно) перед ним находится предлог «в»: Да´ли – в дали´, но´чи – в
ночи´, свя´зи – в связи´, те´ни – в тени´.
г. (непосредственно) перед ним находится предлог «на» либо предлог «в»: Гря´зи – в,
на грязи´, кро´ви – в, на крови´.
Исключениями из этого правила являются следующие несвободные словосочетания:
надвинуть на бро´ви, в неразрывной свя´зи.
Существительные мужского рода в форме родительного падежа единственного числа
являются омографами форм слова в родительном падеже единственного числа: ря´да
ряда´, сле´да следа´, хре´на хрена´, ча´са часа´, ша´га шага´, шу´та шута´.
Ударение в этих парах смещается с основы на окончание, если:
а. Непосредственно перед ним находятся количественные числительные два, три,
четыре: Ря´да – два, три, четыре ряда´, сле´да – два, три, четыре следа´, ча´са – два,
три, четыре часа´, ша´га – два, три, четыре шага´.
б. Непосредственно перед ним находится предлог «без»: сле´да – без следа´.
в. Непосредственно перед или после него находится слово не осталось: Следа´ не
осталось
г. Оно входит в несвободное словосочетание ни хрена´.
д. В паре омографов шу´та – шута´ ударение падает на основу только в несвободном
словосочетании какого шу´та.
Существительные мужского рода в форме дательного падежа единственного числа,
родительного падежа единственного числа являются омографами форм слова в предложном падеже единственного числа: бо´ку боку´, бы´ту быту´, ве´тру ветру´, ви´ду виду´,
гла´зу глазу´, го´ду году´, до´лгу долгу´, до´му дому´, ду´ху духу´, за´ду заду´, кра´ю
краю´, кру´гу кругу´, ле´су лесу´, лёту лету´, лу´гу лугу´, мо´згу мозгу´, ни´зу низу´,
но´су носу´, пле´ну плену´, ро´ду роду´, ря´ду ряду´, са´ду саду´, све´ту свету´, сле´ду
следу´, сне´гу снегу´, со´ку соку´, сче´ту счету´, ты´лу тылу´, хле´ву хлеву´, хо´ду ходу´,
цве´ту цвету´, ча´су часу´, ша´гу шагу´, шка´фу шкафу´, я´ру яру´. Ударение смещается с
основы на окончание, если:
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а. (непосредственно) перед ним находится предлог «на» либо предлог «в»: Бо´ку – в, на
боку´, за´ду – в, на заду´, кра´ю – в, на краю´, кру´гу – в, на кругу´, но´су – на, в носу´, ро´ду
– в, на роду´, сле´ду – в, на следу´, сне´гу – в, на снегу´, хо´ду – в, на ходу´, ча´су – в первом,
на втором часу´, ша´гу – в, на шагу´, шка´фу – в, на шкафу´, гла´зу – в, на глазу´.
б. (непосредственно) перед ним находится предлог «в»: бы´ту – в быту´, до´лгу – в долгу´, го´ду – в году´, мо´згу – в мозгу´, пле´ну – в плену´, ря´ду – в ряду´, са´ду – в саду´, со´ку
– в соку´, ты´лу – в тылу´, хле´ву – в хлеву´, цве´ту – в цвету´, я´ру – в яру´, ле´су – в лесу´.
в. (непосредственно) перед ним находится предлог «на»: ве´тру – на ветру´, до´му –
на дому´, лёту – на лету´, лу´гу – на лугу´, ни´зу – на низу´, све´ту – на свету´, сче´ту – на
счету´, ду´ху – на духу´.
г. Оно входит в несвободное словосочетание: ви´ду – быть на, иметь в виду´ неприятеля, гла´зу – ни в одном глазу´.
Существительные мужского, женского и среднего рода в форме родительного падежа
единственного числа являются омографами форм слова в именительном падеже множественного числа. Ударение смещается на окончание, если:
а. перед ним или после него стоит глагол, прилагательное, краткое прилагательное,
существительное, местоимение (эти, мои, ваши, свои) в форме множественного числа:
Новые слова´, глаза´ смотрели;
б. перед ним стоит глагол, который управляет винительным падежом: Знать слова´,
отыскивать слова´, употреблять, выдавливать, описывать слова´.
У существительных среднего рода: антите´ла антитела´; во´йска войска´; дела´ де´ла;
де´ревца деревца´; зе´ркала зеркала´; кру´жева кружева´; кру´жевца кружевца´; ма´сла масла´; ме´ста места´; мо´ря моря´; мы´ла мыла´; мя´са мяса´; о´блака облака´; о´блачка облачка´; по´ля поля´; пра´ва права´; радиозе´ркала радиозеркала´; се´рдца сердца´; сло´ва
слова´; ста´да стада´; те´ла тела´; те´льца тельца´ ударение смещается на основу, если:
а. перед ним стоит количественное числительное: Три сло´ва.
б. перед ним стоит слово нет или глагол с отрицательной частицей не: Если для
этого нет сло´ва, не было бы слова, не имеете слова, не знать сло´ва.
в. перед ним стоит указательное местоимение в единственном числе (этого): Этого
сло´ва.
У существительных среднего рода: бёдра бедра´; бе´льма бельма´; брёвна бревна´; бронестёкла бронестекла´; вёдра ведра´; веретёна веретена´; вёсла весла´; ви´на
вина´; воло´кна волокна´; гнёзда гнезда´; гу´мна гумна´; доло´та долота´; ду´пла дупла´;
же´рла жерла´; зёрна зерна´; ка´йла кайла´; колёса колеса´; ко´льца кольца´; ли´ца лица´;
льноволо´кна льноволокна´; о´зера озёра; о´кна окна´; пеностёкла пеностекла´; пи´сьма
письма´; поло´тна полотна´; полуко´льца полукольца´; полусу´кна полусукна´; пя´тна пятна´; рёбра ребра´; ремёсла ремесла´; решёта решета´; решётца решетца´; ру´жья ружья´;
рукомёсла рукомесла´; ря´дна рядна´; свёрла сверла´; сёдла седла´; сёла села´; скрёбла
скребла´; со´пла сопла´; стёкла стекла´; стекловоло´кна стекловолокна´; су´кна сукна´; тёсла тесла´; тя´бла тябла´; ха´йла хайла´; чёла чела´; чи´сла числа´; электросверла´
электросвёрла; ядра´ я´дра; яйца´ я´йца; я´рма ярма´ ударение смещается на основу, если:
а. перед ним или после него стоит глагол, прилагательное, краткое прилагательное,
существительное, местоимение (эти, мои, ваши, свои) в форме множественного числа.
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б. перед ним стоит глагол, который управляет винительным падежом.
В паре омографов у´тра– утра´ ударение падает на окончание, если перед словом стоит предлог до, от, с. В паре омографов у´тру– утру´ ударение падает на окончание, если:
а. Перед словом стоит предлог к.
б. В предложении слово является сказуемым.
Теперь рассмотрим омографы, которые являются разными лексемами разных частей речи.
В паре омографов по´том – пото´м ударение падает на первый слог, если:
а. Перед или после данного слова стоит глагол покрыться, покрываться, облиться,
обливаться;
б. в несвободном словосочетании потом и кровью (добыть, добывать, достаться,
доставаться и др.).
в. В несвободном словосочетании умываться (умыться) потом.
В паре омографов ча´сти части´ ударение падает на окончание, если в предложении
слово выполняет функцию сказуемого. В паре омографов то´му тому´ ударение падает
на окончание, если
а. Перед словом стоит предлог к, а после него частица же (к тому´ же).
б. Перед словом стоит предлог к, а после него существительное в форме дательного
падежа: к тому времени.
В паре омографов дру´гом друго´м ударение падает на основу, если:
а. слово входит в словосочетания друг с другом, друг над другом.
б. перед словом стоит предлог с (со): Со своим другом.
в. Перед словом или после него стоит глагол, который управляет творительным падежом (восхищаться, гордиться и др.)
г. Перед словом или после него стоит местоимение или прилагательное в форме творительного падежа.
Ударение падает на окончание, если перед словом стоят предлоги «в», «на»: В другом
помещении, на другом берегу.
В паре омографов ми´нут мину´т ударение падает на окончание, если перед словом
или после него стоит количественное числительное, или местоимение, которое его заменяет (несколько, столько-то, сколько, сколько-нибудь), или существительное пара (на
пару минут).
В паре омографов перёд перед ударение падает на первый слог, если после слова стоит существительное, местоимение или прилагательное в форме творительного падежа.
В паре омографов са´мом само´м ударение падает на основу, если слово входит в
несвободные словосочетания в са´мом деле, на са´мом деле.
В паре омографов на´до надо слово является безударным, если следующее за ним
слово стоит в форме творительного падежа и начинается с сочетания согласных, первый
из которых сонорный (л, м, н, р), а второй губно-губной или губно-зубной: Надо мной.
Рассмотрим омографы, которые являются разными лексемами одной части речи. В
паре омографов сто´ит стои´т ударение падает на основу, если:
а. слово входит в несвободные словосочетания не сто´ит того, чего сто´ит: Этот
парень кое-чего стоит!
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б. слово употреблено в безличном предложении: Мне не стоит лезть в штабквартиру.
В паре омографов ме´тода мето´да ударение падает на второй слог, если слово
выполняет в предложении функцию подлежащего или (реже) сказуемого.
В паре омографов ме´тоды мето´ды ударение падает на первый слог, если
а. Слово выполняет в предложении функцию подлежащего или (реже) сказуемого.
б. Перед ним или после него стоит прилагательное, местоимение (эти, мои, ваши,
свои) в форме множественного числа.
В паре омографов го´лову:голову´ ударение падает на окончание только в словосочетании городского голову.
Таким образом, становится очевидным, что наиболее продуктивной частью речи по
наличию омонимичных форм является класс существительных.
Омографы играют существенную роль в задачах преобразования «текст – речь» (синтез речи). В данной работе, анализируя фактический материал, показаны возможности
снятия некоторых проблем, связанных с омографами.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОСІЙСЬКОГО НАГОЛОСУ
Мова як інструмент відображення (система систем) відбиває пізнаний людиною
світ і несе в собі властивості відображених об'єктів. Тому такою загальною ідеєю, що
об'єднує різні точки зору на певний об'єкт, може стати симетрія з її необхідним доповненням – асиметрії, оскільки одна може бути виділена тільки у взаємодії і на фоні
іншої. Мовна омонімія представлена у вигляді звукового або графічного збігу оболонок
різних словоформ, значення яких не пов'язані один з одним. При системному підході омонімію можна визначити так: це симетрія форми і асиметрія змісту.
Ключові слова: об'єкт, симетрія, асиметрія, омонімія, системний підхід.
SOME PECULIARITIES OF RUSSIAN STRESS
Language as a tool for reflection (System of Systems) reflects the world conceived of
by man and carries the properties of reflected objects. Therefore, such a general idea of
uniting different points of view on a particular object can be asymmetry with its necessary
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complement – asymmetry, since one can be allocated only through interaction and against the
other. Language homonymy is presented in the form of sound or image matching envelopes of
different word forms, the values of which are not related to each other. By system approach
homonyms may be defined as a symmetry of form and the assymmetry of content.
Key words: object, symmetry, asymmetry, homonymy, systems approach.

УДК 811.581’344
Н. Кірносова, канд. філол. наук,
Інформаційна агенція Сіньхуа, Пекін
ФОНЕТИКА КИТАЙСЬКОГО ІЄРОГЛІФА ЯК ВКАЗІВНИК НА ЗНАЧЕННЯ
Статтю присвячено проблемі зв’язку звучання й значення в китайському ієрогліфічному письмі. У ній розглядається такий тип знаків, як фоноідеограми й наводяться
аргументи тих лінгвістів, які вказують, що концептуальне значення слів, позначених
фоноідеограмами, розкривається саме на рівні фонетика, а не детермінативу, який вказує на категоріальне значення. При цьому встановлюється тип зв’язку між значенням
ієрогліфа-фонетика та лексичним значенням слова – аналогія.
Ключові слова: аналогія, детермінатив, фонетик, фоноідеограма, ювень.
Більшість знаків у сучасній китайській мові (більше 80%) – це фоноідеограми 形声字
(зображально-звукові знаки) [2: 59]. Назва цих одиниць відображає їх обов’язкову двочастність – вони складаються з детермінатива й фонетика, які несуть у собі різну інформацію
– детермінатив відсилає певною мірою до значення, а фонетик – до звучання тієї морфеми,
яку цей ієрогліф позначає. Разом вони призначені якомога точніше зафіксувати й передати
звукову одиницю мови – морфему. Хоча слід зауважити, що згідно статистики, фонетики в
сучасних ієрогліфах відображають їх звучання із точністю лише 39 % [4: 115].
З точки зору когнітивістики виникає питання – які процеси мислення стоять за таким
знаком? Вивченню цього питання в сучасній китайській лінгвістиці вже присвячується
певні увага.
Зокрема, давно вже вказується на те, що детермінатив указує на категорію, до якої
належить слово, позначене ієрогліфом, що його містить. Зазвичай вважається, що саме
детермінатив запускає в мозку процеси, пов’язані з упізнаванням значення.
Голоси тих, хто вказував на таку ж роль фонетиків, завжди були слабкі, однак вони
також мають під собою підстави. Розглянемо це питання докладніше.
Професор Нанкінського університету Яо Ґаньмін пише, що саме фонетики в китайських ієрогліфах «виховали в китайцях тип аналогічного мислення» [1: с.232], крім того,
вони (фонетики) часто можуть мати глибинний підтекст, що має вихід до значення відповідної мовної одиниці, а не лише до її звучання [1: 234].
© Н. Кірносова, 2013
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Приклади ієрогліфів, які можуть бути розшифровані на основі аналогії, у великій
кількості знаходяться серед сучасних знаків, винайдених, наприклад, на позначення
хімічних елементів. Як найбільш показові можна розглянути такі: 氕 (протій)，氘 (дейтерій)，氚 (трітій). Усі вони містять детермінатив 气, який свідчить про їх приналежність до категорії газів, а от їхні фонетики концептуалізують кожного з них, як окремий
ізотоп водню, причому в першому ієрогліфі не випадково і не тільки за співзвучністю
було обрано як фонетик 丿 (piē – близьке за звучанням до protium) – за аналогією форма цього знаку вказує, що мається на увазі той ізотоп водню, в якому присутній один
протон. У порівнянні з цим, для позначення дейтерію, який містить у своєму ядрі один
протон і один нейтрон, було обрано в якості фонетика 刀 (dao – близьке за звучанням до
deuterium), який не тільки близький за звучанням, а ще й за кількістю рис (дві) вказує
на кількість складових ядра цього ізотопу. Така ж «логіка аналогії» простежується і в
формі ієрогліфа氚 на позначення ізотопу водню, в ядрі якого вже міститься три (! 川)
складові – один протон і два нейтрона.
Інший показовий приклад – ієрогліф 沁 (qin проникати, просочуватись). На думку
сучасного дослідника Ло Цзяньпіна, фонетик 心 (xin серце) присутній у цьому ієрогліфі
саме тому, що він не тільки по звучанню близький до дієслова «просочуватись», але й за
аналогією пов’язаний із його значенням: «серце» завдяки своїй дивовижній проникливості навіть передає думки однієї людини до іншої під час пересадки» [3: 102].
Такий спосіб створювати знаки також, як і результати резонансної томографії, підтверджує, що в процесі номінації робота із зоровою й аудіальною інформацією незалежно, але синхронно пов’язується із концептами.
При цьому слід зауважити, що аналогії в цьому випадку встановлюються між різними типами значень – з одного боку це значення візуальної форми знаку (у китайській
мові 字义), а з іншого – лексичне значення слова, закріплене за аудіальним знаком (у
китайській мові 词义).
Фоноідеограми китайської мови також указують на те, що аудіо інформація відіграє
велику роль в процесі встановлення аналогій, адже аудіальний образ активізує інформацію з мережі концептів, і таким чином зумовлює вибір форми фонетика.
Указаний спосіб мислення (аналогія) також надає ключ для вирішення питання мотивації вибору того чи іншого елемента в якості фонетика (адже є багато знаків, які
звучать однаково, проте в кожному конкретному випадку обирається чомусь тільки
один певний знак) – перевага надається тому знаку, форма якого за аналогією пов’язана
із новим значенням.
Те, що фонетики теж пов’язані зі значенням, було помічено давно. Вже в епоху Цзінь
（晋）про це говорив у своєму трактаті «Про фізику» （物理论） Ян Цюань （杨泉）.
Більше уваги цьому питанню приділив в епоху Сун вчений Ван Шенмей (王圣美), який
помітив, що ієрогліфи з однаковими фонетиками мають близьке і взаємопояснювальне
значення, тож висунув теорію про те, що значення складного ієрогліфа, який утворюється
з поєднання детермінатива (зліва) і фонетика (справа), встановлюється саме за останнім,
а не за детермінативом, який є лише вказівником на категоріальну віднесеність певної
речі, але не подає інформації про конкретне поняття, яке позначається ієрогліфом. Через
те, що фонетики зазвичай розміщуються в ієрогліфі справа, відкриття Вана отримало в
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китайській лінгвістиці спеціальний термін – ювень (右文, «правостороннє письмо»). Згодом елемент писемності ювень неодноразово привертав увагу китайських лінгвістів.
Однак, разом з тим, сучасний дослідник Яо Ґаньмін висуває певні застереження щодо
висновків про значення на основі вивчення ювенів:
1) окремі фонетики набувають певного значення лише після того, як стають
елементом фоноідеограми, а самі по собі не мають такого значення (наприклад,
ієрогліф 农 набув значення товстий лише як фонетик);
2) аналогічне мислення має значні обмеження (наприклад, певне значення
фонетика простежується далеко не в усіх ієрогліфах, у яких він присутній:
наприклад, нун має значення боліти й не має стосунку до значення товстий);
3) аналогію у фонетиках потрібно сприймати діалектично – вирізняти як ефективні
для розуміння значення випадки, так і неефективні.
Таким чином, у більшості випадків утворення фоноідеограм фонетик добирається
не довільно для звуків, як це відбувається з літерами у фонетичному письмі, а через
аналогічний зв’язок значень – причому з одного боку йдеться про значення матеріальної
оболонки знаку, а з іншої – про лексичне значення слова, в ієрогліфі на позначення якого
цей знак використовується в якості фонетика.
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ФОНЕТИКА КИТАЙСКОГО ИЕРОГЛИФА
КАК УКАЗАТЕЛЬ НА ЗНАЧЕНИЕ
Статья посвящена проблеме взаимосвязи звучания и значения в китайском иероглифическом письме. В ней рассматривается такой тип знаков как фоноидеограммы
и приводятся аргументы тех лингвистов, которые указывают, что концептуальные
значения слов, записанных фоноидеограммами, раскрываются именно на уровне фонетика, а не детерминатива, который указывает на категориальное значение. При
этом устанавливается тип связи между значением иероглифа-фонетика и лексическим значением слова – аналогия.
Ключевые слова: аналогия, детерминатив, фонетик, фоноидеограмма, ювэнь
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THE PHONETIC COMPLEMENT IN CHINESE CHARACTER
AS A MEANING POINTER
The article is devoted to the problem of connection between meaning and sound in Chinese
characters. It is phonoideogramm, which is the main point of the article, and there are some
arguments, proposed by different linguists, which showed, that conceptual meaning of a word,
recorded by phonoideogramm, is presented in the level of phonetic, not determinative, and the
last one contains categorical meaning. Type of connection between phonetic simbol’ meaning
and lexical meaning is also revealed in the article.
Key words: analogy, determinative, phonetic complement, phonoideogramm, youwen.
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Военная академия ВПВО ВС РФ, Смоленск
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К РЕГИОНУ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
КРАЕВЕДЧЕСКИХ ОНОМАСТИЧЕСКИХ ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ
В статье рассматривается взаимосвязь принадлежности языковой личности к
смоленскому региону и состава её фоновых знаний, выявленных методом масштабного ассоциативного эксперимента. Принадлежность к региону определяется различным
временем проживания респондентов на Смоленщине: начиная с рождения и заканчивая
возрастом 35 лет.
Ключевые слова: ассоциативно-культурный фон, ассоциативный эксперимент, имя
собственное, региональные фоновые знания, языковая личность.
В современном информационном обществе проблема изучения феномена знание
учёными различных предметных областей представляется особенно актуальной. В данной работе под знанием будем понимать «приобретённую в результате познавательной (в
широком смысле) деятельности систему сведений, обеспечивающих ориентацию в окружающей действительности, в том числе адекватное социальное поведение» [9, с. 15]. Понятие знания неоднородно, поэтому важным аспектом исследования является его классификация. При том, что проблема классификации знаний рассмотрена в работах многих
лингвистов (А.А. Залевская, В.А. Звегинцев, В.В. Морковкин, Р.М. Фрумкина и др.), в
современном языкознании нет единой классификации, которая смогла бы объединить
все виды знаний, выделяемые по разным основаниям.
Исследование личностнообразующей роли знания предполагает рассмотрение его
типов с учётом различных классификационных оснований, к числу которых, в част© Н. Бубнова, 2013
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ности, относится степень осознаваемости знания его носителем, в соответствии с чем
выделяют эксплицитные (явные) и фоновые (неявные) знания. Особая значимость
исследования последних определяется тем, что «пользуясь словами, содержащими
неявные, «фоновые» смыслы, человек, сам того не замечая, принимает и заключённый в
них взгляд на мир» [17, с. 309].
Научное обоснование понятия фоновых знаний восходит к трудам В. фон Гумбольдта,
высказавшего мысль о том, что язык связан с формированием духовной силы нации [7, с.
70], и гипотезе лингвистической относительности Сепира – Уорфа. Согласно этой гипотезе,
«культуру можно определить как то, что данное общество делает и думает; язык же есть то,
как думают» [13, с. 193]. Люди, говорящие на разных языках и принадлежащие к разным
культурам, по-разному воспринимают мир: «Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они самоочевидны, напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это
значит в основном языковой системой, хранящейся в нашем сознании» [16, с. 174].
В современной отечественной лингвистике под фоновыми знаниями понимают
«обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, являющееся основой языкового
общения» [2, с. 498]. Различные аспекты изучения фоновых знаний отражены в работах
Е.М. Верещагина, Л.П. Ивановой, В.Г. Костомарова, А.Н. Крюкова, Г.Д. Томахина, Т.Н.
Чернявской и других исследователей.
Согласно концепции Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, содержание фоновых знаний – это «сумма сведений, изначально присущих членам данного языкового коллектива
на определённом этапе его развития». Эти знания присутствуют в сознании языковой
личности и той общности людей, к которой эта личность принадлежит, и позволяют
правильно интерпретировать не только эксплицитно выраженный, но и имплицитный
смысл высказывания [5, с. 41].
Несовпадение качественного и количественного состава фоновых знаний является причиной не только коммуникативных проблем, но и дезадаптации языковой личности к этнокультурной среде. Характеризуя взаимозависимость фоновых знаний и
этнокультурных особенностей народа-носителя языка, Е.Д. Поливанов отмечал: «…в
сущности все, что мы говорим, нуждается в слушателе, понимающем «в чём дело». Если
бы все, что мы желаем высказать, заключалось в формальных значениях употребленных
нами слов, нам нужно было бы употреблять для высказывания каждой отдельной
мысли гораздо более слов, чем это делается в действительности. Мы говорим только
необходимыми намёками; раз они вызывают в слушателе нужную нам мысль, цель достигается; и говорить иначе было бы безрассудной расточительностью» [12, с. 296].
Возможность говорить такими «намёками» обусловлена национально-культурной
семантикой слова, являющегося «коллективной памятью носителей языка, «памятником
культуры», зеркалом жизни нации»; ключом к образу жизни соответствующего народа и в
целом ключом к знаниям [3, с. 52], т. е. базовой единицей фоновых знаний языковой личности является слово как носитель многоплановой историко-культурной информации.
В работе «Русский язык. Грамматическое учение о слове» В.В. Виноградов отмечал:
«Значение слова далеко не совпадает с содержащимся в нём указанием на предмет, с
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его функцией названия, с его предметной отнесённостью. Одни и те же предметы поразному осмысляются людьми разного образования, разного мировоззрения, разных
профессиональных навыков, поэтому одно и то же русское слово как указание на предмет включает в себя разное содержание в речи разных социальных и культурных групп»
[6, с. 21]. Эта мысль В.В. Виноградова продуктивно развивается в современных лингвистических исследованиях, в которых для обозначения содержания слова, выходящего за
рамки его понятийного значения, используются различные термины.
В лингвострановедческой теории слова Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова используется термин лексический фон, формирующий национально-культурную семантику
слова и являющийся фиксатором индивидуальной и общественной информации, которая передаётся в актах коммуникации. Особенностью лексического фона является то,
что он, как и слово, – принадлежность языка, явление языкового сознания. «Подобно
тому как слово обладает свойством массовой воспроизводимости, так и лексический
фон в его основных, стержневых семантических долях устойчиво известен всем членам
национально-культурной и языковой общности людей» [5, с. 44], поэтому можно говорить о лексическом фоне как принадлежности определённого этноса.
При характеристике слова как носителя культурной информации распространённым
является термин коннотация, в трактовке которого выделяются «узкий» и «широкий» подходы. В узком смысле коннотацией лексемы называют «несущественные, но
устойчивые признаки выражаемого ею понятия, которые воплощают принятую в данном
языковом коллективе оценку соответствующего предмета или факта действительности»
[1, с. 159]. На наш взгляд, более продуктивным является «широкий» подход к определению данного явления, в соответствии с которым под коннотацией понимают «добавочное
содержание слова (или выражения), его сопутствующие семантические и стилистические оттенки, которые накладываются на его основное значение, служат для выражения
разного рода экспрессивно-эмоционально-оценочных обертонов и могут придавать
высказыванию торжественность, игривость, непринуждённость, фамильярность и т.п.»
[2, с. 203 – 204]. Коннотативный подход к рассмотрению семантики языковых единиц
отразился в работах многих современных исследователей (В.И. Говердовский, Т.А. Графова, В.А. Маслова, О.С. Сапожникова, В.Н. Телия, Г.В. Токарев, А.В. Филиппов и др.).
Кроме того, в исследованиях, посвященных изучению культурной значимости
языковых единиц, используются термины: культурный компонент смысловой структуры
(Ю.А. Бельчиков), культурно-этнический компонент значения (С.Г. Воркачёв), культурноисторический компонент значения (Н.Г. Комлев), символический компонент семантики
(Е.И. Аюпова) и другие. Такое разнообразие терминов отражает глубину изучения данной проблемы, при этом выбор того или иного термина зависит, главным образом, от
конкретных целей исследования.
Объём и богатство национально-культурной информации, заключённой в единице
языка, определяются, в первую очередь, её языковым статусом. Языковой единицей, отличающейся богатством культурной информации о жизни народа-носителя языка, является имя
собственное, что обусловлено самой его языковой природой: при остающейся дискуссионности вопроса о наличии у онима лексического значения наличие национально-культурного
компонента содержательной стороны имени собственного признано большинством исследователей. Подчёркивая значимость онимов для духовной сферы развития человечества, ещё
174

М.Я. Морошкин отмечал: «Где молчат хроники и исторические памятники, там начинает
говорить одно слово, там, где безмолвствуют саги, начинают повесть собственные имена»
[10, с. 6]. В имени собственном в максимально полном объёме реализуется социокультурная
функция языка, поскольку именно в ониме сосредоточено национально-языковое своеобразие этнолингвистического сообщества. По замечанию В.Н. Топорова, имя – это та «парадоксальнейшая часть языка, где причина и следствие неразличимы, где «последний» смысл преформирует «первые»; имя – импульс культуры, поскольку оно вводит человека в знаковый
космос, но оно и результат её, поскольку его смыслы возрастают в пространстве культуры,
ею держатся и ею же контролируются» [15, с. 382].
Интерес к имени собственному как культурному знаку сегодня в значительной мере
обусловлен усилением общего интереса к национальной истории и культуре, одним из
хранителей которых является оним в силу своей природы уникального именования единичного объекта. Л.А. Булаховский указывал, что главная задача онимов – «останавливать внимание на индивидуальном, извлекать его из множественного, противопоставлять множественному» [4, с. 17], т. е. отражать специфику названного объекта, в том
числе национальную.
Подчёркивая способность имени собственного выступать своего рода «культурным
знаком» при восприятии его языковой личностью, Г.Д. Томахин отмечает: «Ономастическая лексика в целом обладает высокой национально-культурной маркированностью. Любой топоним и антропоним в сфере языка и культуры воспринимаются на
фоне определённых ассоциаций, основанных на некоторых признаках обозначаемого
ими объекта, причём фоновые знания, которыми обладают носители данного языка и
культуры, существенно отличаются не только объёмом, но и формой их существования.
Следовательно, при лингвострановедческом изучении лексики необходимо учитывать
не только все значения слова, зарегистрированные в словарях, но и его ассоциации в
фоновых знаниях народа-носителя» [14, с. 115].
В данной работе для описания национально-культурной семантики имени собственного будем использовать термин ассоциативно-культурный фон (далее АКФ),
предложенный Н.А. Максимчук. АКФ – это вся сопутствующая информация, не входящая
в непосредственное содержание онима, при этом «компонент культурный указывает на
то, что фоновые знания), сопровождающие имя собственное, носят прежде всего культурологический характер (культура в данном случае понимается максимально широко).
Компонент ассоциативный называет основной путь формирования, расширения и затем
выявления фоновых знаний» [9, с. 166 – 167]. Существенной характеристикой данного термина является то, что он отражает не только культурологический характер сопряжённых с
конкретным онимом фоновых знаний, но и основной путь их формирования и выявления.
С позиций русской языковой личности в лингвокультурологической стратификации
имён собственных можно выделить три уровня: общечеловеческий (онимы, принадлежащие мировому социуму); общенациональный (онимы, значимые для отдельной нации) и
региональный / краеведческий (онимы, распространённые преимущественно на территории отдельного края) [9, с. 110]. В силу своей непосредственной близости к воспринимающему субъекту региональные онимы при формировании фоновых знаний конкретной
языковой личности могут иметь даже большее значение, чем имена собственные более
высоких уровней. Кроме того, исследование региональных ономастических фоновых
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знаний в настоящее время приобретает дополнительное практическое значение в связи с
активными миграционными процессами, в результате которых большое количество людей
(как носителей языка, так и инофонов) оказывается в новой для себя среде, адекватное
«включение» в которую предполагает приобщение к региональным фоновым знаниям.
Материалом проведённого нами исследования послужили имена собственные в составе фоновых знаний смолян. Эти онимы были выявлены методом ассоциативного
эксперимента, в котором приняли участие 1650 респондентов. Сбор материала осуществлялся как в индивидуальной, так и в групповой форме (с группой испытуемых из 10
– 20 человек). Проведение эксперимента и предъявление стимульного материала происходило в письменной форме. В начале эксперимента респонденты заполняли заранее
подготовленный бланк с анкетой, содержащей следующие социально-биографические
характеристики личности: пол, возраст, место рождения, уровень образования, сфера профессиональной деятельности, время проживания на Смоленщине и место жительства (город Смоленск или один из районов области). Выбором в качестве участников опроса представителей разновозрастных и разносоциальных групп обеспечивалась достоверность
получаемых результатов и их релевантность поставленной цели – выявление онимов,
значимых для всех смолян. Помимо перечисленных параметров, никаких других личных
данных в анкете указывать не требовалось, поскольку главным преимуществом такого способа получения информации, как анкетирование, является его анонимность. По замечанию
А.Ю. Мягкова, отсутствие у респондентов гарантий неразглашения их ответов (в случае
отсутствия анонимности) приводит к отказам от участия в исследовании и различным формам редактирования своих ответов [11, с. 25]. Предварительное проведение анкетирования
позволило сделать выводы об особенностях состава выявленных фоновых знаний респондентов в соотношении с указанными параметрами анкеты, в частности, со временем проживания на Смоленщине, т. е. «включённостью» в смоленский региональный социум.
Собственно эксперимент состоял в том, что испытуемым было предложено в течение
одной минуты записать имена собственные, с которыми у них ассоциируется топоним
Смоленщина. Полученный ассоциативный материал был обработан нами посредством
создания электронной Базы данных, включающей 1212 онимов-реакций (13471 употребление). При анализе использовался полный корпус полученных данных (от самых
частотных до единичных реакций), поскольку модели связей между словами позволяют
выявить тенденции, характерные для увязывания слов в лексиконе, а малочастотные или
единичные реакции могут реализовать одну и ту же модель связи за счёт субъективного
переживания близости их значения по тому или иному параметру [8, с. 101]. Вне поля
анализа в настоящей работе оказались лишь не связанные с её целями индивидуальные
реакции испытуемых (имена родителей, друзей, клички собак и т. п.), которые могут
быть объектом самостоятельного исследования.
Количественные показатели эксперимента отражены в таблице № 1, где для каждой
группы участников, различных по времени проживания на Смоленщине, указаны характеристики: количество испытуемых (И); количество онимов-реакций (Р); количество употреблений (У); среднее количество реакций на одного испытуемого в группе (кол-во Р / И);
средний коэффициент разнообразия реакций (КРР), вычисляемый по формуле: КРР = В : А,
где А – количество употреблений онимов-реакций, В – количество разных онимов-реакций.
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Время с рождения
проживания
Показатели
Кол-во И
Кол-во Р
Кол-во У
Кол-во Р / И
КРР

1196
1110
10437
8,7
0,11

с 7 – 16
лет

с 16 – 25
лет

с 25 – 35
лет

124
331
1196
9,6
0,28

158
307
1191
7,5
0,26

83
152
449
5,4
0,34

Таблица № 1
с 35 лет

89
151
466
5,2
0,32

57
65
52
60
62

44
44
39
46
44

44
44
32
40
36

36
40
37
42
39

32
43
23
16
15

32
27
18
17
4

21
20
18
14
29

19
21
9
11
2

16
19
12
8
3

11
15
11
7
2

11
16
6
2
1

Василий Тёркин

Н.И. Рыленков

М.К. Тенишева

Ф.С. Конь

М.В. Исаковский

Смоленск

А.Т. Твардовский

М.И. Глинка

Ю.А. Гагарин

Крепостная стена

Время
проживания
с рождения
с 7 – 16 лет
с 16 – 25 лет
с 25 – 35 лет
с 35 лет

Успенский собор

Днепр

Материалы таблицы позволяют сделать вывод о том, что более распространённые списки реакций содержат более стереотипные ответы; разнообразием же отличаются, напротив, менее многочисленные списки реакций. Так, например, наиболее распространённый
список реакций у респондентов, проживающих на Смоленщине с рождения и со школьного возраста (7 – 16 лет), а разнообразием отличаются реакции испытуемых, «включённых»
в смоленский региональный социум после 25 и 35 лет. Особо следует выделить то, что
наименьшее разнообразие ответов (коэффициент 0,11) зафиксировано в группе реакций
респондентов, проживающих на Смоленщине с рождения, что подтверждает актуальность
выявления и описания региональных ономастических фоновых знаний.
В результате статистического анализа в структуре региональных ономастических
фоновых знаний респондентов были выделены следующие компоненты: единичные
реакции (487 онимов, 40 %); периферийные области, сформированные значимыми для
определённых языковых групп онимами с индексом частотности, равным 2 (194 онима,
16 %), и более 2 (519 онимов, 43 %); ядро, состоящее из 12 онимов, прецедентных для
всего Смоленского края и названных всеми группами испытуемых.
В таблице № 2 представлено (в процентном отношении) распределение количества
употреблений ядерных онимов среди групп респондентов, различных по времени проживания на Смоленщине:
Таблица № 2
Оним

8
4
11
1
1
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В результате анализа материалов были сделаны следующие выводы:
1. Наличие представленных в таблице № 2 имён собственных в списках реакций
всех групп респондентов позволяет включить данные имена в состав ядра региональных ономастических фоновых знаний смолян. В то же время разница количества их употреблений является показателем взаимосвязи времени проживания на Смоленщине, т. е.
«включённости» в смоленский региональный социум, и состава региональных ономастических фоновых знаний языковой личности смолян.
2. Оним Днепр является самой частотной реакцией не только в общем списке, но и в
списках реакций всех групп респондентов, различных по времени проживания на Смоленщине; такие результаты доказывают прочность ассоциативной связи «город – река,
на которой он стоит».
3. Показатели количества употреблений других «ядерных» онимов в списках реакций различных групп испытуемых распределились по-разному: наиболее высокие показатели характеризуют респондентов, проживающих на Смоленщине с рождения или со
школьного возраста, менее высокие – испытуемых, «включённых» в смоленский региональный социум в возрасте после 25 лет. Такие наблюдения могут быть связаны с тем,
что респонденты, проживающие на Смоленщине с рождения или со школьного возраста,
изучали региональные курсы «Литература Смоленщины», «География Смоленщины»,
«История Смоленщины», предусмотренные «Программой для общеобразовательных
учебных заведений Смоленской области. Региональный компонент» (1995 год). Данные
региональные курсы не изучались испытуемыми, приехавшими на Смоленщину уже после школьного возраста, и их краеведческие знания формировались преимущественно
стихийно, чем объясняется разнообразие онимов-реакций, но невысокие показатели распространённости.
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У статті розглядається взаємозв’язок приналежності мовної особистості до смоленського регіону та складу її фонових знань, виявлених методом масштабного асоціативного експерименту. Приналежність до регіону визначається різним часом проживання респондентів на Смоленщині, починаючи з народження і закінчуючи віком 35 років.
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BELONGING TO THE REGION AS A FACTOR OF THE BACKGROUND
KNOWLEDGE OF LOCAL ONOMASTIC HISTORY
The article discusses the relationship between the linguistic identity of Smolensk region
and the composition of its background knowledge, identified by a large-scale association
experiment.
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ФРЕЙМОВА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ EDUCATION В СУЧАСНІЙ
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Розглянуто особливості фреймової структури концепту EDUCATION в сучасній
англійській мові; виділено слоти, які формують концепт, що аналізується; а також показано мовні засоби, які вербалізують концепт EDUCATION в сучасній англійській мові.
Ключові слова: концепт, вербалізація, фреймова структура, слот.
Що є освіта, як не процес,
який навчає людину навчатися?
П.Устінов
Наявність освіти є невід’ємним атрибутом сучасного спеціаліста, який прагне досягти кар’єрних успіхів. Процес надання та отримання освіти є доволі складним та багатостороннім. Безперечно, всі елементи та пункти цього процесу (як і будь-якого іншого,
який має велике значення для соціуму) знаходять своє відображення в мові. Саме тому
концепт ОСВІТА (EDUCATION) можна вважати універсальним та розглядати за допомогою понять та методик когнітивної лінгвістики.
Варто зазначити, що розвиток когнітивної лінгвістики пов’язаний з розробкою багаторівневої теорії значення слова – когнітивної семантики. Відмітною особливістю
когнітивної семантики є вихід за межі власне мовних значень та звернення до знання
немовного, енциклопедичного характеру, а також виявлення ролі цього знання в процесі
формування мовних значень та змісту висловлювання [1: 106].
Мовні значення, на думку М.М. Болдирева, передають лише деяку частину нашого
знання про світ, а основна частина цього знання зберігається в нашій свідомості у вигляді певних розумових структур – концептів різного ступеня складності та абстрактності,
у змісті яких можуть постійно включатися нові характеристики. Ці характеристики, в
свою чергу, потребуватимуть нових форм мовної репрезентації [2: 27]. Дослідник також
стверджує, що значення слів співвідносяться з певними когнітивними контекстами, які
він називає «когнітивними структурами», або «блоками знання», які стоять за цими значеннями та сприяють їх розумінню [2: 30].
Вчені-когнітивісти по-різному йменують ці когнітивні контексти. Так, наприклад, Ж.
Фоконьє та Дж. Лакофф називають їх ментальними просторами, а М. Мінський та Ч.
Філмор – фреймами.
Традиційно під поняттям «фрейм» розуміють «структуру репрезентації знань, у якій
відображено набуту досвідним шляхом інформацію про деяку стереотипну ситуацію та
про текст, що її описує, а також інструкцію щодо її використання» [3: 771]. Фрейм також
репрезентує інформацію про те, як його використати, до чого це може привести і що потрібно зробити, якщо ці очікування не підтвердяться.
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Метою нашої статті є виявлення фреймової структури концепту EDUCATION на матеріалі англомовних словникових дефініцій, а також виділення ключових когнітивних
ознаки, що його формують. Об’єктом дослідження є мовні одиниці, які вербалізують
концепт EDUCATION, предметом – здатність фактичних одиниць репрезентувати концептуальні ознаки зазначеного концепту.
Методами, які ми використовуємо для досягнення мети нашої роботи, є методика
фреймового аналізу, яка є однією з найпопулярніших в методологічному інструментарії
концептуального аналізу, та аналіз словникових дефініцій.
Варто зазначити, що методику фреймової семантики було вперше запропоновано Ч.
Філмором в середині 1970-х років. На думку Ч. Філмора, фрейм є когнітивною структурою, знання якої асоціюється з концептом, що представлений тим або іншим словом
[4: 52-59]. На думку М.М. Болдирева, саме метод фреймової семантики дозволяє дослідниками проаналізувати взаємодію семантичного простору мови (мовних значень)
та структур знання, розумового простору [2: 33]. Як підкреслює С.А. Песіна, фреймова
семантика надає дослідникові можливості моделювати принципи структурування та відображення людського досвіду та знання в значеннях мовних одиниць [5: 36].
Згідно з концепцією М. Мінського, фрейм є сіткою вузлів та зв’язків між ними. Верхні рівні фрейму чітко визначені, оскільки утворені такими поняттями, які є завжди справедливими відносно ситуації. На нижніх рівнях наявні чарунки, або термінальні вузли
чи слоти, які заповнюються конкретними даними у процесі приведення фрейму у відповідність до певної ситуації [3: 771].
В нашому дослідженні для більш детального аналізу концепту EDUCATION та виявлення його фреймової структури ми використовуємо розгалужену типологію фреймів,
яку було розроблено українською дослідницею С.А. Жаботинською [6]. Вона застосовує
для опису значень мовних одиниць схемні концептуальні мережі, утворені пропозиціями
базисних фреймів, які «демонструють найбільш узагальнені принципи категоризації й
організації інформації, вираженої за допомогою мови» [3: 772]. На основі цього принципу дослідниця виокремлює п’ять типів фреймів:
1) предметоцентричний фрейм, який складається із системи пропозицій, де до одного
й того ж логічного суб’єкта приєднується декілька логічних предикатів; у центрі
уваги перебуває сам предмет;
2) акціональний фрейм, конституантами якого є декілька предметів, які наділяються
семантичними ролями, а акцент зміщується на взаємодію одного предмета з
іншими;
3) посесивний фрейм, який демонструє зв’язки володіння, вмісту і належність частині
в цілому;
4) ідентифікаційний фрейм, який персоніфікує, класифікує та специфікує предмет;
5) компаративний фрейм, що представлений субфреймами тотожності, схожості й
подібності [6].
Фактичним матеріалом для нашого дослідження слугували словникові дефініції лексеми education, які було відібрано з найбільших та найвідоміших монолінгвальних словників
сучасної англійської мови (The Longman Dictionary of Contemporary English, The Oxford
Advanced Learner’s Dictionary та ін.), словників-тезаурусів сучасної англійської мови
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(Macmillan English Dictionary and Thesaurus, Merriam-Webster: Dictionary and Thesaurus
та ін.), а також словників сполучення слів сучасної англійської мови (Oxford Collocations:
dictionary for students of English та ін.).
На основі аналізу фактичного матеріалу ми виділили сукупну фреймову структуру
концепту EDUCATION, всередині якої було виокремлено п’ять основних фреймів, згідно
обраної класифікації, та виявлено слоти, що формують кожний фрейм.
Аналіз фактичного матеріалу показав, що найбільш численним за кількістю лексичних одиниць, що його вербалізують в сучасній англійській мові, є предметний фрейм,
який есплікується в двох слотах, що зображують сутність освіти та місце, де проходить
освітній процес:
1) EDUCATION AS A PROCESS OF TEACHING (освіта як процес викладання)
вербалізується в сучасній англійській мові за допомогою таких мовних засобів як
the process of teaching, usually at school, college or university; the process of providing
people with some information; the process of training in a particular subject; the process
of giving systematic instructions; the process of giving some particular knowledge; the
process of educating people in a community or society;
2) EDUCATION AS A PROCESS OF LEARNING (освіта як процес вивчення)
актуалізується в сучасній англійській мові за допомогою наступних мовних засобів:
the process of learning, usually at school, college or university; an interesting experience,
which has taught you something; someone’s experience of learning in a particular subject;
the process of receiving systematic instructions; a body of knowledge acquired while being
educated; the imparting and acquiring knowledge through teaching and learning.
Наступним за численністю фреймом, який формує концепт EDUCATION в сучасній
англійській мові, є компаративний фрейм, який, згідно результатів нашого дослідження
представлений двома слотами:
1) EDUCATION (SYNONYMS): teaching, schooling, bringing up, tuition, tutoring, instruction, coaching, training, tutelage, guidance, indoctrination, inculcation, enlightenment, edification, literacy;
2) EDUCATION (ANTONYMS): ignorance, illiteracy, illiterateness, negligence, obscurity,
misunderstanding, misconception, vagueness.
На основі аналізу фактичного матеріалу, можемо сказати, що останні три фрейми є
майже однаковими за кількістю мовних одиниць, що їх вербалізують в сучасній англійській мові. Так, акціональний фрейм складається з двох слотів з наступним семантичним
наповненням:
1) THE ACTION THE AGENT OF EDUCATION PERFORMS (дія, яку виконує суб’єкт
(агент) освіти): to teach, to educate, to instruct, to coach, to train, to guide, to bring up,
to enlighten;
2) THE ACTION THE OBJECT OF EDUCATION PERFORMS (дія, яку виконує об’єкт
освіти): to learn, to experience, to acquire skills in, to become competent in, to study, to
absorb, to take in, to have lessons, to become proficient in.
Ідентифікаційний фрейм по суті називає агента та об’єкта процесу навчання та має
в своїй структурі два слоти:
1) THE AGENT OF EDUCATION: teacher, educator, educationalist, instructor, tutor, trainer, knower, experiencer, experient, coach;
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THE OBJECT OF EDUCATION: learner, student, pupil, educatee, educant, trainee.
Що стосується наповнюваності посесивного фрейму, фактичний матеріал дозволив
нам виділити два слоти в його структурі:
1) THE FEATURES THE AGENT OF EDUCATION POSSESSES: knowledge, experience,
positive attitude, information, instructions, ideas, literacy, instructions, constant development, decent manners;
2) THE FEATURES THE OBJECT OF EDUCATION POSSESSES: desire to acquire, patience, positive attitude, understanding, ability to follow.
Схематично фреймову структуру концепту EDUCATION в сучасній англійській мові
можна представити наступним чином:
2)

Отже, на основі вищезазначеного можна зробити висновок, що концепт EDUCATION
в сучасній англійській мові є відкритою системою, складові частини якої взаємодіють між
собою та доповнюють одна одну, та має складну фреймову структуру, що складається зі
слотів. Зміст концепту містить у собі те, що людина знає про нього, її емоції, образи,
асоціації. Аналіз фактичного матеріалу показав, що найбільш поширеним з виділених
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фреймів є предметний фрейм, що, на нашу думку, пов’язано з тим, що слоти, які складають його структуру, якнайповніше описують освіту як процес навчання та викладання.
Дослідження складного та багатоаспектного концепту EDUCATION в сучасній англійській мові має значні перспективи стосовно розширення спектру методів дослідження та більш детального розгляду кожної складової зазначеного концепту з точки зору
когнітивної лінгвістики.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ ИММИГРАНТОВ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПОЛЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В статье рассматривается понятие «британская идентичность» как объединяющая коллективная идентичность граждан Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии. Английский язык выступает языком культурного взаимодействия
и взаимообогащения носителей разных этнических культур в рамках общей национальной культуры.
Ключевые слова: английский язык, британская идентичность, иммиграция.
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии конца XX века
рассуждения о том, что значит быть британцем, что объединяет жителей Британских
островов приобрели особую актуальность. Современный английский философ Роджер
Скратон так охарактеризовал всплеск интереса к проблеме самоидентификации: «Мы
веками были достаточно уверены в себе, чтобы обходиться без самоедства, мы знали, кто
мы есть, и не копались в себе. Но сейчас, теряя веру в себя, мы в растерянности ищем
свою идентичность. Являемся ли мы нацией, территорией, объединены ли мы по языковому, культурному, имперскому признаку или только идеей?» [1]
Что могло так дезориентировать британцев и вызвать некую ментальную растерянность?
Какие факторы обусловили кризис национальной идентичности в Великобритании?
Распад Британской империи в середине XX века не только изменил пространственные
границы государства, но и спровоцировал надлом национального самосознания британцев
А.А. Громыко в монографии «Образы России и Великобритании: реальность и предрассудки» указывает на особенное отношение британцев к своим обширным владениям. Империя
была «воплощением их мироощущения, представляла собой живой организм, к которому
они испытывали отеческие чувства… поддерживала социальное спокойствие, заставляя
представителей всех слоев общества чувствовать себя членами великой нации избранных»
[2:59]. Британская идентичность выполняла консолидирующую функцию, поддерживая
сплоченность общества на основе чувства гордости за свою страну и подданства монарху.
Утрата империи и былого влияния в стратегически важных регионах мира привела к
«дроблению некогда монолитного ощущения принадлежности к метрополии … и самого
© О. Болдырева, 2013
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понятия «британство» на английскую, валлийскую, шотландскую и ирландскую составляющие» [Там же:64]. В противовес чувству гордости за «империю, над которой никогда не заходит солнце», начал формироваться концепт «Малой Англии». Все ярче звучат
призывы к расширению автономии из регионов «кельтской периферии». И хотя на протяжении всей истории государственности множественность культур была отличительной
чертой Соединенного Королевства, на современном этапе задача сохранения единства и
укрепления сплоченности общества стоит весьма остро.
Трансформировав представления британцев о своем государстве и национальной общности, вторая половина XX века существенно изменила этнокультурный облик страны. Волны
иммиграции из различных регионов Вест-Индии, Индии, Индостанского полуострова (50-е
и 60-е года), стран Карибского бассейна и Восточной Африки (70-е года), стран Восточной
Европы (90-е и начало нового столетия) вызвали существенные изменения представлений
жителей Соединенного Королевства о своей стране. Согласно переписи населения 2011 года
каждый восьмой житель Англии и Уэльса (13% населения) рожден за пределами Соединенного Королевства (причем половина данных мигрантов прибыла в страну в последние десять
лет). В Лондоне данный показатель достигает рекордных 37% [3]. О степени полиэтничности современной Великобритании можно судить по следующему показателю: польский
язык родным считают 546000 человек, язык пенджаби –273000 человек, язык урду – 269000
человек, бенгальский язык – 221000 человек, язык гуджарати – 213000 человек, китайский
язык (включая диалекты) – 207000 человек, арабский язык –157000 человек, французский
язык –147000 человек, португальский язык – 133000 человек, испанский – 120000 человек,
тамильский язык – 101000 человек [4].
Культурное многообразие современной Великобритании, безусловно, является источником постоянного взаимообогащения жителей страны. По мере увеличения численности
иммигрантов на протяжении второй половины ��������������������������������������
XX������������������������������������
века первостепенное значение приобретали вопросы миграционного законодательства, социальной поддержки новых граждан, противостояния расовой дискриминации. На данный момент в Соединенном Королевстве развит институт гражданства, политика социальной поддержки иммигрантов в
жилищной сфере, в сферах занятости и образования. Однако как отмечает ЕЮ Чемякин в
учебных материалах «Британская империя: становление, эволюция, распад», культурные
аспекты интеграции иммигрантов долгое время были«на втором плане, оставаясь частным делом иммигрантов, не выносимым на обозрение». По мнению исследователя, это
послужило созданию достаточно замкнутых, наименее адаптированных общин внутри
британской общности [5:159]. В контексте возросшей культурной мозаичности общества необходимо внимание к вопросам межкультурного взаимодействия, что требует от
исследователей разработки новых подходов к сплочению британской общности.
Может ли язык быть инструментом интеграции граждан Соединенного Королевства,
принадлежащих к разным культурным сообществам, в социокультурное поле Великобритании?
Совместное проживание носителей разных языков в рамках одной страны было постоянной характеристикой Соединенного Королевства на протяжении истории. Законодательно понятие «официальный язык» в Великобритании не закреплено, однако наиболее широкое распространение имеет английский язык, на котором фактически может
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говорить почти все население страны. Так, по данным корпорации ������������������
BBC���������������
, более 95% населения Британских островов владеют английским языком [6].
Одновременно в Великобритании реализуется языковая политика сохранения малых
языков. В 2001 году Великобритания ратифицировала Европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств (European Charter for Regional or Minority Languages),
официально признавая и поддерживая валлийский, шотландский гэльский, ирландский
языки. В 2003 году в данный список были также включены англо-шотландский, корнуэльский, мэнский [7]. На государственном уровне валлийский язык официально признан региональным и защищен Законом о валлийском языке от 1993, 1998 и 2010 года,
гэльский – Законом о гэльском языке от 2005 года. Однако осознавая межэтническую
напряженность на территории Северной Ирландии, ирландский язык до сих пор не получил особый статус.
Реализуя политику многоязычия, Великобритания признает языковое разнообразие
своего населения, несмотря на сокращение носителей региональных языков и сферы их
использования. Сравнивая статистические данные, полученные в результате переписи2001
и 2011 годов, видна неутешительная тенденция: в Англии и Уэльсе число людей, владеющих валлийским языком, уменьшилось с 582000 человек (2001 год) до 562000 (2011 год),
несмотря на рост населения в этот период; в Северной Ирландии число говорящих на ирландском языке возросло, но лишь на 1% (с 10% населения в 2001 до 11% в 2011); данные
по гэльскому и корнуэльскому языках на данный момент не обнародованы [см. также 3].
Опираясь на приведенные выше показатели, можно предположить, что «право на
язык» редко реализуется в реальной жизни. Доминирование английского языка можно
рассматривать как результат экономических и социальных факторов. Длительное пребывание в составе Соединенного Королевства и в поле доминирующей англоязычной культуры не могло не привести к определенной ассимиляции части населения. Значительная часть валлийцев, шотландцев и ирландцев перешли на английский язык, не утратив
своей культурной самобытности. Переход на доминирующий язык многих носителей
других культур можно рассматривать как рациональный выбор в пользу языка, который
дает больше возможностей для преуспевания в жизни, для большей социальной и пространственной мобильности.
Таким образом, английский язык становится родным как язык, которым человек владеет и которым пользуется, не совпадая с языком этнического и культурного происхождения.
Нередко в современных условиях можно столкнуться и с функциональным двуязычием
либо многоязычием: в одних сферах общественной жизни и ситуациях общения используется больше одни язык, в других – другой язык. Однако единый знак в рамках государства
жизненно необходим для взаимопонимания и эффективной коммуникации всех сограждан. Ни одно государство не может позволить себе обеспечивать услуги и выпускать официальные документы на каждом из языков, используемых на его территории.
Роль английского языка как объединяющего начала была признана ключевой исследователями и официальными лицами. В 2006 году премьер министр Тони Блэр в речи
The Duty to Integrate: Shared British Values подчеркнул исключительную важность английского языка для британской идентичности: «We should share a common language.
Equal opportunity for all groups requires that they be conversant in that common language. It
is a matter both of cohesion and of justice that we should set the use of English as a condition
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of citizenship». («Нам необходимо говорить на одном языке. Равные возможности для
всех должны обеспечиваться на едином языке. Овладение английским языком как выдвигаемое нами условие получения гражданства является мерой сплочения общества и
гарантом справедливости») [8].
Владение английским языком в качестве требования для получения гражданства
Соединенного Королевства впервые было отражено в законе «О национальности, иммиграции и праве на убежище» от 2002 года. Согласно данному закону, с 2004 года все претенденты на получение гражданства Соединенного Королевства, владеющие английским
языком, должны сдавать тест «Life in the UK», проверяющий знание истории, культуры
и традиций, основ государственного устройства и общественной жизни страны. Для тех,
кому уровень владения языка не позволял справиться с тестом, были предусмотрены
курсы, в которых обучение языку было совмещено с освещением необходимой информации о Великобритании [9].
В последующие годы требования к языковой компетенции лишь ужесточались. 8
апреля 2013 года Министерство внутренних дел опубликовало заявление о намерениях
(StatementofIntent) ввести с 28 октября 2013 года дополнительные требования к знанию
английского языка для тех, кто подает на постоянное резидентство и натурализацию. С
28 октября 2013 года заявители должны будут сдать тест «Lifeinthe UK» и продемонстрировать знание разговорного английского на уровне В1 по общеевропейской схеме CEFR.
Доказать уровень английского можно будет одним из следующих способов:
• сдать один из тестов из списка, утвержденного Министерством внутренних дел;
• получить квалификацию ESOL уровня 1, 2 или 3 в Англии, Уэльсе или Северной
Ирландии;
• получить квалификацию ESOL уровня 4, 5 или 6 по требованиям Scottish Qualifications
Frameworks в Шотландии [10].
Подводя итог вышесказанному, важно подчеркнуть, что на современном этапе политика
интеграции иммигрантов в Соединенном Королевстве не сводится лишь к обретению
юридического равноправия и социальной поддержки со стороны государства. На
первый план выходит проблематика межкультурного общения и консолидации всех
жителей Британских островов. Признавая культурную самобытность граждан, их право
на сохранение собственной культурной идентичности, важно формировать чувство
отождествления себя с другими членами мультикультурного общества в рамках единого
государственного образования. Попытки ответить на вопрос «Что объединяет нас?»
могут помочь выстроить более эффективный диалог между представителями разных
культур и помочь управлять «культурным многообразием», чем приверженность лозунгу
«Мы такие разные».
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АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ
ІМІГРАНТІВ В СОЦIОКУЛЬТУРНЕ ПОЛЕ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
У статті розглядається поняття «британська ідентичність» як об’єднуюча колективна ідентичність громадян Сполученого Королівства Великобританіi і Північної Ірландії. Англійська мова виступає мовою культурної взаємодії та взаємозбагачення носіїв
різних етнічних культур в рамках загальної національної культури.
Ключові слова: англійська мова, британська ідентичність, імміграція.
THE ENGLISH LANGUAGE AS A MEANS OF CULTURAL
INTERACTION AMONG DIFFERENT ETHNIC GROUPS
WITHIN BRITISH NATIONAL CULTURE
The article focuses on the notion of Britishness as a unifying collective identity possessed
by all citizens of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The English
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language is evaluated as a means of cultural interaction among different ethnic groups within
British national culture.
Keywords: the English language, British identity, immigration.
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Н. Лапицкая, канд. филол. наук, доцент
ГГУ имени Ф.Скорины, Гомель, Беларусь
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ РУССКИХ МИФОНИМОВ,
ОТРАЖЁННЫХ В ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВАРЯХ
В статье приводится классификация мифонимов, которые отражены в диалектных
словарях русского языка, рассматривается внутренняя форма отдельных наименований.
Ключевые слова: мифоним, тематическая группа, эвфемизм, внутренняя форма.
Как известно, ИС могут называть не только людей, географические объекты и т.д.
Они могут именовать вымышленные объекты. Имена вымышленных объектов фиксируются мифонимией.
Мифонимия – совокупность СИ мифологических объектов, образующих определённую подсистему в ономастике. Имена вымышленных объектов (мифологических
существ, мифологических топонимов, гидронимов) встречаются, как правило, в фольклорных текстах.
Мифонимия включает не только специальные, не используемые в других сферах
имена, но и реальные личные имена, топонимы, гидронимы и т.д., отдельные апеллятивы и отапеллятивные образования, выполняющие функцию именования мифологических объектов.
В мифологической лексике именуют персонажи, растения, географические и природные объекты, предметы, никогда не существовавшие в природе или наделённые ирреальными свойствами.
Роль ИС в мифологической лексике тесно связана с проблемой номинации в этой
лексической группе, с отражением в языке определённых особенностей мифологического мышления. Одушевление и персонификация предметов и явлений окружающего мира
весьма характерны для определённой ступени развития культуры, а именно для того
этапа развития мышления, когда оно было в значительно большей степени чувственноконкретным, чем мышление современного человека. Антропоморфизм являлся способом и формой освоения сил природы человеком. Именно пониманием имени в мифологическом мышлении обусловлена особо важная роль имени в мифологической лексике.
Следует сказать, что в последнее время значительно возрос интерес исследователей к
изучению имён собственных в фольклорных жанрах (заговорах, пословицах, поговорках,
© Н. Лапицкая, 2013
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загадках, сказках), т.е., по словам О.Н. Трубачёва, отмечается «явное смещение интереса
исследователей с формальной структуры языка на его содержательные стороны (план содержания) и «внешние» (этнокультурные, историко-культурные, социокультурные и т.п.)
функции языка» [1, с. 95]. В то же время, решая задачу историко-культурного изучения
собственных имён, ономасты, как правило, сосредотачиваются на проблемах отражения
в ономастике особенностей материальной культуры, бытового уклада, социальных отношений и т.д. Значительно реже внимание учёных оказывается привлечённым к вопросам
«кодирования» в именах собственных информации о духовной культуре народа, являющейся объектом этнолингвистических исследований.
По словам Я.Э. Голосовкера, «миф – это не только первобытное, инфантильное мышление, но способ познания мира, форма мышления, к которой прибегает человеческий
разум при решении вопросов, недоступных постижению логикой» [2, с. 12].
В языковом сознании миф проявляет себя через мифонимы.
В словаре ономастической лексики даётся следующее определение мифонима: «Мифологическое имя собственное (мифоним) – имя вымышленного объекта любой сферы
ономастического пространства в мифах и сказках, в том числе мифоантропоним, мифозооним, мифофитоним, мифоперсоним, а также теоним» [3, с. 125]. Мифоним–(греч.
[/p] μῦθος 'миф', ὄνομα 'имя') собственное имя вымышленного объекта любой категории
(героя, божества, демонического персонажа, места) в мифах и сказаниях (Одиссей, Посейдон, Змей-Горыныч, Китеж) [4, с. 212].
В качестве мифонимов или мифологических ИС в русском языке используются:
1. Антропонимы, чаще календарные имена бытового происхождения.
2. Христианско-легендарные имена ветхого и нового заветов, а также апокрифических персонажей (н-р, Соломония).
3. Имена старорусских божеств и др. мифологических персонажей (Дидо, Ладо, Ярило, Перун, Купала (Купало), Велес, Стрибог, Лада, Даждьбог, чёрт, домовой (домовик),
болотник, овинник, кикимора,баенник (банник),подпечник, лесовик (лесовой), полевой,
полудница, русалка, мара (маруха), ведьма, волколак, оборотень).
4. Отапеллятивные имена (бес Колдун, Вихорь Вихоревич, Доля).
5. Мифонимы, утратившие мотивировку, неясные по происхождению и представляющие собой определённый языковой комплекс, который именно в силу своей немотивированности используется в качестве наименования миофлогических персонажей.
Выбор мифонима обусловлен рядом причин: мифологической маркировкой (Лад и
Дидо), образной этимологизацией имени: (вода Ульяна – лить), художественными поэтическими задачами: ритмико-мелодической структурой имени, эвфонией, рифмовкой.
Имя в качестве универсалии языка хранит информацию во времени, является
сложным языковым знаком и, согласно мифопоэтическому подходу, может представлять собой свёрнутый краткий текст, т.е. являться «антропонимической формулой или
реликтом эллиптированного текста» [5, с. 87]. По словам В.Н. Топорова, «роль имени
не только велика, но по-особому отмечена, и то, что поддаётся учёту и пересказу, образует лишь поверхностный слой той тайны, которая связана с именем. Но даже прикосновение к этому слою намекает и на глубину этой тайны и на ту силу, которая от
неё неотделима» [6, с. 126].
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Мифонимы, представленные в диалектных словарях русского языка, требуют подробного описания. Наиболее правильным и структурированным является описание наименований мифологических существ по тематическим группам.
Термин «тематическая группа» раскрывается в словаре О.С. Ахмановой как «ряд
слов, более или менее близко совпадающих по своему основному семантическому полю»
(Ахманова, 1966, 118).
Классификация лексического материала по тематическим группам − один из наиболее распространенных приемов описания лексики (основополагающие работы М.М.
Покровского, В.В. Виноградова, Ю.С. Сорокина, О.Н. Трубачева, Ф.П. Филина, Д.Н.
Шмелева и ряд диссертационных исследований).
Под тематической группой понимается группа слов одной части речи, выделенных и объединенных на основе общности предметно-логических связей обозначаемых ими вещей.
В лингвистической литературе существует не одно наименование тематических
групп лексики: предметные, тематические, предметно-тематические, функциональные.
Наконец, подобные группировки могут называться иногда и лексико-семантическими
группами особого типа, «элементы которых объединены денотативной общностью (слова, обозначающие дорогу, птиц, рукавицы, ребенка и т.п.)».
В диалектных словарях русского языка представлены следующие тематические
группы мифонимов:
1. Мифонимы, указывающие на место обитания мифологического существа: русск.
банник, баенник, баенный, банной, банный, банный хозяин, банщик, баянник, банная
бабушка, байниха, банниха, банница [7; 2, c. 95]; болотная баба, болотник, болотный,
болото, болотяник, болотница; боровик, боровой;водява, водявка, водяная баба, водяная женщина, водяная чертовка, водя′ниха, водяни′ха, водя′ница, водяни′ца, водянниха,
водяновка, водянуха, водяной, воденик, водовик, водыльник, водя′ник, водяни′к, водяной
дедушка, водяной дьявол, водяной леший, водяной хозяин, водяной царь, водяной шишок,
водяной шут [7; 4, c. 350-351]; горный, горный дед [7; 7, c. 49]; гуменник, гуменный хозяин, гумённый [7; 7, c. 228]; дворовой, дворовый, дворовый хозяин, дворовик, дворный,
дворо′вушко; домовая хозяйка, дома′ха, доманушка, домовилиха, домовинка. домови′ха,
домовица, домовичка, доможи′риха, домовой, домовой хозяин, домове′душка, домовид,
домовидушко, домовидый, домовик, домови′тель, домовитушко, доможил, доможир,
доможи′рко, доможирник, домоседушко[7; 8, c. 119, c. 120, c. 121];запе′ченник, запечник,
запечный, запече′льнаямара, запе′чельница [8; c. 151]; лесная девка, лешачиха, лесачиха,
лесниха, лесовиха [7; 17, c. 10],лешави′ца, ле′шенка, лешиха, лешуха, леший, леший царь[7;
17, 33], лесак, лесник, лесной, лесной дедушка, лесной дядя, лесной херувим, лесной хозяин, лесной царь [7; 16, c. 374], лесовик [7; 17, c. 10], лесовой, лесовой дедушка, лесовой хозяин [7; 17, c. 10], лешак, лешой[7; 17, c. 32, c. 33];мельничной, мельничный, мельничная,
мельник [7; 18, c. 105]; моховой, моховик [7; 18, c. 312]; овинник, овинный, овинный батюшко, овинный жихарь, царь овинный, дедушко овинный [7; 22, c. 299], овинушко[7; 22,
c. 299], овиня′ник [7; 22, c. 300], овинница, овинничиха [7; 22, c. 299]; омутник, омутно′й
(7; 23, c. 206); подовинник, подовиннушко, подовинница[7; 28, c. 29]; подпечка, подпечник,
подпечный, подпечечник[7; 28, c. 135]; подпольник, подполянник [8; c. 274]; подкустовник
[8; c. 273]; полеви′к, полево′й, дедко-полевой, дедушко-полёвушко, поляха [7; 29, c. 47];
стоговой, стожи′ха [8; c. 320]; хлевной, хлевник, хлевняк [8; c. 333].
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Все представленные выше мифонимы имеют прозрачную внутреннюю форму. Данные
наименования имеют одну общую модель образования: «место обитания мифологического существа» – «мифоним»: баня – банник, бор – боровик, дом – домовик и др. Самый
известный из названных существ – домовой. ДОМОВИК, а, м. 1. По суеверным представлениям – добрый или злой дух, живущий в доме; домовой. Новг., 1852. Олон., Калуж., Орл.
[7; 8, c. 119]. Домовой может жить в разных местах в доме, и в зависимости от этого его
наименование конкретизируется (подпечник, подпольник, запечный, хлевник).
Домово́й у славянских народов домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, здоровье людей и животных, плодородие. Обычно он не делает зла, а только шутит иногда, даже оказывает услуги, если
любит хозяина или хозяйку. Перед смертью кого-нибудь из семейства воет, иногда даже
показывается кому-нибудь, стучит, хлопает дверями и пр.Если домовой полюбил домашних, то он предупреждает о несчастье, караулит дом и двор; в противном же случае он
бьёт и колотит посуду, кричит, топает и пр. Тому, кого любит, завивает волосы и бороды
в косы, а кого не любит, того ночью щиплет до синяков [9]. Образ домового наиболее
сложный из всех языческих духов.
2. Мифонимы, указывающие на внутренние свойства персонажей (действие мифологического существа на человека, особенности поведения, на степень воздействия существа на человека и др.): берегиня (от беречь?) [8, c. 54); блуд (заставляет человека блудить, плутать) [7; 3, c. 29]; водило, водка, уводна (водит пьяных, заставляет плутать) [8,
c. 90];ман, манилка, манилко, манило, маниха (поманиха), дух, который «манит к себе»,
морочит, обманывает и пугает людей [8, c. 233]; лоскотуха ((русалка) от глагола «ласкотать» – щекотать) [8, c. 229]; Лукавый, Луканька (одно из эвфемических названий чёрта,
который стремится обмануть, слукавить; ср. также: лука «изгиб» (ТСБМ 3, 62) и данные
народной этимологии, прочно связавшей имя Лука с глаголами залучить, залучать «заманивать, запрашивать, зазывать, заводить убеждениями или обманом» [10; 1, c. 598];
лихо, лихо одноглазое (персонифицированное зло, беда [8, c. 220]); обдериха, одёрышек
(хозяйка бани, «задирает» моющихся) [8, c. 259].
К данной группе можно отнести многочисленные наименования персонифицированных болезней (особенно лихорадок). Антропоморфические представления, как известно,
свойственны мифологическому мышлению в целом. Особенно это касается представлений о различных болезнях, так как заболевание представлялось чем-то материальным,
зарождающимся вне человека: «Болезнь не есть что-то внутреннее, зарождающееся и
развивающееся в нем самом, в человеке, но нечто являющееся извне, живущее материальною жизнью, короче сказать, олицетворяемое» [11, c. 28]. Скула, оспа, а также самые
страшные эпидемические болезни – чума и холера – представлялись в женском образе,
они связывались с огнем и жили там, где вода, море, океан, ветры (сравн. представления
о связи ветра с нечистой силой).
Лихорадка также выступала в человеческом облике. Она представлялась в образе красивой молодой женщины или безобразной костлявой старухи [12, c. 130-132; 8, c. 29-30].
Наименования лихорадок, могут указывать на болезненные физические ощущения,
вызванные самой болезнью: Гнетея, Гнетница, Гнетуха, Гнетучка (гнетёт) [10;1, c.
360]; Говоруха (заставляет говорить (бредить)) [10;1, c. 364]); Дрожуха (дрожать); Желтея, Жолотица, Желтыня (“желтит”, иссушает человека) («Желтыня, по поверью,
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мать лихорадок, семи дочерей Ирода: желтой, зеленой, нутреной, дутой, студеной, рыкающей, огненной» [10; 1, c. 531]; Знобея, Знобиха, Знобуха[10; 1, c. 401]; Ломея, Ломиха, Ломлея (ломит) [10; 1, с. 266]; Огневица, Огненная, Огнея (вызывает внутренний
жар, огонь) [10; 2, c. 645]; Трясови′ца, Тресея, Тряса′вица, Трясунья, Трясуха, Трясучка,
Трясца, Трясь (трясёт) [10; 4, c. 439]; Холодия, Холодуха (холодит) [10; 4, c. 559].
3. Наименования, выражающие эмоциональное отношение человека к нечистому
духу: ворог, враг, вражий, вражи′на, вражной, вражня′, вражон, вражьё (нечистый
дух, чёрт, колдун, знахарь); Варагуша, Воро′гуша, Ворогу′ша, Ворогу′шиха, Ворогу′ха
(лихорадка); грех, греховодный, грешник, грешок (чёрт, бес, отражает представление о
том, что чёрт вводит в грех) [8, c. 120].
4. Эвфемические наименования нечистиков: дед, де′дко, дедок, дедушка, дедушко (чёрт, домовой, водяной, леший [8, c. 123]); Кума, Кумаха, Кумаха, Камаха, Комоха, Кумоха, Кумоха, Кумоха, Кумушка (Кумушка, и, ж. Лихорадка, малярия.На
двенадцать-то манеровкумушка берет людей. Что день трясти приниматся, кидат
в озноб, то в жар; теряшь выть (аппетит), худашь; кумушка на сердце; лихорадка,
сопровождающаяся болью в сердце [7; 16, c. 87]); суседка, суседко, сосед, соседко,
соседушко, суседко-доможир, дедушко-суседушко (домовой, леший [8, c. 320-321]).
К этой же группе можно отнести все мифонимы, включающие слова хозяин, дед,
дедушка, бабушка.
5. Мифонимы с «затемнённой» внутренней формой: русалка [10; 4, c. 114], чёрт
[10; 4, c. 597], ведьма [7, 4, c. 94]; Лихоманка, Лихая Лиходейка, Лихорадка [10; 2, 258];
ма′ра, мара′, маре′на, мару′ха [10; 2, c. 298]; кики′мора, кики′морка, куки′мора(по суеверным представлениям, домовой, проказящий по ночам с пряжей, веретеном, коробами
вьюшкой, лесная кикимора, лешачиха, лихорадка [7; 13, c. 205]).
Наименования, представленные в каждой из названных групп, требуют дальнейшего
изучения.
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ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ РОСІЙСЬКИХ МІФОНІМІВ, ВІДОБРАЖЕНИХ
У ДІАЛЕКТНИХ СЛОВНИКАХ
У статті наведена класифікація міфонімiв, відображених у словниках російської
мови, розглядається внутрішня форма деяких найменувань.
Ключові слова: міфонім, тематична група, евфемізм, внутрішня форма.
THEMATIC GROUPS OF MYTHOLOGICAL NAMES REPRESENTED IN
DIALECT DICTIONARIES
The article provides the classification of mythological names that are represented in dialect
dictionaries of the Russian language. The inner form of some name units is examined.
Keywords: mythological name, thematic group, euphemism, inner form.
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ПЕРВИННІ ВИГУКИ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Стаття присвячена оглядові первинних вигуків у сучасній лінгвістиці. Основна увага зосереджена на виявленні специфічних рис непохідних інтер’єктивів, аналізові їхньої
ролі у процесі комунікації та їх місця у мові та мовленні.
Ключові слова: первинні вигуки, вторинні вигуки, викрики, вокальні жести.
Феномен вигука як об’єкта лінгвістичного дослідження полягає в тому, що його
ідентифікували і почали описувати ще в античну добу, однак досі вчена спільнота не
дійшла згоди з приводу низки концептуальних питань, починаючи від дискусії про належність / неналежність вигуків до мовних систем комунікації і закінчуючи описом їхньої семантики. Одне з чільних місць у цьому списку посідає проблема визначення кола
явищ, об’єднаних терміном інтер’єктиви. Тут погляди вчених варіюють від найвужчих
(М. Пузіков, І. Шаронов та інші), які обмежують цю групу емоційними вигуками, до
найширших (Л. Мацько, І. Вихованець, Ф. Амека та інші), які включають до неї, крім
власне вигуків, такі одиниці як звуконаслідування, етикетні фрази, слова прикликання та
відгону тварин тощо. Лінгвісти одностайні лише у визначенні частиномовної належності
первинних вигуків, саме з них починається опис і класифікація інтер’єктивів у будь-якій
науковій розвідці на цю тему. Якщо послуговуватися термінологією теорії полів (В. Адмоні «Основи теорії граматики», 1964), то можна стверджувати, що саме первинні вигуки становлять ядро цієї категорії.
Як зазначав І. Шаронов у праці «Назад к междометиям», вигуки традиційно поділяються на первинні та непервинні (вторинні, похідні) ще з часів Вундта [1: 2]. Цей поділ
залишається актуальним і сьогодні, до нього регулярно вдаються лінгвісти, як для опису
цього явища у традиційних граматиках, так і для систематизації матеріалу у вужчих спеціальних дослідженнях (Ш. Баллі, О. Шахматов, І. Вихованець, О. Каптюрова, С. Мамушкіна, М. Пузіков та інші). Особливість висвітлення первинних вигуків у сучасній
науковій літературі полягає в тому, що навіть при ґрунтовному аналізі з погляду семантики, прагматики чи стилістики вони розглядаються поряд із похідними інтер’єктивами,
подібними за функціями та семантикою, і в переважній більшості наукових праць не
позиціонуються як окремий предмет дослідження. З огляду на специфіку первинних вигуків такий підхід видається нам не виправданим. У сучасній науковій літературі все
частіше трапляються вказівки на те, що вони становлять особливий клас слів (явищ мовлення) (тим більше якщо брати до уваги вигукову теорію походження мови), принципово
відмінний від похідних вигуків як за будовою, так і за формою, і за походженням, і за
характером семантичного наповнення та сприйняття й відтворення мовцями в цілому. На
думку багатьох дослідників, вони є саме тим явищем, яке в синхронії демонструє шлях
розвитку мовлення від мимовільного рефлекторного викрику до усвідомленого викорис© О. Мельник, 2013
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тання вигука, вибраного учасником комунікації з готового арсеналу мовних засобів, для
вираження певного (частіше за все емоційного) смислу (О. Потебня, Л. Теньєр, А. Вежбицька, С. Андреєва та інші).
Актуальність цієї статті зумовлена необхідністю уточнити й систематизувати лінгвістичні уявлення про первинні вигуки на сучасному етапі розвитку мовознавства, сформувати теоретичне підґрунтя для експериментально-фонетичного дослідження цієї групи явищ.
Ми подаємо узагальнення поглядів науковців на феномен первинних вигуків і маємо на
меті окреслити максимально повний комплексний портрет аналізованого явища в сучасній
науковій думці. Особливо важливо з’ясувати такі питання: які специфічні риси притаманні
первинним вигукам, чим саме, крім формальних ознак, вони принципово відрізняються
від вторинних вигуків та інших слів, чи можуть вони взагалі претендувати на статус слів
і де проходить межа між ними та рефлекторними викриками – домовними формами вираження смислів; чи можна вважати первинні вигуки ядром категорії інтер’єктивів.
Спеціальні ґрунтовні дослідження вигуків виникають у середині минулого століття.
До того згадки про них, іноді короткі й побіжні, трапляються в загальномовознавчих
працях, де їх інколи навіть не визнають за слова. О. Потебня розглядає їх крізь призму
вигукової теорії походження мови. Він вважає, що «мова людини походить від вигуків.
Первісні вигуки розпадаються на ті, що залишилися вигуками, та ті, що з часом втратили
свій вигуковий характер. До перших належать викрики фізичного болю та задоволення
і складніших почуттів, зумовлених не так якісним змістом думки, як її формою (наприклад, викрики радості, горя, здивування); до других, судячи з сучасних мов, в основному,
пов’язані із зоровими та слуховими враженнями» [2: 110]. Відтак науковець розмежовує
рефлекторні викрики і вигуки з огляду на те, що останнім притаманна членороздільність, але вони при цьому не є, на переконання О. Потебні, словами. Він обґрунтовує
свою позицію тим, що для вигуків членороздільний звук (сегментний аспект) є вторинним, а первинним залишається тон (суперсегментний рівень). – О. М. Це насамперед
стосується первинних вокалічних вигуків «о», «а» та інших, які, будучи позбавленими
тону, стають просто голосними звуками, але не вигуками [3: 68].
Ш. Баллі у праці «Французька стилістика» (1909) вже визнає належність вигуків
до царини мови та мовлення і чітко протиставляє дві групи – первинні та похідні – у
цілком сучасному розумінні цієї дихотомії. Перша група представлена вигуками, тобто
викриками типу «ах!», «ех!», «ох!», «фі!» тощо. Спочатку вони були інстинктивними викриками, якими людина мимовільно супроводжувала свої приємні та неприємні відчуття; людський розум потім пов’язав їх з уявленнями про ці відчуття; таким чином, зараз
вони є фактами членороздільного мовлення. Другий тип – це звичайні слова, які раніше
мали певне значення, а потім перетворилися на власне викрики; поступове зростання
ролі афективного начала у вираженні думки призвело до повного витіснення логічного
змісту: «ну!», «ба!» [4: 311]. Л. Теньєр побіжно характеризує цю категорію висловлень в
«Основах структурного синтаксису» (1959). Як і для О. Потебні, для нього ключовим є
не так принцип походження й утворення вигуків, як рівень усвідомленості використання
їх мовцем. З цього приводу французький дослідник пише: «Фразоїди безпосередньої реакції передають пасивну (рецептивну) позицію мовця стосовно світу. Вони поділяються
на сенситивні – максимальне вираження рецептивної позиції мовця («ой!»), емотивні –
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менш різко виражена рецептивна позиція («о!» = «на жаль!»), раціональні – рецептивна
позиція мовця зведена до мінімуму («звісно!»)» [5: 113 – 114].
У середині XX століття в радянському мовознавстві з’явилась низка наукових праць,
присвячених вивченню вигуків на матеріалі різних мов. Метою цих досліджень був переважно збір та опис мовного матеріалу. Науковці в більшості випадків не зупинялися окремо на поділі вигуків за походженням. Однак тут ми вже зустрічаємо згадки про
первинні вигуки та ті специфічні риси, які відрізняють їх від похідних. Ю. Касим, який
перший досліджував вигуки української мови (1954), визнаючи можливість поділу їх на
похідні та непохідні [6: 4], детально зупинився на формальній класифікації за складом
і виокремив вокалічні, консонантні та мішані вигуки [6: 6], де перші дві групи включають тільки первинні, а третя група – і первинні, і вторинні, і звуконаслідування (без
вказівки на специфіку походження). О. Германович, який у той самий період працював
над описом системи вигуків російської мови (1961), почав із семантичної класифікації,
у межах якої групу емоційних інтер’єктивів розділив на первинні і похідні. Первинні
вигуки він при цьому називає односкладними, або найпростішими [7: 28] і типовою характеристикою цієї групи науковець вважає те, що «значення їх визначається не лише
складом фонем, але й інтонацією. Поза інтонацією ці вигуки просто не існують» [7: 7].
Останню тезу дослідник демонструє на прикладі вигука «а», аналізуючи кожне його значення в російській мові крізь призму інтонаційних варіацій [7: 8 – 11]. В. Косов аналізує
інтер’єктиви німецької мови (1963), виводить первинні вигуки в окрему групу і називає
їх істинними вигуками (истинные междометия), протиставляючи двом іншим групам:
звуконаслідуванням та похідним вигукам. Під істинними вигуками він має на увазі переважно односкладові емоційно-експресивні слова, що не підлягають морфемному поділу
та іноді мають у своїй структурі звуки, які не входять до фонетичного складу аналізованої мови [8: 8]. Як і О. Германович, В. Косов визнає, що для них інтонація відіграє значно
важливішу роль, ніж для інших слів мови [8: 8 – 9]. Як бачимо, у першій половині та у
середині XX століття підходи науковців варіюють від нерозмежовування первинних та
похідних вигуків у межах формальних та семантичних класифікацій до їх цілковитого
протиставлення за ознакою походження.
Автори традиційних граматик української мови другої половини XX століття послідовно дотримуються класифікації за походженням. А. Колодяжний, автор розділу про вигуки в академічній праці «Сучасна українська літературна мова: Морфологія» за редакцією
І. Білодіда (1969) зауважує, що первинні вигуки не мають граматичних ознак, складаються
з одного звука чи кількох голосних і приголосних і вимовляються з певною, притаманною їм інтонацією. Це слова-сигнали, що виражають почуття та волевиявлення людини [9:
527]. Залежно від звукового складу ця група вигуків розподіляється на підгрупи: 1) становлять один голосний – всі, крім [и]; (пізніші дослідження показали, що [и] також може бути
формою вираження вигука. – О. М.) 2) голосний та кінцевий [й]; 3) голосний та приголосний або кілька голосних та кілька приголосних [9: 528]. Вони можуть вимовлятися подовжено, часом подвоюватись, потроюватись, а також ускладнюватись частками та іншими
вигуками [9: 528], що свідчить про їхню варіативність та здатність інтегруватися в мовлення. К. Городенська в академічній праці «Граматика української мови: Морфологія» (1993),
чітко розмежовуючи первинні та вторинні вигуки, пропонує аналогічну класифікацію пер198

ших: 1) один голосний звук; 2) голосний і приголосний, односкладові; 3) один голосний і
два приголосні; 4) два голосних і один або два приголосні; 5) лише приголосні звуки [10:
321]. На жаль, наведені та інші класифікації первинних вигуків за структурним принципом
в українському мовознавстві на той час (середина – друга половина XX століття) обмежуються констатацією формальних ознак без урахування функціонального аспекту.
У російському мовознавстві відома класифікація вигуків В. Виноградова (1972), яка
охоплює десять груп одиниць. Прикметно, що першу з них становлять саме первинні,
непохідні емоційні вигуки [11: 619]. Учений зазначає, що вживаються вони у вкрай різнорідних, експресивно-суперечливих значеннях, виражають дуже віддалені, іноді навіть
взаємовиключні почуття та настрої. Повторення, інтонаційне варіювання голосного звука
у складі вигука або цілого відповідного односкладового вигука призводить до утворення
нового вигука з новим значенням» [11: 617]. «Усі вигуки цієї групи позаграматичні. Вони
аморфні й не сполучаються з іншими словами» [11: 619]. З огляду на це В. Виноградов
великого значення надає формальній структурі первинного вигука, яку розглядає у тісному зв’язку з його значенням та закономірностями вживання. «Більшість багатозначних
вигуків цього типу складається з одного голосного з додаванням приголосного [х] («ах»,
«ох», «ух», вузьке значення мають вигуки високого підняття – «ух», «іх»). Більш одноманітне та тісне коло значень мають односкладові вигуки, які закінчуються на [й]: «ай»,
«ой», «ей»» [11: 618]. «Група емоційних вигуків, особливо ті, що включають приголосні
[б], [ф] та голосні [у], [і], більш одноманітна у смисловому значенні. Голосні фонеми
російської мови різною мірою можуть виражати емоції. Очевидно, найбільш одноманітним є емоційне забарвлення звуків [у] та [і] та вигуків, які складаються з приголосних у
поєднанні з голосними» [11: 618].
Л. Мацько – автор одного з перших ґрунтовних комплексних досліджень вигуків української мови – розмежовує первинні та похідні вигуки. Якщо її попередники розробляли
семантичні та формальні класифікації, у яких первинні інтер’єктиви виступали окремою
групою або входили до складу кількох груп, то Л. Мацько вдається до протилежного підходу. Вона диференціює вигуки на первинні та ті, які виникли в результаті інтер’єктивації,
і для перших розробляє окрему семантичну класифікацію. Дослідниця визначає чіткі критерії виокремлення первинних вигуків, а саме те, що вони, як і звуконаслідування, «не
мають своїх підоснов, твірних основ серед слів інших лексико-граматичних класів» [12:
5]. І. Вихованець при визначенні категоріальних ознак інтер’єктивів відштовхується від
типових рис саме первинних вигуків. Їм, за переконанням науковця, властива «відсутність
лексичного значення, невираженість морфологічних категорій та парадигм і специфічний
вияв синтаксичних функцій» [13: 37]. Крім того, ця група слів не мислиться як однорідна:
«центр категорії складають емоційні вигуки з широким емоційним діапазоном (їх можна
використати в будь-якій позначеній емоціями ситуації, наприклад, «а!», «о!», «ах!», «ох!»,
«ой!»), периферію – одиниці з чітко окресленою однозначною і стабільною емоційною
семантикою, наприклад: «фе!», «фу!», «тю!», «ого!»» [13: 38]. Первинним вигукам І. Вихованець протиставляє «складніші похідні одиниці типу «ой лишенько!», «о матінко!», які,
подібно до первинних вигуків, набувають морфологічної нечленованості» [13: 39].
На початку XXІ століття в умовах зростання інтересу до вивчення мовної периферії
виникла низка праць, присвячених різним аспектам природи інтер’єктивів, а первинні
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вигуки чи не вперше стали об’єктом окремого лінгвістичного дослідження. Одним із
небагатьох науковців, які поставили їх у центр своїх розвідок, є сучасний російський
мовознавець І. Шаронов (докторська дисертація «Междометия в языке, в тексте и в
коммуникации» (2009)). І. Шаронов є прихильником «вузького» підходу до визначення обсягу категорії вигуків і зосереджує свою увагу на вивченні первинних емоційних
інтер’єктивів [14]. Принциповою позицією науковця є диференціація усномових вигуків
та їх письмових фіксацій. В усному мовленні представлені, за І. Шароновим, вокальні
жести – немовні викрики, симптоматичні вокальні реакції людини, які передають її актуальний емоційний стан. Вокальні жести більшою чи меншою мірою зрозумілі слухачам,
часто незалежно від знання мови. Письмові форми – це звуконаслідувальні слова, які
передають вокальні жести засобами мови. Їх науковець для зручності опису продовжує
називати вигуками [14]. На думку І. Шаронова, первинні вигуки походять від емоційних
немовних викриків людини. Вони мають низку специфічних ознак, до яких належать: 1)
морфологічна аморфність та відсутність словозміни; 2) домінування інтонації над фонікою; 3) аномальність фонетичних ознак [1: 2]. Саме цим вони відрізняються від похідних
вигуків, у яких тон, розтягнутість та інтонація не можуть відігравати вирішальної ролі.
Вторинні вигуки вмотивовані більшою чи меншою мірою значенням слова або конструкції, від яких вони походять [1: 3]. На думку І. Шаронова, далеко не всі первинні вигуки
можуть бути зафіксовані письмово. Причиною цього є саме їх фонетична аномальність,
яка підкреслює розбіжність між усномовним та графічно зафіксованим вигуком [1: 3].
Серед усієї маси інтер’єктивів саме група первинних емоційних вигуків є прототипною,
її ознаки мають статус категоріальних. Інші групи одиниць, що їх регулярно відносять
до класу вигуків, лише частково наділені категоріальними ознаками [14]. Це положення
– ще один аргумент на користь того, що первинні вигуки становлять ядро цієї категорії, а всі інші одиниці – її периферію. Зважаючи на об’єкт нашого дисертаційного дослідження, особливо цінним виявляється спостереження І. Шаронова про принципові
розбіжності між первинними вокалічними та первинними невокалічними вигуками. Вигуки мають специфічний інтонаційний контур, оскільки функціонують у ролі еквівалентів речень. Це твердження справедливе для похідних вигуків, а також для «первинних
голосних звуків ([а], [е], [о], [и], [у])», які в інших синтаксичних позиціях втрачають
можливість інтонування та розтягнення, виступаючи в реченні як частки, прийменники
або сполучники. Однак низка інших первинних вигуків (модель голосний + приголосні [х] та [й]) трапляються і в інших синтаксичних позиціях, зберігаючи свій вигуковий
статус [1: 3]. Отже, серед широкої групи первинних інтер’єктивів вокалічні утворюють
окрему закриту підгрупу, окреслену специфічними диференційними ознаками не лише
формально-структурного, але й комунікативно-синтаксичного плану.
М. Пузіков, прихильник наукових поглядів І. Шаронова, є автором дослідження семантики та звукового складу первинних та вторинних вигуків. Первинні і вторинні вигуки дослідник об’єднує в одну категорію мовних явищ на основі їхньої функціональної та
семантичної ідентичності [15: 35]. Спираючись частково на визначення А. Вежбицької,
первинним він називає структурно простий вигук, який, як правило, генетично походить
від рефлекторного викрику і не є омофонічним з певною іншою лексичною одиницею,
яка була б семантично з ним пов’язаною [15: 105]. Відповідно вторинними вважають200

ся ті вигуки, які мають стійкий зв'язок із певною іншою лексичною одиницею [15: 105
– 106]. Функціональний аналіз структури первинних вигуків російської мови дозволив
М. Пузікову простежити закономірності вживання цих слів. Він дійшов висновку, що
в системі первинних вигуків російської мови діють такі закони: 1) пріоритет твердих
приголосних над м’якими, 2) пріоритет глухих приголосних над дзвінкими, 3) пріоритет
шумних приголосних над сонорними, 4) пріоритет фрикативних приголосних над проривними, 5) пріоритет голосних непереднього ряду над голосними переднього ряду, 6)
пріоритет структури VС над СV [15: 107]. У первинних вигуках для носіїв мови більшу
цінність має приголосний звук, ніж голосний, а ще більш значущою є структура складу
(СV або VС) [15: 135]. Відповідно дослідник констатував існування певної прототипної моделі первинного вигука російської мови. Чим більше відхиляється вигук від цієї
моделі, тим менший спектр емоцій він може виражати і тим менше він вживається [15:
107]. Як до нього В. Виноградов, М. Пузіков зазначив, що в системі первинних вигуків
російської мови спостерігається тенденція до уніфікації. Деякі первинні вигуки відходять на периферію (для російської мови це одиниці з голосним [і] та зі структурою СV),
переходять до розряду застарілих. Натомість інші моделі стають все більш активними
(для російської мови це вигуки з десемантизованим афіксом «ты» ой-ты, ух-ты, ну-ты)
[15: 107 – 108]. Ці спостереження доводять, що вигуки розвиваються разом із розвитком
людського мовлення, як і будь-який інший лексико-граматичний клас слів, у них діють
аналогічні закони і спостерігаються аналогічні мовні явища.
Сучасна російська дослідниця О. Кустова, яка є прихильницею вигукової теорії походження мови, розглядає вигуки (на матеріалі французької мови) як прототипні елементи мови та мовлення, які синкретично відображають суб’єкт-об’єктну інтеракцію і
характеризуються омнісемантичністю [16: 6]. Найбільш виразно це видно на первинних
вокалічних вигуках [о], [а], [е], які дослідниця називає універсальними. Зокрема вона
стверджує, що у мовленні їх здатність до функціональної багатозначності та енантіосемії
зростає в кілька разів і вимагає експлікації метамовними дескрипторами hic et mine [16:
11 – 12]. Посилаючись на дослідження Р. Якобсона та Ж. Бюффона, О. Кустова зауважує,
що формування фонетико-артикуляційної компетенції в онтогенезі відбувається поступово з ускладненням артикуляції [а] → [e] → [i] → [о] → [u]. (У цій послідовності звук [i]
передує звукові [о], однак О. Кустова не вносить його до списку універсальних вигуків.
Це дозволяє говорити про те, що вигук «і», так само як і «у» та «и», менш вживаний,
ніж «а», «о» та навіть «е» (за свідченням носіїв мови, вигук невиразний). На матеріалі російської мови це констатували В. Виноградов та М. Пузіков. Відповідно до спостережень над артикуляторикою, в тому числі вокалічних сегментів, української мови,
які тривалий час проводились у фонетичній лабораторії інституту філології КНУ імені
Тараса Шевченка, менша вживаність вигука «і» пояснюється тим, що [i] – найвищий і
найвужчий з-поміж інших голосних – потребує найбільших артикуляційних зусиль, а також найбільш віддалений від рефлекторних реакцій мовних органів людини.) Першими
приголосними стають [b] → [m] → [р], і першими «словами» дитини стають різні сполучення цих звуків [16: 11]. Таким чином, спираючись на наведені дані та на власний аналіз
мовного матеріалу, дослідниця приходить до висновку, що фонетичний розвиток лінгвістичної компетенції в онто- і філогенезі йшов від вокальної дифузності до фонетичної
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та фоносимволічної мотивованості. Відтак функціональна полівалентність та дифузність
первинних вигуків прямо пропорційна їх монофонетизмові та обернено пропорційна їх
поліфонетизмові [16: 12]. О. Кустова, зважаючи на прототипність інтер’єктивів, наголошує на їх близькості до жесту, оскільки закріплення сприйняття об’єкта на ранніх стадіях
розвитку людини здійснюється передусім у гаптичному (м’язовому) коді, у міміці та жесті,
які експлікують психічні процеси [16: 13]. (Так само П. Шахбанова зауважує, що значення
первинних емоційних вигуків виявляють безпосередній зв'язок з фізіологічним проявом
емоційних реакцій, таких як: зітхання, скрикування, крик і т. д. [17: 5].)
При цьому О. Кустова переконана у належності вигуків до царини мовлення. На її
думку, відмінність інтер’єктивних одиниць від мимовільних криків полягає у конвенційності, у закріпленості у мовленнєвій традиції, відображеній у системі мови, у їх
співвіднесеності з певним умоглядним смислом, з типом ситуації та типовою казуальноінтенціональною (від світу до людини та від людини до світу) реакцією мовця на певну ситуацію. Прототипні інтер’єктивні синкретичні номінації стають першими словами
мови, що формується. Відбувається закріплення емоційно-інтенціонального зв’язку з
певним когнітивно-референційним об’єктом (ситуацією), утворюється означуване і означальне, виникає інтер’єктивне слово [16: 13].
Одна з найновіших наукових розвідок, присвячених первинним вигукам, належить російській дослідниці С. Андреєвій (2012). Вона пропонує вважати їх мовленнєвими жестами
(термін запропонований Є. Поливановим), маючи на увазі першосигнальні мовленнєві прояви [18: 19]. (Для порівняння: О. Кустова та П. Шахбанова зауважують зв'язок первинного
вигука із жестом та з фізіологічною реакцією, а І. Шаронов називає їх вокальними жестами).
З метою розв’язання проблеми мовного / домовного статусу первинних вигуків С. Андреєва пропонує розподілити їх на умовно-рефлекторні та безумовно-рефлекторні. Безумовнорефлекторні – це первинна система мимовільних викриків, пов’язана з підсвідомістю. Вона
зближує людину із тваринним світом, наприклад: Ой-ёё! (встаючи), О-ох! (зморщитися від
болю), У-ух! (роздратовано). Ці безумовно-рефлекторні реакції виникають мимовільно у відповідь на певне несподіване явище, відчуття, їх не можна вважати справжньою мовою…
При виникненні висловлень такого типу звучання випереджає осмислення емоцій, тому
дослідниця пропонує умовно називати їх «докомунікативними» знаками. Вони характеризуються зв’язком із конкретною ситуацією, відсутністю диктумної частини (пропозиціонального змісту). «Докомунікативний» знак на відміну від комунікативного не спрямований
на мовленнєву взаємодію співрозмовників, він виконує сигнальну функцію [18: 19]. (Для
порівняння І. Шаронов: немовні викрики, симптоматичні реакції людини, які передають її
актуальний емоційний стан [14: 3]). Багато «докомунікативних» мовних жестів однотипні в
різних мовах, тобто при їх відтворенні використовується обмежений список фонем у різних
варіаціях, що свідчить про високий рівень їх універсальності [18: 21]. Наслідування ж їх
для комунікації між людьми (умовно-рефлекторна реакція) вже вважається комунікативним
проявом. Умовно можна виділити три рівні «комунікативізації» мовленнєвих проявів. Перший рівень – безумовно-рефлекторна мовленнєва реакція (сміх «Ха-ха!»). Другий рівень –
умовно-рефлекторна реакція (сміх «Ха-ха!» від «повтору», наприклад, жесту комедійного
персонажа). Третій рівень – умовно-рефлекторний мовленнєвий прояв у вигляді звуконаслідування (Хи-хи-хи да ха-ха-ха! Не боится, знать, греха [Пушкин]) [18: 21].
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Первинні вигуки як окремий об’єкт наукового дослідження пройшли складний шлях
від цілковитого заперечення їх належності до явищ мовлення до глибинного аналізу
їхньої семантики та комунікативної ролі, який ми спостерігаємо останніми роками. У
сучасному мовознавстві їх розглядають як такі, що належать до царини мовлення і становлять ядро категорії інтер’єктивів у системі мови. З деякою часткою певності можна
стверджувати, що вони походять від мимовільних рефлекторних викриків людини і
є конвенціалізованими засобами вираження реакції людини на подразники, за своєю
фізіологічною і комунікативною природою подібні до жестів. Вони характеризуються
фонологічною нетиповістю, морфологічною нечленованістю, низьким рівнем граматичної інтегрованості в мовлення, варіативністю семантики, яка великою мірою залежить від просодичного оформлення. Звукове вираження первинних вигуків перебуває
у тісному зв’язку із їхньою семантикою та комунікативною роллю. Аналіз сучасного
стану вивчення первинних вигуків показав, що низка проблемних питань ще потребує
вирішення, а саме: де пролягає межа між первинними вигуками (явищем мовлення) і
домовними рефлекторними реакціями людини (певні теоретичні напрацювання з цього
приводу вже існують, однак досі не вироблено чітких критеріїв та методів розмежування); як саме просодичне варіювання впливає на семантичне наповнення вигука, яким
є семантичне наповнення первинних вигуків. Відповіді на ці питання сподіваємося
знайти в майбутніх спостереженнях над мовним матеріалом і відповідних експериментальних дослідженнях.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Статья посвящена обзору первичных междометий в современной лингвистике. Основное внимание сосредоточено на определении специфических черт непроизводных интеръективов, анализе их роли в процессе коммуникации и их места в языке и речи.
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PRIMARY INTERJECTIONS AS THE OBJECT OF THE LINGUISTIC
INVESTIGATION
The study sets out to focus on the primary interjections in modern linguistics. The aim of
the article is to define the specific features of primary interjections, to conduct the analysis of
their role in the communication process and their place in language and speech.
Keywords: primary interjections, secondary interjections, exclamations, vocal gestures.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ
У статті досліджено англомовні запозичення в сфері економічної лексики, проаналізовано причини появи англійських запозичень в українській мові та подано їх класифікацію за ступенем засвоєння та семантикою.
Ключові слова: запозичення, економічна термінологія, транскодування.
Останнім часом в українській мові спостерігається явище активізації запозичень іншомовної лексики. Це пояснюється змінами у політичному, економічному, культурному житті
нашого суспільства. Про це свідчать назви органів влади, наприклад, Верховна Рада – парламент, голова – спікер, заступник – віце-спікер, а також економічні і фінансові терміни:
бартер, ваучер, дистриб’ютор, маркетинг, інвестиція, ф’ючерсні кредити, аутсорсинг
тощо. Активне запозичення нової іншомовної лексики відбувається і в менш спеціалізованих галузях людської діяльності, наприклад, вже буденними стали терміни презентація,
номінація, спонсор, відео тощо. Багато хто вважає іноземну лексику привабливішою, «науковішою», наприклад: ексклюзивний – винятковий, прайс-лист – прейскурант, імідж –
образ. Також існують випадки, коли запозичення використовуються для позначення нових
для мови понять, наприклад, детектор, віртуальний, інвестор та ін.
Англійська мова справедливо вважається сучасною lingua franсa для ведення бізнесу, тому не дивно, що більшість запозичень, які прийшли в українську мову в кінці ХХ
і на початку ХХІ століття припадають на англо-американізми. У загальному контексті
глобалізації це явище зумовлене культурологічними чинниками і, зокрема, пануючим
становищем англомовної цивілізації.
Актуальність дослідження визначається важливістю процесів розвитку мови, найдинамічнішим аспектом серед яких є збагачення лексичної підсистеми за рахунок запозичень.
Як гіпотеза висувається припущення про те, що більшість запозичень зумовлені активним розвитком економіки, науки і техніки, а також сучасні англомовні запозичення
можна класифікувати за ступенем засвоєння та семантикою.
Метою роботи є дослідити вплив англійської мови на українську в галузі розвитку
економічної лексики. Загальна мета визначила наступні дослідницькі завдання:
– визначити причини запозичень англійських елементів в українській мові;
– проаналізувати теоретичні доробки, пов’язані із запозиченнями;
– розглянути способи транскодування;
– класифікувати найбільш вживані англіцизми за ступенем засвоєння та семантикою.
© Н. Лиса, Т. Янкова, 2013
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При вирішенні поставлених вище завдань були використані наступні методи і прийоми:
– описовий метод із прийомами спостереження мовних явищ;
– метод систематики і класифікації;
– метод порівняльно-контрастивного аналізу – оптимальний метод для такого дослідження, мета якого – виділення загальних характеристик і відмінностей у використанні
лексем у англійській та українській мовах;
– метод контекстуального аналізу – для правильного розуміння і тлумачення фрази,
слова.
Мова – засіб спілкування та передачі інформації: вона відображає скарби національної культури, що зберігається в ній та передаються з покоління в покоління. Коли діти
опановують рідну мову, вони засвоюють разом з нею і узагальнений культурний досвід
попередніх поколінь.
Мова, за допомогою закладеного в ній бачення світу, менталітету, ставлення до людей, тобто через культуру народу, який користується даною мовою як засобом спілкування, формує особистість людини. Отже, мова не існує поза культурою, вона “соціально”
успадковується.
Як один із видів людської діяльності, мова є складовою частиною культури, яка визначається як сукупність результатів людської діяльності в різних сферах життя людини:
виробничій, суспільній, духовній. Якщо ж розглядати мову з точки зору її структури,
функціонування та способів оволодіння нею (як рідною, так і іноземною), то соціокультурний шар, або компонент культури, є частиною мови або тлом її реального буття. Але
мова виступає не лише засобом спілкування, але й інструментом мислення. Психолог
Л.С. Виготський у своїй роботі „Мышление
�����������������������������������������������������
и речь” вказує на те, що не можна ототожнювати слово і думку. Та й співставляти потрібно не думку і слово, а думку і значення слова,
бо звук без значення – порожній звук. Однак значення слова є феноменом словесної думки або осмисленого слова, а також єдністю слова і думки [1: 277].
Мова є засобом накопичення і передачі інформації та інструментом побудови
мовленнєвої картини світу і одне й те ж поняття має різні форми мовного вираження, які в
різних мовах можуть розрізнятися семантичною ємкістю. Способи та форми відображення,
так само як і формування понять, обумовлені, в свою чергу, специфікою соціокультурних
та природних особливостей життя даного мовного колективу. Для того, хто вивчає іноземну
мову, розбіжності в мовному мисленні, у порівнянні з рідною мовою, проявляються у
відчутті надмірності або недостачі форм вираження одного і того ж поняття [2: 48].
На наш погляд, основними культурологічними причинами появи такої великої
кількості запозичень англомовного походження можуть бути:
– загальні глобалізаційні та інтеграційні процеси;
– розширення міждержавних та міжнародних відносин;
– розвиток світового ринку, активізація, ділових, торговельних, культурних зв’язків;
– поширення впливу інформаційних технологій, збільшення інформаційних потоків
та розвиток глобальної мережі Інтернет;
– розквіт зарубіжного туризму;
– стажування україномовних фахівців в установах інших країн;
– функціонування на території України спільних підприємств;
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– участь в олімпіадах, міжнародних фестивалях, показах мод.
Проте мова, яка є досить гнучкою системою, використовує запозичення як доволі
простий та ефективний механізм свого розвитку. Власне лексичні запозичення є найпростішим та найефективнішим способом розвитку мови. В першу чергу це пов’язано із потребами суспільства, у якому ця мова функціонує. Запозичення в основному виникають
через відсутність слова для позначення певного поняття в словниковому запасі мови, але
можуть бути й інші причини, так, наприклад, Л.П. Крисін [3: 142-161] виділяє наступні
причини запозичення:
– потреба в найменуванні нової речі, нового явища, наприклад, таксі;
– необхідність розмежувати змістовно близькі поняття, наприклад, страх – паніка,
повідомлення – інформація;
– необхідність спеціалізації понять в певній сфері чи для певних цілей, наприклад,
попереджувальний – превентивний, вивіз – експорт;
– необхідність чи тенденція до поєднання поняття в одному слові, наприклад, снайпер – влучний стрілець;
– наявність в мові сформованих систем термінів, що обслуговують ту чи іншу тематичну
область, професійне середовище і т.п. і більш-менш єдиних по джерелу запозичення цих
термінів, наприклад, термінологія обчислювальної техніки, яка склалася на базі англійської
мови, а також лексика некодифікованих підсистем мови (хіпі, музикантів, хакерів та ін.);
– сприйняття іншомовного слова як більш престижного, «наукового» (маніпулятивне
використання слів і словосполучень в тексті, які викликають асоціації з чимось новим).
Слова переходять з однієї мови в іншу за допомогою транскодування. Це, за В.І. Карабаном, – „такий спосіб перекладу, коли звукова та/або графічна форма слова вихідної
мови передається засобами абетки мови перекладу, наприклад, management – менеджмент, emitter – емітер, periscope – перископ, perforator – перфоратор, piperitone – піперитон” [2: 282].
Такий метод є необхідним для того, щоб виробити певні правила та норми, оскільки
мови відрізняються фонетично, наприклад, у англійській мові наявні такі фонеми [æ] – е
широке, [e] – е вузьке, [ə:] – е довге, [ə] – е нейтральне, а в українській [е] – е просте, [еи]
– е наближене до и та [ие] – и наближене до е, які для носіїв різних мов можуть зливатися
в одну. Окрім того, можуть існувати фонеми, які не зустрічаються у певних мовах, наприклад, англійські [ð] та [θ], які відсутні в українській, та м’які приголосні, які відсутні в
англійській. Іншою причиною є використання відмінних типів письма та алфавітів.
В.І. Карабан розрізняє чотири види транскодування [4: 282]:
– транскрибування (коли літерами мови перекладу передається звукова форма слова
вихідної мови, наприклад, peak – пік, resistor – резистор);
– транслітерування (слово вихідної мови передається по літерах, наприклад, marketing
– маркетинг, ping-pong – пінг-понг, ort – орт);
– змішане транскодування (переважне застосування транскрибування із елементами
транслітерування, наприклад, over-lock – оверлок, altimeter – альтиметр);
– адаптивне транскодування (коли форма слова в вихідній мові дещо адаптується до
фонетичної та/або граматичної структури мови перекладу, наприклад, middle – мідель,
nipple – ніпель, occlusion – оклюзія, platform – платформа, pallet – палета).
207

Отже, при транскодуванні використовується певна система принципів та правил, за допомогою яких може передаватися вся форма слова чи її більша частина (адаптивне чи змішане транскодування). Інколи до транскодованого слова додається слово-уточнення чи опис.
У даному дослідженні сучасні англомовні запозичення можна класифікувати:
а) за ступенем засвоєння:
– повністю засвоєні мовою і ті, які можна виявити лише за допомогою етимологічного
аналізу – такі слова входять в мовну систему настільки, що не сприймаються як запозичені
вони входять у парадигми відмінювання, набувають відповідних мовних категорій (наприклад: рід, число і відмінки для іменників). До таких слів можна віднести, наприклад, регіон –
англ. region, сезон (пора року) –англ. season, машина – англ. machine, парк – англ. park та ін.;
– напівзасвоєні слова – це слова, які вже не сприймаються в якості іншомовних, проте не входять в мовні парадигми. До таких слів в українській мові слід віднести пальто,
відео, стерео, які не відмінюються, хоча вже набули категорії середнього роду. (Хоча в
розмовній мові варіант з родовим відмінком слова «пальто» як у «Ти не бачив мого пальта?» інколи зустрічається);
– іншомовні слова – запозичення, які зберігають сліди свого іншомовного походження у вигляді звукових, орфографічних чи певних семантичних особливостей. Хоча вони
відмінюються, проте сприймаються як чужі. Це може бути зумовлене, наприклад, невластивим для української мови закінченням (суфіксом) як у випадку з такими словами як
хайвей – англ. highway (основна дорога, призначена для громадського автосполучення),
моніторинг – англ. monitoring (відстеження чого-небудь), аутсорсинг – англ. outsourcing
(передача частини неосновних операцій сторонньої організації, що спеціалізується в цій
сфері), біллінг – billing (від bill – рахунок, квиток) – система ведення рахунків. Зазвичай
такі слова належать до термінологічного шару лексики, рідше до етнографізмів, екзотизмів чи регіоналізмів. Більшість із них фіксується у словниках іншомовних слів;
– кальки, або слова, які запозичуються шляхом буквального перекладу, зазвичай, іншомовної фрази/фразеологізму або слова, наприклад, віртуальний простір – cybersphere, материнська плата – motherboard, віртуальні гроші – virtual cash, офісний злодій – office creeper;
– гібриди чи гібридні слова, які утворюються приєднанням іноземного кореня до
українського афікса: коннектитися, залогінитися.
б) за семантикою:
– лакуни – поняття, які відсутні у мові-реципієнті або лексеми, які не мають однослівного відповідника. Сюди відносяться слова, які використовуються для передачі особливостей іншомовного мислення, особливостей побуту чи способу життя. Власне лакуни
можна розділяти/класифікувати за сферами запозичення: а) предмети національної культури: кілт, футбол, віскі, ель, чіпси, хот-дог; б) терміни (політичні, економічні, науковотехнічні): імпічмент, лізинг, файл, комп’ютер;
– слова, які використовуються для розмежування чи спеціалізації понять: менеджер
– управлінець, спікер – голова (засідання), офіс – контора;
– іншомовні вкраплення – ці слова мають лексичні еквіваленти, але стилістично від
них відрізняються і використовуються як засоби виразності чи експресивності: о’кей –
ОК, вау – Wow!, хеппі-енд – happy end;
– прямі запозичення – слова, які зустрічаються у тому ж значенні і вигляді, що й у
мові оригіналу: мані – гроші, уїк-енд – вихідні;
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– жаргонізми – слова, що з’явилися внаслідок спотворення деяких звуків, наприклад: crazy – крезанутий – шизанутий.
Отже, на сучасному етапі розвитку українська мова активно запозичає термінологічну
та іншу англомовну лексику. Основна маса запозичень припадає на слова зі сфер економіки, науки і техніки. Розмовна англомовна лексика використовується у повсякденному мовленні носіями мови, які довго перебували за кордоном і проходять період мовної адаптації.
Інколи вона застосовується як стилістичний засіб у художніх творах та публіцистиці.
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СЛОВ’ЯНСЬКА ЕТНОНІМІКА І ЯВИЩЕ ДЕОНІМІЗАЦІЇ
У статті розглядаються вторинні значення етнонімічних за походженням
слов’янських назв (у порівнянні з іншомовними), характерною рисою яких є деонімізація,
а також здійснюється їхня загальна лексико-семантична класифікація.
Ключові слова: етноніми, деонімізація, апелятиви, лексико-семантичні групи.
Етнонімічні назви є, як відомо, лексичним розрядом, наявним у словниковому складі
будь-якої мови. У семантичному плані вони є зразком відносних характеристик і загалом
не мають чітко виражених конотацій. Картина змінюється за умов набуття ними метонімічних значень, які часто не мають безпосереднього стосунку до етнічної або національної
належності, тобто відбувається деонімізація таких назв як етнонімічних. І якщо історія етнонімів нерідко сприяє кращому розумінню історії відповідного народу, то не менше різної
інформації можуть надати відетнонімічні апелятиви. Саме тому у вітчизняній лінгвістиці,
як зазначив російський дослідник Г. Ф. Ковальов, простежується перехід від дослідження
етнонімів у плані діахронії до «розгляду специфіки формування сучасних етнічних систем
як в окремих слов’янських мовах, так і на базі широкого зіставлення якомога більшої кількості слов’янських мов і навіть ширше – індоєвропейських» [1: 15].
Слов’янські етнонімічні назви демонструють різні типи семантичного розвитку й
значеннєвих переходів. Вони є не тільки свідченням різноманітних зв’язків між різними народами, а й важливим етнолінгвістичним джерелом. У теоретичному плані важливою видається загальна етимологічна класифікація (російських) етнонімів О. В. Суперанської, яка передбачає їхній поділ на дві основні групи, а саме на слова давнього
походження «із втраченою початковою семантикою: англичане, чехи, русские» і «слова
з етимологією, що збереглася або якої було набуто вторинно – лангобарды, швабы, поморяне» [2: 83]. Ономасти нерідко відносять етноніми «до суміжних явищ між онімами
й апелятивами» [3: 113]. Деякі дослідники (як, наприклад, Б. А. Никонов) традиційно
відносили етноніми до власних назв, інші виокремлювали їх як особливу групу назв загальних. Їх можна розглядати як особливий випадок полісемії, зумовленої перенесенням
або розширенням вихідного значення.
Отже, йдеться про специфічний вид вторинної номінації, а точніше перехід від загальної назви як такої до загальної назви-апелятива. Історія свідчить про те, що іноді
«звичайні» етноніми можуть виконувати макроетнонімічні функції: «змінюється й зміст
назв народів, що даються їм іншими. Так, на Русі до ХІХ ст. термін татари стосувався
багатьох східних народів. За часів Петра І німцями (тобто, власне, «німими», і тут ми
маємо протилежне за характером явище ‒ метонімічне перенесення ад’єктивної назви
на позначення етнічної групи) називали, крім німців, також голландців (згадаймо принагідно англійську назву голландців Dutch, що має спільне походження з самоназвою
© В. Пономаренко, 2013
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німців Deutsch) і данців. У побуті це зберігалося довше. Татарами називали свого часу
все населення Сибіру і Далекого Сходу, киргизами називали казахів і навіть туркменів
(насамперед у прикордонних областях Росії, а циганами і греками називали молдаван
[4: 30]. (Такі факти не можна вважати особливістю російської або взагалі слов’янської
етнонімічної лексики, ‒ історія інших мов теж дає подібні приклади. Ще греки-візантійці
називали «скіфами» навіть тих, хто належав до тюркомовного світу ‒ турків-сельджуків,
печенігів, аварів, а також, здогадно, і слов’ян.)
У сучасних слов’янських мовах, як і в багатьох інших, спостерігається справді вражаюча картина участі хоронімічних та етнонімічних назв у творенні нових слів, до яких
слід додати також словосполучення, образні вирази, фразеологізми, які охоплюють усі
основні сфери життєдіяльності людини. Ця частина лексичного арсеналу становить не
тільки суто мовний інтерес – вона відбиває історію слов’янських та інших народів, зокрема історичні колізії, різні аспекти менталітету, спосіб життя, особливості суспільного, економічного, культурного, побутового характеру.
Cлід виокремити ще один характерний лексичний розряд, а саме культурно-історичні
етноніми як особливий зразок реапелятивації. Їхнє функціонування пов’язане з найхарактернішими рисами (давніх) етносів. Хрестоматійним прикладом є назви вандалів, що стали уособленням варварства і жорстокості. Окремо слід сказати про сучасні
етноніми-пейоративи. Так, у слов’янських мовах фіксується чимало характерних випадків на зразок укр. турок ‘дурень’, пор. франц. grec, ісп. griego або англ. Greek ‘грек’ у
значенні ‘шахрай, шулер’. У більшості випадків такі розмовні значення є застарілими.
Сфера їхнього вжитку поступово звужується з подальшою демократизацією суспільнополітичних відносин у Європі, економічним, політичним і культурним зближенням різних країн. Такі приклади демонструють наявність оцінного елемента, а прикметники
належать до розряду якісних. Але подібні лексеми можуть так само бути загалом нейтральними за семантикою, а прикметники ‒ позначати суто відносні характеристики.
Похідні відетнонімічного походження можуть зберігати етнонімічну складову значення,
але семантика зазнає загалом подальшого розвитку.
Варто згадати й про такий специфічний лексичний розряд, як арготизми. Характерними прикладами тут можуть бути рос. френч ‘француз’ (із «професійного» жаргону кримінального світу), або франгóвый ‘французький’, а також слова на зразок юг
‘югослав’. З’являються і невдовзі зникають під упливом соціально-економічних змін
«одноденні» слова на зразок тих, якими користувалися ще не так давно спекулянти та
сутенери, а саме (рос.) пшеки ‘поляки’, бундеса ‘(західні) німці’ (від нім. Bundesrepublik
‘Федеративна Республіка (Німеччина)’, алюры ‘італійці’ (від поширеного іт. allora ‘тоді,
отже’), штатники або стейтсы ‘американці’ (від англ. States ‘Штати’). Залишаються ж і
закріплюються в мовному вжитку головним чином ті апелятивовані етноніми, існування
яких виправдовується реальними комунікативними потребами.
Певні лексеми, що збігаються за формою з етнонімами, не є наслідками апелятивації.
Ідеться про ті випадки, в яких обидва відповідні слова мають спільний етимон. Класичним прикладом може бути випадок з укр. каштелян ‘управитель цитаделі, наглядач
замку; почесний титул польського сенатора в XV–XVIII ст.; особа, що завідує білизною
в готелі, гуртожитку, лікарні’, кастелянка/каштелянка ‘жінка, що завідує білизною’; ці
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слова запозичені з польської мови, в якій kasztelan походить від лат. castellаnus ‘належний до укріпленого місця; мешканець фортеці’; пор. ісп. castellano ‘кастильський, іспанський / іспанець; іспанська мова’ і ‘володар / комендант замку’. Коли виникають назви
на зразок останньої, то нерідко буває так, що в мові країни, з якої походить певне явище
(або певна реалія), відповідна назва не містить у собі етнонімічних елементів.
Апелятивовані етноніми, пов’язані з господарською діяльністю людини, позначають
реалії, що вперше з’явилися у певних країнах і набули значного поширення. Це, насамперед, назви професій і занять. Типовим прикладом є укр. швейцар, пор. вже дещо застаріле іт. svizzero (етнонім ‘швейцарець’) ‘швейцар’. Відповідні східнослов’янські лексеми є запозиченнями з німецької мови – рос. швейцар з’явилося за петровських часів
з уведенням європейських порядків, нині ж воно поступово замінюється французькими
словами портье або консьерж. Назви матеріалів та виробів із них стосуються передусім
текстильної галузі. Картата тканина (укр. шотландка), з якої шиють шотландські кілти,
має схожі назви в багатьох мовах, – пор. франц. écossaise, ісп. escocés / escocesa.
З інших важливих галузей слід назвати будівництво та архітектуру, а також морську справу. Назви цілих періодів в історії європейської архітектури можуть містити,
як і назви відповідних стилів, етнонімічні означення: пор. укр. готичний період, франц.
Gothique ‘готика’, іт. periodo gotico і под.
Чималу групу становлять назви інструментів і знарядь. Практично всі вони є інтернаціоналізмами: пор. укр. англійський ключ, ісп. llave inglesa, порт. chave inglesa, іт. chiave
inglese. «Національні» аспекти в таких випадках дедалі більше втрачають свою актуальність, оскільки відповідні реалії давно вже стали загальнопоширеними. Це стосується,
приміром, англійської шпильки, назва якої збереглася хіба що у французькій мові (épingle
anglaise), але поступово і вона замінюється іншими.
Похідні охоплюють загалом ті самі галузі, проте варто звернути увагу на способи їхнього утворення. Йдеться передусім про суфікси із значенням належності, віднесеності,
які практично завжди втрачають своє вихідне значення; досить згадати випадок із назвами ‘шпінгалета’ – укр. шпінгалет або рос. шпингалет є характерними прикладами запозиченої назви, відетнонімічне походження якої через специфічну видозмінену форму
втратило етимологічну прозорість, пор. історію укр. краватка та інших подібних назв,
що походять, як відомо, від самоназви хорватів.
У сфері економічної лексики етнонімічна семантика дедалі більше відходить на другий план, оскільки йдеться про загальновідомі речі, які вже втратили свою національну
самобутність. Цю тезу можна поширити й на (науково-)технічну термінологію, пор., скажімо, укр. ‘голландер ‘рол’ й іт. olandese (‘голландець’), – в українській мові транскрибується німецьке Holländer ‘голландець’, у той час як в італійській воно перекладається.
Є також приклади дещо штучного (за місцем відкриття) утворення термінологічних
назв на хоронімічній основі – згадаймо назви деяких хімічних елементів періодичної
системи на зразок укр. полоній, германій, францій, галлій і т. ін. Те саме стосується й військової лексики – пор. укр. грецький вогонь ‘запальна суміш, що горіла у воді’, франц. feu
grégeois або ісп. fuego griego. Звернімо увагу на застарілу форму прикметника ‘грецький’
у випадку з французькою назвою, – тут напрошуються порівняння на зразок рос. грецкий
(орех), в яких архаїзована форма має «ексклюзивну» сферу вжитку.
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Ця теза поширюється й на деякі термінологічні назви з галузі культури та мистецтва.
Є приклади, стосовні жанрів музики та співу, а також хореографічного. Візьмімо, наприклад, українську назву танцю полька. На думку деяких етимологів, це слово чеського походження і взагалі не етнонімічне [див., напр., 5 III: 321; 6 II: 55]. Таке тлумачення спростовується в «Етимологічному словнику української мови», згідно з авторами якого укр.
полька «запозичено, можливо, через польське посередництво, з чеської мови; ч. polka є
результатом семантичної видозміни слова, тобто підтверджується зв’язок назви музики і
танцю з етнонімом [7: 4, 506; пор. 8: 383]. Натомість абсолютно прозорим з етимологічного погляду є випадок із назвами польського за походженням музичного і хореографічного жанру полонез, витоки якого – у польському фольклорі, хоча вихідною назвою стала
французька, тобто polonaise, запозичена іншими мовами, у тому числі слов’янськими і
навіть самою польською, – пор. укр., рос. полонез, п. polonez (!) і т. д.
Від культурно-мистецької сфери перейдімо до рекреаційної та спортивної. І тут наявність апелятивованих етнонімів у різних формах є свідченням міжнародних контактів.
Щоправда, «чистих» етнонімів не дуже багато, йдеться переважно про назви, стосовні
ігор відносно давнього походження. Переважають сполучення – пор. укр. американський
футбол, ісп. fútbol americano, іт. football americano тощо. Дещо складніше з назвами на
зразок укр. летючий голландець, пор. іт. olandese volante ‘летючий голландець’ (вітрильник’), – не тільки тому, що тут в основі легенда, а й тому, що вираз було термінологізовано. Дещо парадоксальним є випадок із назвами атракціону американські гірки, – в інших
мовах, у тому числі в англійській, те саме називається ‘російськими горами’ – пор., наприклад, іт. montagne russe, порт. montanhas russas, англ. Russian mountains. Сама розвага
виникла в Америці, отримавши там просто “екзотичну” назву, а на східнослов’янських
теренах її назвали згідно з походженням. Усталеними можна вважати термінологічні за
змістом словосполучення, що існують давно і впливають на традиційні назви в інших
мовах. Так, наприклад, класичний стиль спортивної боротьби у більшості мов називається греко-римською боротьбою – пор. ісп. lucha grecorromana, франц. lutte gréco-romaine,
іт. lotta greco-romana і т. д.
Словосполучення-медичні терміни відбивають переважно походження позначуваної
реалії або місце її першої фіксації. Ідеться передусім про назви хвороб – пор. наприклад,
рос. испанка, франц. grippe espagnole (букв. ‘іспанський грип’), іт. morbo spagnolo (букв.
‘іспанська хвороба’) – хвороба, під час пандемії якої у 1918 р. загинули мільйони людей
у багатьох країнах, пор. також англ. Spanish flu (букв. ‘іспанська застуда’), нім. spanische
Krankeit ‘іспанська хвороба’ і т. ін.
Значно більшим за обсягом є фактичний матеріал, стосовний побутової сфери. Почнімо з одягу. Маємо справу з лексичною групою відносно давнього походження, тому
нерідко певні назви можуть уважатися історизмами. Крім того, як відомо, мода не стоїть
на місці, тож відповідні назви певною мірою відбивають історію моди, звичаїв і т. ін. Ось
чому певні предмети нерідко вже не використовуються, але пам’ять про них іще жива.
Це, приміром, далматика (від назви римської провінції Далмації), пор. франц. dalmatique
‘вовняний одяг; римська туніка; (святкова) туніка римських імператорів Середньовіччя’,
іт. dalmatica ‘біла туніка, коротка й відкрита з боків, що її носили римляни’, ісп. dalmática
‘мантія’; нині ці слова позначають лише довгий дияконський або єпископський одяг для
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католицької літургії. Почасти такі назви (одягу або взуття) не набувають постійного статусу в усіх мовах, оскільки мають відносно вузьке значення, крім того, вони можуть замінюватися стандартними загальними назвами. Візьмімо, наприклад, взуття. Зараз уже
мало хто пам’ятає модні свого часу (рос.) румынки (‘низькі жіночі черевики на ґудзиках;
теплі жіночі черевики’), дедалі рідше згадуються не менш відомі колись чешки (‘легке
взуття для занять фізкультурою’), вьетнамки (‘гумові босоніжки’). Те саме можна сказати, наприклад, про назви двох реалій іспанського походження – еспаньйолка (‘коротка
гостра борідка’) та іспанка (головний убір часів громадянської війни в Іспанії 1936–1939
рр., атрибут радянської піонерської форми. Цікава деталь – у першому випадку йдеться
про запозичення апелятивованого етноніма (< франц. espagnole) із вихідним значенням
‘іспанка; іспанська’, а в другому – про апелятивацію власного етноніма (іспанка) на позначення запозиченої реалії.
В окремих випадках відетнонімічні за формою і походженням назви насправді не
можуть уважатися апелятивованими, а подібність або ідентичність написання не мають
принципового значення. Це стосується, приміром, слів на зразок укр. або рос. френч
‘куртка військового зразка’, де в основі лежить власна назва, а саме прізвище англійського генерала, тобто French (‘француз’).
Зупинімося на іншій лексико-семантичній групі, яка за кількістю зібраного фактичного матеріалу є відносно найчисельнішою. Йдеться про харчування, а точніше гастрономічну й кулінарну лексику. Це теж досить важлива сфера буття, в якій процес міжнаціонального обміну традиційно відбувався і відбувається (особливо за наших часів) досить
активно. Але, на відміну від переважної більшості інших назв, значна частина лексем не
є усталеною, тобто тут не так багато інтернаціоналізмів, чимала кількість відповідних
назв існує переважно в одній мові, а деякі з них можна вважати оказіоналізмами. Варто
почати з “гастрономічної” групи. Це, зокрема, назви деяких борошняних виробів, приміром, того, що в нас називалося колись і зараз називається знову французькою булкою,
пор. ісп. francesilla, іт. francesina, рум. franzelă, зауважимо, що всі форми є демінутивними. До румунської форми наближаються рос. (заст.) францоля, франсоля, франзоля
‘французький / німецький хліб’, – можна припустити, що одним із каналів надходження
реалії був німецький. Свого часу певний сорт (твердого) хліба в дореволюційній Росії
мав назву шведский хлеб – пор. франц. pain dur suédois (‘твердий шведський хліб’) або
англ. Swedish hard bread (‘т. с.’). А от коли йдеться, наприклад, про сир, то перша асоціація, що виникає, мабуть “голландська”, оскільки в нас твердий сир, на відміну від
бринзи або м’якого домашнього сиру, й досі нерідко називається голландським, що йде
від петровських часів, коли саме з Голландії було завезено перші зразки ще невідомого
тоді продукту. Разом із тим голландський – лише один із багатьох сортів сиру, що виробляється в різних країнах світу, – пор. ісп. queso holandés ‘голландський сир’, франц.
hollande, іт. olandese, нім. Holländer, англ. Dutch cheese або п. ser holenderski. Завдяки
арабам європейці познайомилися свого часу з екзотичною гречкою і гречаною крупою –
пор., наприклад, франц. sarrasin (власне ‘сарацин(ський), араб(ський), іт. grano saraceno
(букв. ‘сарацинське зерно’), східнослов’янські ж назви – укр. і рос. гречка, рос. греч(их)
а – вказують на інше джерело появи тієї ж реалії. У цьому плані варто згадати й про волоський горіх (рос. грецкий орех із усталеною в цьому випадку застарілою етнонімічною
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формою, що збереглася в українській мові) або, приміром, п. groch włoski (букв. ‘італійський горох’) – укр. турецький горох і т. д.
Тотожні назви в різних мовах можуть позначати, завдяки історичним традиціям,
дещо різні речі. Якщо, наприклад, рум. ceai englezesc (букв. ‘англійський чай’) – це ‘чорний чай (на відміну від зеленого і т. д.)’, то, скажімо, рос. английский чай іще не так давно
означало ‘чай із молоком’ (водночас англ. Russian tee, тобто ‘російський чай’, – це ‘чай
із лимоном’). Порівняно рідко зустрічаються самоназви реалій певного національного
походження на зразок укр. кава по-турецькому, що йде від тур. türk kahvesi (‘турецька
кава’); саме вони зазвичай набувають значного поширення – пор. франц. café à la turque,
іт. caffè alla turca ‘кава по-турецькому’, порт. café turco, рум. cafea turcească букв. ‘турецька кава’ (водночас в Іспанії приготована в такий спосіб кава називається ‘арабською’
‒ café arábigo, а в Греції ‒ переважно ‘грецькою’ ‒ ελληνικός καφές). Не менше показових
речей можна виявити, зіставлюючи назви страв. Це досить мобільний лексичний розряд, в якому не так багато міжмовних ізоглос, об’єднаних спільною семантикою, чимало
«національного», що поки що не стало «інтернаціональним», а також назв «одного дня».
Разом із тим належить зазначити наявність низки назв-констант, спільних для багатьох
мов. Це ті назви, що пройшли випробування часом, хоча основна причина такого явища
є суто екстралінгвальною – це незмінна популярність відповідних страв. Згадаймо, наприклад, ‘російський салат’: ісп. ensaladilla rusa, франц. salade russe, іт. insalata russa,
що позначають салат, відомий у нас під французькою назвою олів’є, оскільки автором
рецепту був, як відомо, кухар-француз Люсьєн Олів’є, що жив у Росії; винахід кулінара
швидко став відомим на його батьківщині та в інших країнах, отримавши назву за місцем
походження. Схожа історія сталася з відомим салатом грецького походження, що робиться з овочів і сиру «фета». У Греції він називається χωριάτικι σαλάτα, тобто ‘селянським
салатом’, нині його знають в усьому світі як ‘грецький салат’ – пор. іт. insalata greca,
англ. Greek salad, рос. греческий салат і т. д.
Ще в дожовтневі часи в Росії добре знаною була страва під назвою маседуан (<
франц. macédoine < Macédoine ‘Македонія’), а саме салат із варених або свіжих овочів
і/або фруктів. Разом із тим франц. macédoine de légumes ‘овочевий маседуан’ колись
називався в Росії ‘італійським салатом’ (пор. нім. Italienisches Salat ‘т. с.’); у сучасній італійській мові слово macedonia означає ‘фруктовий салат’, іноді вживається повна назва – macedonia di frutta ‘фруктовий маседуан’. (Тут уже має місце оригінальне
переосмислення назви історичної області, традиційно населеної різними народами.)
Укр. і рос. провансаль (< франц. provençale ‘провансальський’) мають дещо застаріле
значення ‘соус із жовтків, олії і прянощів’, мається на увазі маслинова олія, яка свого
часу називалася в нас прованською, саме таку назву має перший сорт майонезу, що
з’явився в нашій країні у другій половині минулого століття. Такі назви (за умов поширення страви) можуть замінюватися, до того ж не тільки запозиченими словами,
а й питомими; наприклад, у кулінарному рецепті (російською мовою) зразка 1739 р.
відома всім солянка має назву французская супа. Популярна нині картопля «фрі» (від
франц. pommes frites ‘смажена картопля’), що має у французькій мові специфічні назви
pommes alumettes (букв. ‘картопля-сірники’) або pommes paille (‘картопля-соломка’),
спочатку називалася в різних мовах просто ‘французькою (смаженою) картоплею’ –
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пор. рос. французский картофель або англ. French fried potatoes (сучасна назва ‒ French
fries букв. ‘французькі печеники’). Інтернаціоналізація кулінарної сфери спричинює
часткове зникнення етнонімічних назв – те, що в нас досі називається шведським столом, в інших країнах позначається назвами на зразок франц. buffet (‘буфет’), запозиченого іншими мовами.
Принципово інша річ – назви рослин. Тут уже йдеться про назви, що давно зафіксовані в різних мовах і пройшли етап консолідації. Деякі з них спираються на «народну»
основу і не мають офіційного статусу, але їхнє значення полягає в тому, що вони нерідко
відбивають походження рослини. Найпростіше все виглядає тоді, коли різномовні назви
є ідентичними з семантичного (у цьому разі етнонімічного) погляду, принаймні у кількох
мовах. Таких назв не так багато, характерним прикладом може бути укр. болгарський (солодкий) перець. Трапляються випадки, що свідчать про різне «національне» походження
назв однієї рослини в різних мовах.
Що ж до назв зоологічних, то не варто вдаватися до порівняння з науковими латинськими, які є в певному сенсі штучними утвореннями. Тож назвімо лише окремі характерні назви, відносна більшість яких позначає окремі породи тварин, вперше розведені
(або зареєстровані) в певних країнах. Франц. spaniel ‘спанієль’, запозичене іншими мовами (хоча порода походить з Іспанії) іде ще від ст.-франц. espaignol (‘іспанець’). Загалом, як показує зібраний матеріал, переважають назви свійських та інших приручених
людиною тварин.
Існує також значна кількість словосполучень, які містять елементи особливої образності, як у випадках на зразок російської рулетки. Маємо на увазі не тільки й не стільки
первинне значення відповідних назв, що вже є переносним і типово образним, а подальші, ще більшою мірою абстраговані, значення, приміром, англ. Russian roulette або ісп.
ruleta rusa (‘російська рулетка’) як ‘ризикована операція’.
Отже, наголосимо на тому, що етнонімічні назви не є винятком у плані апелятивації
або ж деонімізації. Це явище, як наочно демонструє матеріал, має давнє походження і
охоплює найрізноманітніші лексико-семантичні групи.
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И ЯВЛЕНИЕ ДЕОНИМИЗАЦИИ
В статье рассматриваются вторичные значения этнонимических по происхождению
славянских названий в сравнении с иноязычными, характерной чертой которых является
деонимизация, а также осуществляется их общая лексико-семантическая классификация.
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Наявність в німецькій мові таких фразеологізмів як jmdn. nicht riechen können (не
терпіти когось із свого оточення і не бажати мати з ним справу) або ж etw. nicht riechen
können (не підозрювати щось, не знати наперед) [Duden: 1256] свідчить про те, що процесу сприйняття запаху раніше надавалось важливе значення як засобу сприйняття та
ідентифікації. В результаті суспільного прогресу, з появою численних засобів особистої
гігієни і дезінфекції навіть індивідуальний запах тіла людини став табу. Запах припинив
виконувати роль вартового всього того, що ми вдихаємо або споживаємо. В результаті
цього відбулося звуження ольфактивного словникового запасу в німецькій мові. В середньоверхньонімецький період було значно більше лексичних одиниць на позначення запаху, ніж в сучасній літературній мові. Так, Артур Кутцелніг виявив зменшення кількості
основних номінацій запаху із 62 в давньоверхньонімецький і середньоверхньонімецький
період до 23 на початку 19 ст. [1 : 340].
Дослідження мовної об’єктивації сенсорної категорії запаху проводилось на матеріалі різних мов, зокрема російської (Павлова Н. С., Одінцова М. В.), французької (Бєльськая Т. І., Тарасюк І.В.), а також на основі німецької мови в когнітивній психології (К.
Бурдах, Ю. Гшвінд). Основна увага при цьому була зосереджена на функціях одоративної лексики в художньому тексті і парфумерному дискурсі.
Актуальність нашого дослідження зумовлена відсутністю комплексного аналізу
ольфактивної лексики в німецькій мові. Метою дослідження є інвентаризація лексикосемантичної групи (ЛСГ) прикметників запаху, що передбачає виконання таких завдань:
суцільна вибірка ольфактивної лексики із лексикографічних джерел; компонентний аналіз словникових дефініцій; корпусний аналіз текстової реалізації досліджуваних номінативних одиниць.
Об’єктом нашого дослідження є склад і принципи організації ЛСГ ольфактивних
прикметників в сучасній німецькій мові та їх реалізація в газетних текстах. Предметом –
ад’єктивні номінативні одиниці, які входять до складу ЛСГ «ЗАПАХ». Матеріалом слугують лексикографічні джерела (шість тлумачних словників, в тому числі два електронні
і чотири синонімічні) і газетні статті із корпусу сучасної німецької мови Берлінськобранденбурзької академії наук – DWDS.
Термін «ольфактивний» (від лат. olfacere – відчувати запах), запозичений з медицини
і психології, означає: той, що стосується відчуття запаху [Duden online]. В лінгвістиці
використовуються також поняття «одоронім» (імена, що позначають предмети і ознаки, в
семантику яких входить сема «запах») [2: 6], «одоративний» (синонім до слова «запаховий», той що позначає запах як якість) [3: 8]. У нашій роботі вживаються обидва поняття
як синонімічні, зважаючи на те, що в зарубіжній лінгвістиці частіше використовується
термін «ольфактивний».
Як наголошує К. Бурдах, відчуття запаху відрізняється від інших сенсорних модальностей, перш за все, тим, що в мові відсутні специфічні категорії для позначення ольфактивної інформації. Суб'єкт сприйняття змушений вказувати джерело запаху. Ми кажемо:
щось має квітковий, часниковий запах, тобто використовуємо «зовнішню» характеристику, оскільки відсутнє «внутрішнє» позначення відповідного сенсорного подразника
[4: 30]. За функцією називати ознаку-запах одного об`єкта через ознаку іншого об`єкта
речовинні прикметники наближаються до так званих “еталонних” атрибутів [5: 40].
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Іншою особливістю, на якій наголошують психолінгвісти, є відсутність хімічної чи
фізичної міри для класифікації запахів, як, наприклад, довжина світлової хвилі для зору
[6: 29]. Це зумовлює відсутність чітких меж між класами.
Починаючи з Аристотеля, який виокремлював їдкий, солодкий, терпкий, олійний, гіркий і гострий запах [6: 31], науковці робили численні спроби класифікації. К. Бурдах
наводить вісім різних класифікацій з різною кількістю класів: від чотирьох (квітковий,
горілий, тваринний, їдкий) Крукера і Гендерсона (1927 р.) до сорока чотирьох класів Харпера (1968 р.) [4: 32]. На початку 19 ст. Геннінг запропонував модель у вигляді призми,
на кутах якої розмістив категорії квіткового, фруктового, гнилого, пряного, горілого і
смоляного запаху, припустивши можливі переходи між ними. Проте й ця класифікація
піддавалась критиці [4: 34].
Відносну дифузність меж між окремими категоріями запаху слід враховувати при
виборі лінгвістичної моделі, яка б найбільш оптимально підходила для визначення
взаємозв’язків між одоративними номінаціями. Класичне розуміння організації лексичних одиниць у вигляді лексико-семантичного поля (за визначенням Й. Тріра) слід поєднати із положенням Е. Рош про те, що віднесення елементу до певної категорії відбувається не за принципом «все або нічого», а існує перехід від найбільш типового до менш
типового члена категорії [7: 28].
Під лексико-семантичною групою розуміємо певним чином структуровану сукупність лексичних одиниць однієї частини мови, які охоплюють певну галузь людського
досвіду, на основі спільної інтегральної ознаки, що об’єднує всі одиниці поля. Такою
інтегральною ознакою для ЛСГ ольфактивних прикметників є архісема «ЗАПАХ». Ідентифікатором групи є не окрема лексема в її складі, а когнітивне поняття, виражене словосполученням «характеристика запаху».
В результаті суцільної вибірки з лексикографічних джерел було встановлено, що
кількість ад’єктивних лексичних одиниць з первинним одоративним значенням, тобто
із категоріально семою «ЗАПАХ» є надзвичайно обмеженою (10 одиниць). Очевидним
є той факт, що для вербалізації запахів в процесі комунікації використовують значно
більше номінацій. Тому, окрім категоріальної семи, слід враховувати диференційну
сему «додаткова характеристика запаху» («інтенсивніть», «гедоністична оцінка»), а
також потенційну сему «ЗАПАХ», якщо вона вказується не безпосередньо у словниковому тлумаченні, а в прикладах до нього. Наприклад: erdig – wie Erde (ein Geruch; etw.
riecht, schmeckt erdig) [L: 339]; streng – intensiv und meist unangenehm (ein Geruch, ein
Geschmack) [L: 1036].
До ядра ЛСГ одоративних прикметників відносимо ті одиниці, в семантиці яких сема
«ЗАПАХ» є категоріальною, тобто для визначення їх належності до сенсорної категорії
«ЗАПАХ» не потрібне залучення контексту. Наприклад, wohlriechend – angenehm duftend:
eine -e Pflanze; -es Veilchen [D:1752]. Ядерні лексеми характеризують саму наявність
запаху – riechbar або ж його відсутність – geruchlos, geruchfrei, duftlos. Характерною
особливістю цих номінативних одиниць є те, що вони не називають конкретну якість
запаху. В семантиці лексем duftend, wohlduftend, wohlriechend, parfümiert поряд із семою
«той, що виділяє запах» на перший план виходить «позитивна гедоністична оцінка запаху», на противагу прикметникам: übel riechend, stinkig та похідним stänkerig, stänkrig,
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що характеризують неприємний запах. Це зумовлюється особливістю сприйняття запаху,
яка полягає в тому, що ольфактивні враження більшою мірою ніж відчуття зору, слуху і
дотику супроводжуються емоційними і гедоністично-оцінними реакціями [4: 41]. Деякі
дослідники навіть припускають, що гедоністична реакція є єдиною вродженою класифікаційною схемою ольфактивного відчуття [6: 58].
До ближньої периферії входять прикметники з потенційною семою «ЗАПАХ», реалізація якої потребує відповідного контексту (69 одиниць). До дальньої периферії належать прикметники загально-оцінної семантики: gut, angenehm; übel, schlecht, scheußlich,
unangenehm. Можливим є розширення складу ЛСГ за рахунок оцінних і відносних прикметників у зв’язку із розмитістю меж категорії «ЗАПАХ».
В середині ЛСГ можна виділити вісім парадигм, в які об’єднуються ольфактивні
прикметники за диференційними семами. У випадку поєднання кількох сем в семантиці
номінацій запаху основним орієнтиром є та сема, яка має більшу семантичну вагу. На
основі даних корпусного аналізу лексичні одиниці розташовані відповідно до частотності їх вживання в публіцистичному тексті.
«Наявність/відсутність запаху»: riechbar (14) / geruchlos (12), duftlos (10), geruchfrei (8).
«Вказівка на джерело запаху»: würzig (129), blumig (76), fruchtig (40), harzig (16),
erdig (15), fischig (11), schweflig (11), balsamisch (9), pfeffrig (6), moschusartig (5), angebrannt
(5), nussig (5), ätherisch (4), tranig (4), animalisch (4), brandig (3), brenzlig (brenzlich) (2),
weinig (1), aasig (1), schimmelig (1), furzig (0), sengerig (0), grasig (0).
«Позитивна гедоністична оцінка»: duftend (270), wohlriechend (162), parfümiert
(85), gut (65), angenehm (36), aromatisch (17), wohlduftend (3), ambrosisch (1).
«Негативна гедоністична оцінка»: übel (156), übel riechend (120), stinkig (stänkerig,
stänkrig) (126), schlecht (121), unangenehm (119), penetrant (96), bestialisch (65), infernalisch
(12), widerlich (12), ekelhaft (6), abscheulich (3), eklig (0).
«Інтенсивність запаху»: stark (148), würzig (129,) schwer (116), streng (102), intensiv
(80), zart (45), leicht (42), kräftig (31), durchdringend (28), dezent (15).
«Густативність»: süßlich (142), süß (123), herb (37), säuerlich (36), lieblich (29), bitter (18),
lecker (15), sauer (8), salzig (7), appetitlich (5), herbsüß (5), bittersüß (4), unappetitlich (3).
«Назально-тригемінальні відчуття»: beißend (99), stechend (71), scharf (67), ätzend
(8). (Тригемінальні – тактильні відчуття в носовій і ротовій порожнині).
«Характеристика запаху за свіжістю» frisch (67), muffig (muffelig, miefig) (50),
moderig (20), faul (13), dumpf (dumpfig) (6), ranzig (6), schal (3).
«Вплив на суб’єкта сприйняття запаху»: betörend (71), verführerisch (38), betäubend
(25), berauschend (10), schwül (5).
Лексему würzig відносимо до двох парадигм, оскільки навіть в контексті важко чітко розмежувати семи «інтенсивності» і «денотативної віднесеності запаху». Наприклад:
Am Halleschen Tor ist die Luft am Sonnabend von würzigem Geruch wie durchtränkt. In den
Grünanlagen sitzen hunderte Jugendliche. Berliner Zeitung, 03.09.2001 [DWDS].
Текстовий аналіз номінацій ольфактивних відчуттів показав, що для вербалізації запаху здебільшого залучаються прикметники різних концептуальних сфер. Наприклад:
Weich und cremig, eher blumig als wild, aber würzig, ein Duft von Blumenwiese. Kann man
so aus dem Gläschen löffeln, weil er nicht so süß ist. Der Tagespiegel, 16.03.2002 [DWDS].
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Виявлено також часте вживання композита geruchsintensiv, відсутнього в лексикографічних джерелах (30 слововживань): Die geruchsintensive Fahrt führte entlang der
Hafenstraße bis zum Pumpwerk beim alten Elbtunnel, wo sämtliche Abwässer der Metropole
zusammenfließen. Die Zeit, 04.09.1992, Nr. 37 [DWDS].
Висновки
У зв’язку із відсутністю чітких критеріїв класифікації і, відповідно, категоризації запахів у мові існує дуже обмежений запас власне ольфактивних номінацій. Причиною цього
є зменшення ролі запаху в житті сучасної людини. Проте потреба передавати інформацію
про запах зумовлює залучення лексичних одиниць з інших концептуальних сфер.
Виходячи з положення про недискретність меж ольфактивної категорії, а також її ієрархічну структуру, за допомогою компонентного аналізу було виокремлено ядро (12%) і
периферію (88%) ЛСГ прикметників запаху в німецькій мові. До складу ЛСГ відносяться
не тільки первинно ольфактивні одиниці, але й прикметники із потенційною семою «ЗАПАХ», яка потребує для своєї реалізації відповідного контексту.
Корпусний аналіз функціонування ольфактивних прикметників виявив те, що найбільша частотність вживання в газетних текстах характерна для прикметників із семами «гедоністична оцінка», «інтенсивність запаху», «назально-тригемінальні відчуття». При цьому очевидною є велика роль загально оцінних прикметників в процесі
об’єктивації ольфактивної інформації.
Список використаних джерел:
1. Kutzelnigg A. Die Verarmung des Geruchswortschatzes seit dem Mittelalter / Kutzelnigg
Artur // Muttersprache: ���������������������������������������������������������������������
Zeitschrift für Pflege und Erforschung der deutschen Sprache . – [Gesellschaft für d. Sprache] Wiesbaden – Heft 3.- 4. – 1984. – S. 328-345. – ISBN 0525-4701.
2. Павлова Н. С. Лексика с семой запах в языке, речи и тексте: автореф дисс. на
соискания ученой степени канд. филол. наук: спец. 1�������������������������������������
0.02.01 “Русский язык” / Наталья Сергеевна Павлова; Уральськ. гос. ун-т. им. А. М. Горького. – Екатеренбург, 2006. – 20 с.
3. Одинцова М. В. Художественно-стилевая роль слов лексико-семантического поля
запах в произведениях И. А. Бунина (Аспекты номинации и предикации): автореф
дисс. на соискания ученой степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 “Русский язык” /
Одинцова Мария Владимировна; Москов. гос. обласн. ун-т. – Москва, 2008. – 27 с.
4. Burdach K. J. Geschmack und Geruch: gustatorische, olfaktorische und trigeminale
Wahrnehmung / K. J. Burdach. – Bern [u.a.]: Huber, 1988. – 166 S. – ISBN 3-456-81590-5.
5. Рузин И.Г. Возможности и пределы концептуального объяснения языковых фактов / И. Г. Рузин // ВЯ. – 1996. – №5. – С. 39-50. – ISSN 0373-658X.
6. Gschwind J. Repräsentation von Düften / Jürgen Gschwind; [bearb., erg. und hrsg. von
Peter Neumann]. – Augsburg: Wißner, 1998. – 232 S. – ISBN 3-89639-130-5.
7. Rosch E. Cognition and categorization / Eleanor Rosch. – NJ [u. a.]: Erlbaum [u. a.],
1978. – VII. – 328 S. – ISBN 0-470-26377-6.

221

Довідково-лексикографічні джерела:
1. Duden. Deutsches Universal Wörterbuch. – Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich:
Dudenverlag, 2002. – 1816 S. – ISBN 3-411-05503-0.
2. Duden online [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.duden.de
3. Langenscheidt. Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache / Neubearbeitung, hg. von
Prof. Dr. D. Götz u.a. – Berlin, München: Langenscheidt KG, 2008. – 1308 S. – ISBN 9783-468-49037-8.
Джерела ілюстративного матеріалу:
1. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Zeitungskorpora [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dwds.de
Стаття надійшла до редакції 18.07.13
П. Воробец, аспирант
Прикарпатский нац. у-т им. В. Стефаника, Ивано-Франковск
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА ОЛЬФАКТИВНЫХ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Статья посвящена рассмотрению вербализации концепта ЗАПАХ в современном немецком языке. Производится инвентаризация лексико-семантической группы
ольфактивных прилагательных. Исследуется их функционирование в публицистическом дискурсе.
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LEXICAL-SEMANTIC GROUP OF OLFACTORY ADJECTIVES
IN MODERN GERMAN
The article deals with the verbalization of the concept ODOR in modern German. The list
of the lexical units that belong to the lexical-semantic group of olfactory adjectives has been
made. Their functioning in the press discourse is researched.
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КОДИФІКАЦІЯ ПРИЙМЕННИКА В УКРАЇНСЬКИХ
ГРАМАТИКАХ XVI–XVII СТОЛІТТЯ
Стаття присвячена розгляду прийменника як частини мови в українських граматиках
XVI–XVII століття. Проведено аналіз цієї мовної одиниці на основі праць теоретиків тогочасної української мови – Лаврентія Зизанія, Мелетія Смотрицького та Івана Ужевича.
Ключові слова: прийменник, історія мови, граматика, відмінкова система, частини мови.
Кодифікатори слов’янського мовознавства, зокрема українського, віддавна користувалися загальними граматичними трактатами, перекладеними з грецької та латинської мов.
Вплив класичних граматик був досить відчутний, оскільки для українських граматистів
вони були єдиним зразком та основою для створення власних оригінальних праць.
Об’єктом дослідження у граматиках стала церковнослов’янська мова, яка до XVIII ст.
була однією із найпоширеніших міжнаціональних писемних мов Європи. Тут присутній
ще й екстралінгвальний фактор – добре відомі давні українські культурні та релігійні
зв’язки з візантійським світом, де мовним посередником була саме старослов’янська
мова, якою здійснювалися найдавніші переклади з грецької та на основі якої сформувалася церковнослов’янська мова [3: 38-39].
Перші оригінальні праці з питань української граматики відомі від кінця XVI��������
�����������
ст. Головним здобутком цих граматик було те, що їх автори виявили й описали специфічні
особливості української мовної системи. Найвидатнішими теоретиками староукраїнської
мови були Лаврентій Зизаній, Мелетій Смотрицький та Іван Ужевич.
Лаврентій Зизаній у праці “Грамматіка словенска” (1596) в параграфі “Ѡ прεдлозѣ”
(частина “Ѡ єтvмологїи”) визначає прийменник як “часть слова скланѧεма, прε(д)
иными слова част(ъ)ми полагаεма” та подає сімнадцять прийменників (прийменник по
повторюється двічі): въ, къ, съ, прє(д)/прєдо, на(д)/надо, по(д)/подо, ѡ, на, по/по нас,
при, ү, ѡ(т), изъ, чрєзъ, по/вє(д)лүгъ, ради, въмѣсто [1: 81]. Автор вказує на те, що прийменниками можна кваліфікувати і такі мовні одиниці, як въ(з), въсъ, про, прє, разъ,
однак лише тоді, коли вони є префіксами у складі інших слів: въ(з)вышаю, въсходжү,
прорєчє, прєзиранїє, ра(з)граблєнїє. Ці прийменники, на думку автора, можуть вживатися із чотирма відмінками: родовим, давальним, знахідним та орудним. У параграфі “Ѡ
сочинєнїи прє(д)лого(в)” автор граматики розглядає кожен прийменник окремо, вказуючи на сполучуваність з певним відмінком:
род(ъ)ный: ѡ(т), изъ, ради
датєлный: по або вєдлүгъ
винитєлный: ү, чрєзъ
творитєлный: къ, съ
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род(ъ)ный, винитєлный: въмѣсто
датєлный, винитєлный: въ, ѡ, на, по, при
творитєлный, винитєлный: прє(д)/прєдо, на(д)/надо, подъ/подо [1: 82]
Лаврентій Зизаній подає короткі приклади вживання прийменника з іменником або
займенником: въ цєркви, къ мнѣ. Варто зауважити, що прийменник ради, на відміну
від інших, вживається у постпозиції: на(с) ради, авраама ради, мєнє ради. На можливі
семантичні відношення Л. Зизаній не вказує.
В. Німчук, характеризуючи граматику Л. Зизанія, говорить те, що це перша спроба осмислення церковнослов’янської фонетичної й морфологічної систем, виявлення її специфічних особливостей, також тут вперше кодифікується, нормалізується
церковнослов’янська мова східнослов’янської редакції, зокрема є чимало вкраплень із
рідної авторові граматики української мови [4: 151].
Праця М. Смотрицького “Грамматіки Славεнскиѧ правилноε Сvнтаґма…” (1619)
є надзвичайно ґрунтовною та продовжує тенденції введення українських живомовних
елементів у граматичну систему церковнослов’янської мови. Вона написана за зразком
граматик грецької мови, з якими був добре ознайомлений автор. Граматику М. Смотрицький поділяє на чотири частини: орфографія, етимологія, синтаксис, просодія. У
другій частині “Ω εтvмолоґїи” М. Смотрицький вказує на традиційні вісім частин мови:
“Имѧ”, “Мѣстоимεнїε”, “Глаголъ”, “Причастїε”, “Нарѣчїε”, “Прε(д)логъ”, “Союзъ”,
“Мε(ж)домεтїε”. У параграфі “Ѡ прєдлозѣ” автор дає таке визначення прийменникові:
“Прєдлогъ єсть часть слова нєскланѧємаѧ инымъ слова частємъ сложнѣ и сочинитєлнѣ
прєдлагаємаѧ” [5: 191]. Прийменниками є, за М. Смотрицьким, 20 одиниць: оу, ѡ(т), из
або съ, во, со, на, над, ѡ або ѡб, по, по(д), прє(д), при, до, ко, за, вос, нис, рас, прє, про.
Як і в грецьких граматиках, до прийменників зараховано і префікси. Прийменники из(ъ) і
съ автор вважає варіантами одного слова. На думку В. Німчука, у цьому відчутний вплив
української мови, де давні изъ та съ унаслідок фонетичних змін зійшлися в одній формі
з (із, зі) [4: 180].
Варто зауважити, що об’єктом дослідження М. Смотрицького була не просто граматична система церковнослов’янської (старослов’янської) мови. Автор узяв за основу
форму церковнослов’янської мови, що зазнала певного впливу української та білоруської
мов і використовувалася на території України і Білорусії [2: 75]. Далі у другому розділі
в пункті “Ѡ Падєжє Прє(д)лога” М. Смотрицький веде мову про те, що прийменники
можуть використовуватися у п’яти відмінках, вказує, у якому саме відмінкові повинен
вживатися той чи інший прийменник:
родитєлный: оу, ѡ(т), из або съ, до
датєлный: ко, по сказүємоє Рѡсски вєдлүгъ
винитєлный: за
творитєлный: со
сказатє(л)ный: при, п(р)о сказүємоє Рѡсски послѣ
винитєлный и творитєлный: прє(д), на(д), по(д), за
винитєлный и сказатє(л)ный: во, ѡ або ѡб, на [5: 192]
Автор граматики подає прийменники, які можуть сполучатися з іншими дієсловами,
тобто можуть бути префіксами (“овїи гл҃ѡ(м) сочинитєлнѣ и сложнѣ прє(д)лагаємїи”):
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оу, ѡ(т), из або съ, во, со, на, на(д), ѡ або ѡб, по, по(д), прє(д), при, до, за (оухожю,
ѡ(т)хожю, исхожю, вхожю, схожүсѧ, нахожю, на(д)хожю, ѡбхожю, похожаю, по(д)
хожю, прєдидү, прихожю, дохожю, захожю); “сложнѣ точїю прє(д)лагаємїи сүть”: вос,
нис, рас, прє, про (восхожю, нисхожю, расхожүсѧ, прєхожю, прохожю).
У третьому розділі “Ѡ Сvнтаѯи” в параграфі “Ѡ сочинєніи прєдлога” М. Смотрицький більш детально описує кожен прийменник, вказуючи на його значення та використання з певним відмінком. Серед прийменників, які вживаються з родовим відмінком,
автор наводить додатковий варіант прийменника из(ъ) – ис, а як приклад подає цитату з
Біблії (со готовагѡ жилища своєгѡ), фіксуючи таким чином ще один варіант. Характеризуючи вживання прийменників із знахідним відмінком, учений зазначає, що префікси
воз- та вос- можуть використовуватися замість прийменника за: блг(д)ть во(з)блг(д)ть;
злаѧ во(з)благаѧ. Щодо прийменників во або въ, на, прє(д), на(д), по(д), то автор пояснює
читачам, із якими відмінками та у яких випадках потрібно їх вживати. Якщо один із цих
прийменників виражає рух, тоді потрібно використовувати знахідний відмінок (во всю
зємлю изыйдє вѣщанїє ихъ; Возвє(д)зи на Г(с)да пєчаль твою и той тѧ прєпитаєтъ; молитвы твоѧ и мл(с)тынѧ твоѧ взыйдоша прє(д) Бга҃ ; На(д)нєгожє оузриши Дха҃ сходѧща;
по(д) твою мл(с)ть прибѣгаємъ Бцє҃ Дво҃ молитвъ нашихъ нєпрєзри), якщо ж “станїε” –
орудний відмінок (Во црк҃ ви стоѧщє славы твоєѧ; на камєни мѧ вѣры оутвєрди; грѣхъ
мой прєдо мною єсть вынү; поставлєнъ єсмъ царъ ѡ(т) нєгѡ на(д) Сїѡномъ горою сто҃ ю
єгѡ вов҃ ѣщаѧй повєлєнїє Г(с)днє; ѡ(т)ци ваши вси по(д) ѡблако(м) быша) [5: 230]. Проте
ознаки статичності або динамічності самі прийменники виражати не можуть, ця характеристика притаманна дієсловам. На основі тих же диференційних ознак автор розрізняє
вживання прийменника ѡ або ѡбъ. Окремим пунктом “Ѡ различїи прє(д)лога по и ѡ
сочинєнїи єгѡ” М. Смотрицький розглядає вживання цього прийменника.
Прийменник ПО
Значення
Відмінок
вє(д)лүгъ
давальний
по жєстокомү твоємү и нєпокаѧнномү ср(д)цү; по имєни твоємү и житїє твоє; повєлими прийти къ сєбѣ по водамъ
послѣ
місцевий
по сихъ дрүгаѧ повѣствовати имамъ; по страсти шє(д)шѧ на гробъ твои(и) жєны
за, длѧ, вслѣдъ
місцевий
положю дшү мою по тєбѣ; рєвнүѧ порєвновахъ по Бзѣ
҃ Всєдєржитєли; Грѧди по мнѣ
до, по
знахідний
по тєбє слово нєдалєчає; по дшү҃ твою прийдоша Аггл҃ и Бжї҃ и
М. Смотрицький розглядає й семантичну структуру прийменника за. Якщо прийменник вказує на час, тоді вживається з родовим відмінком: за оутра оуслыши г(с)ла
мой Црю
҃ мой, Бжє҃ мой; за Царѧ Конста(н)тіна и Матєрє єгѡ Єлєны; якщо вспѧть,
вмѣстѡ, винү, длѧ, прє – із знахідним: иди за мѧ Сатано; во(з)даша ми злаѧ за благаѧ
но за бє(з)законїѧ нашѧ навєлъ єси сіѧ на насъ; за грѣшники оумрє бє(з)грѣшный; за
скүдость наказанных мүжєй; якщо вслѣдъ – з орудним: иди за мною [5: 232].
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М. Смотрицький звертає увагу на подвоєння прийменників при дієсловах, один із
яких є префіксом, а інший – самостійною мовною одиницею: ѡ(т)хожү ѡ(т) тєбє,
снидє с нб҃сє, внидү в домъ, зайдє за ѡблакъ, согласисѧ с нимъ, надидє на(д) мѧ, подидє
по(д) мѧ, прєдидє прє(д) лицємъ моимъ, при мнѣ прийдє [5: 233].
Кожен прийменник ілюстрований реченнями та словосполученнями з Біблії. Параграфи про прийменник є одними із найменших у граматиці; інформація про прийменник викладена досить стисло, найбільше уваги присвячено самостійним частинам мови.
Учений не розрізняє префіксів та окремих мовних одиниць (наприклад, в, до, на тощо)
і зараховує їх до прийменників. Проте, варто зазначити, що порівняно з граматикою
Л. Зизанія, прийменник як частина мови у М. Смотрицького описаний більш глибоко та детально. Особливої новизни та повноти викладеному матеріалу додає виділення
М. Смотрицьким у відмінковій системі церковнослов’янської мови місцевого відмінка.
Значний внесок у розвиток української граматичної науки зробив Іван Ужевич.
Його праця “Граматыка словенская, написана пре(з) Іωанна Ужевича словѧнина славнои Академїи пари(з)скои в(ъ) теωлогїи студента в(ъ) Парижу” (1643) написана латинською мовою, а парадигми відмін, дієвідмін, приклади слів, словосполучень та
речень – на основі живої української та інших слов’янських мов, а також друкованих
церковнослов’янських граматик. І. Ужевич уперше у історії українського мовознавства
лінгвістично опрацював староукраїнську мову, хоча і виникали певні труднощі під час
опису специфічних українських граматичних особливостей за допомогою латинської
термінології [4: 198].
Граматика І. Ужевича містить параграф про сполучуваність прийменників. До класу прийменників учений зараховує до, ү, з той страны, з ѡной страны, ѡколо, за, за
кролѧ, подлє, вєдлє, вєдлүгъ, подлүгъ, мимо, близко, бєзъ/бєз, ѡкромъ, прочъ, ѡпрочъ,
кромє, длӕ, потай, прєзъ, чєрєзъ, ѡд/ѡт, к/кү, противко/противъ/напротивъ, на, подъ,
мєжи, надъ/надо, прєдъ/прєдо, ѡбъ, при, по, в/во, ѡ, з/зо [6].
Із родовим відмінком вживаються прийменники до, ү (у значенні коло, при), з той
страны, з ѡной страны, ѡколо, за, за кролѧ, подлε, вεдлε, вεдлүгъ, подлүгъ, мимо (у значенні поза), близко, бεзъ, ѡкромъ, прочъ, ѡпрочъ, кромε, бεз, длӕ, потай, прεзъ, чεрεзъ, з,
ѡд або ѡт; з давальним відмінком вживаються кү, к, противко, противъ, напротивъ; із
знахідним відмінком – по, за, на, подъ, мεжи, надъ, прεдъ; з орудним відмінком – прεдъ,
с, з. Для означення руху або спокою прийменники за , на, подъ, мεжи, надъ, прεдъ, ѡбъ
вживаються із знахідним та орудним відмінками [6].
І. Ужевич вказує також на особливості вживання прийменників з та в, які “заради
милозвучності іноді приймають до себе голосну о, як-от: зо всεми, во всихъ”, а також
прийменників надъ і прεдъ, які кінцеву голосну ъ змінюють на о, як-от: прεдо мною,
надо мною [6].
В. Німчук, досліджуючи цю граматику, вказує на те, що всі правила вживання прийменників відображають український загальнонародний синтаксис і тільки конструкція
з предъ у значенні «через, унаслідок» (не моглемъ предъ хоробою до тебе приєхати),
на думку дослідника, відбиває діалектний синтаксис прийменника перед, для прикладу,
у конструкціях причини закарпатських говірок: ни гóден-им перед тôбốу уснýти, хоча
таке значення сполуки властиве і ставропольській, і сучасній польській мові [4: 195].
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Отже, наприкінці ХVI–XVII ст. в Україні відбувся значний розвиток граматичної
думки. Основними працями, які вперше системно, структуровано розкрили граматичну систему української мови, були граматики Л. Зизанія, М. Смотрицького та І. Ужевича. Прийменник проаналізовано як окрему частину мови, яка є незмінною, проте
може сполучатися з іншими частинами мови в усіх відмінках, крім називного. Зроблено
спроби виділити певні семантичні значення цієї мовної одиниці, головно за критеріями
“статика” і “динаміка”. Досить ґрунтовно та повно проаналізовано сполучуваність
прийменників у різних відмінках. Праці перших українських граматистів стали основою для наступних наукових досліджень з граматики української мови.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНО-ОПОСЕРЕДКОВАНОГО
КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ СМС-КОМУНІКАЦІЇ
(на матеріалі текстів німецькомовних смс-повідомлень)
У статті розглядаються правила поведінки комунікантів у технічноопосередкованому просторі смс-комунікації, які формують культуру смс-комунікації.
Дотримання правил поведінки смс-комунікантами полегшує процес комунікації.
Ключові слова: комунікативний простір, смс-комунікація, смс-комунікант, культура смс-комунікації.
Постановка проблеми. Комунікація представляє інформаційні дії в нечіткому інформаційному середовищі. Більшу частину інформації, необхідної для своєї життєдіяльності, людина отримує з інформаційного середовища, а не з реальності. При цьому достатньо часто людське суспільство вирішує свої проблеми, видозмінюючи інформаційне
середовище, що, в свою чергу, призводить до зміни в середовищі реальному [1: 161]. Новітні комунікативні сервіси, які уможливили швидкий електронний обмін інформацією,
є ефективним засобом спілкування людей в усьому світі. Важливою умовою успішного
здійснення комунікативного акту у віртуальному просторі є засвоєння, пристосування
і дотримання особливих правил та норм поведінки, що визначаються загальноприйнятими нормами людського спілкування та переносяться з реального життя в електронне,
породжуючи специфічну електронну етику – мережевий етикет в Інтернеті – нетікет
(netiquette від InterNETetIQUETTE) [2: 371–377].
Розповсюдження смс-повідомлень спричинило виникнення текстового етикету
(textiquette) [3: 89], який корелюється з мережевим етикетом та формулюється у вигляді
правил етикету для користувачів електронної комунікації, що співпадають із прийнятими в суспільстві нормами класичної пошти. Їхні відмінності та доповнення обумовлені
застосуванням нових технологій та способів передачі інформації [2: 379].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню електронного етикету присвячено праці зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема дане питання вивчали Й. Рункель, Т. Зівер, П. Хандлер, П. Шлобінскі та інші науковці.
Актуальність статті зумовлена зростаючою роллю смс-комунікації в комунікативній системі сучасного суспільства.
Мета статті полягає у визначенні особливих правил поведінки в технічноопосередкованому просторі смс-комунікації.
© О. Беззубова, 2013
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Завданням статті є розглянути на матеріалі текстів німецькомовних смс-повідомлень
правила поведінки смс-комунікантів.
Виклад основного матеріалу. На текстові смс-повідомлення, як й на інші новітні засоби та форми комунікації, не поширюються загальні правила їх адекватного використання, тому ми вводимо поняття «культура смс-комунікації», що включає в себе вимоги до
написання смс-повідомлень, які повинні допомогти полегшити процес смс-комунікації:
– використання мобільного телефону в присутності інших є суспільно прийнятним,
однак для дотримання інтересів оточуючих в громадських місцях – на заняттях, лекціях,
кіно і т.д. мобільний телефон необхідно вимикати або переводити в безгучний режим.
В наступному діалогічному акті спостерігаємо недотримання даного правила і його наслідки для адресата:
– Hey, hätte Bock nach C. zu fahren?
– Hallo, J. schreibt gerade eine Klausur. Der Mathelehrer
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заборона користуватися мобільними телефонами на занятті обумовили написання тексту
реакційного смс-повідомлення викладачем адресата смс-комунікації, що засвідчує смисл
тексту та вербальний підпис Der Mathelehrer.
– необхідно утримуватися від здійснення дзвінків та написання смс-повідомлень під
час керування транспортним засобом, оскільки це спричинює розсіювання уваги водія та
може призвести до дорожньо-транспортної аварії.
Наступний діалогічний акт вербально відображає наслідки читання смс-повідомлення
під час водіння автомобіля – опис спричиненої адресаткою смс-комунікації дорожньотранспортної пригоди – поцарапання нею бампера зовсім нового Audi A7:
– Na was machst?
– Bin grad auf nen Audi A7 hinten draufgefahren, weil ich deine SMS lesen wollte. Warten jetzt
auf die Polizei, also ich und der schönste Mann der Welt der seiner Wut gerade freien Lauf lässt und
mich – Zitat: hasst! Gut, er hat das Auto auch erst seit ner Woche. Ach, ICH HASSE DICH!!!!!!
Останнє речення тексту, яке адресатка виділила вигуком Ach на початку, семантично –
дієсловом�������������������������������������������������������������������������������
hassen, графічно��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
– написанням�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
речення�����������������������������������������
������������������������������������������������
з���������������������������������������
����������������������������������������
великої�������������������������������
��������������������������������������
літери������������������������
������������������������������
та���������������������
�����������������������
пунктуально���������
��������������������
– завер������
шення речення численним повтором знаку оклику, відображає її негативну оцінку ситуації.
– при відправленні смс-повідомлення незнайомому адресату чи знайомому адресату
з невизначеного для нього номера телефону необхідно зазначити своє ім’я чи прізвище.
Наступний користувач смс-комунікації змінив контактний номер мобільного телефону, що спричинило необхідність сповістити про це друзів за допомогою смс-повідомлення
як найбільш зручного способу технічно-опосередкованої комунікації:
– Das ist meine neue Nummer! :-)
– Darf ich mir den Namen dazu selbst ausdenken?
Однак невизначений номер телефону адресанта, відсутність його вербального підпису в тексті асертивного смс-повідомлення викликали в адресата труднощі із ідентифікацією особи адресанта і обумовили саркастичне забарвлення тексту реакційного смсповідомлення.
– не слід відсилати смс-повідомлення о пізній чи ранній годині, передусім, неблизькому адресату. Наприклад, відправлене о першій годині ночі ініціююче смс-повідомлення,
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текст якого є закликом про допомогу, демонструє порушення норм етикету адресантом
смс-комунікації, з однієї сторони, та дружні відносини смс-комунікантів, з іншої:
– süße, bist no wach? coole party. sitz jetzt im auto und kann nicht losfahren weil ich den
schlüssel nich mehr finde, hilfe!
– Danke für wecken! Wie bist du denn ins Auto reingekommen?
– du bist die beste!! schlüssel war noch im türschloss. daaaaaanke schön :D
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допомогла комунікантові знайти ключі від машини, пов’язане з пізнім часом отримання
повідомлення.
Отримання смс-повідомлення о пізній або ранній годині може викликати обурення
адресата й призвести до виникнення конфліктної ситуації. Наприклад:
– [03:41] Ganz leise und unbemerkt schleicht sich diese sms unter deine decke und nimmt
dich in den Arm :-* ist Sie nicht süß :-)
– [03:45] Fuck you, ich will schlafen -.Гучний режим надходження смс-повідомлень, надсилання адресантом о 4 годині ранку
смс-повідомлення та розважальний характер тексту викликали негативну реакцію адресата.
– не варто чекати швидкої відповіді на відправлене смс-повідомлення: важливим в
смс-комунікації є аспект можливості за певних об’єктивних та суб’єктивних обставин
відповісти на отримане смс-повідомлення у зручний для адресата момент. Наприклад:
[19:55] Hey Mark, ist das noch deine aktuelle Nummer? Falls ja, wünsche ich dir alles
Gute zum Geburtstag
[20:37] scheinbar ist das nicht mehr deine Nummer? Gut, dann kann ich dir ja endlich mal
sagen, was du für ein gottverdammtes Arschloch bist. F’ck dich!!
– [20:58] Ich hatte grade Training und ja, das ist noch meine Nummer, vielen dank für die
Glückwünsche und schönes Leben noch!!!
Ненадходження протягом сорока хвилин реакційного смс-повідомлення на ініціююче
смс-повідомлення – привітання з днем народження, в якому адресант також експлікує
невпевненість в актуальності номера адресата й імпліцитно висловлює антипатію до
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�������������������������������������������������������������������������
відправлення���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
тексту��������������������������������������������
��������������������������������������������������
повторного���������������������������������
�������������������������������������������
смс�����������������������������
��������������������������������
-����������������������������
повідомлення����������������
, але�����������
��������������
образливо����������
го характеру. Комунікативний акт неочікувано для адресанта закінчується реакційним
смс-повідомленням адресата, яке відзначається емоційно-нейтральним забарвленням
тексту та імплікацією припинення подальших відносин комунікантів. Лінійність смскомунікації не надає можливості адресанту виправити комунікативну ситуацію.
– в смс-повідомленнях більш доречною є стислість, аніж надмірність тексту, яка
може зумовлювати відправлення декількох поспіль смс-повідомлень. Наприклад:
Falls ich noch einen Artikel schreiben soll,dann kann ich das erst am Wochenende machen.
Ich kann auch was zur situation der frauen in der gesellschaft machen.
Продукування поспіль двох асертивних смс-повідомлень, які формують монологічний
комунікативний акт, демонструє когнітивний процес – обдумування та важливість теми
обговорення.
Стислість актуалізує в текстах смс-повідомлень правило економії мовних засобів, що
визначає випущення несуттєвої інформації шляхом синтаксичної та лексичної компресії.
Наприклад:
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Heute kein unterricht, ich bin immernoch zu krank
Адресант комунікації в стислій та чіткій формі викладу інформації в смс-повідомленні
сповіщає адресата про неможливість прийти на заняття, вказуючи причину виниклої
неможливості.
– не дивлячись на те, що смс-комунікація є швидким способом комунікації, в смсповідомленнях слід дотримуватися правил орфографії та граматики. Перед відправленням
смс-повідомлення необхідно перечитати текст та виправити фактичні помилки при їх
наявності, що потребує більше часу на здійснення комунікативного акту. Наприклад:
Lebe xxx, sei bitte um 19h zu Hause, um diese Zeit muss ich dann los. LG Olga
Поспіх адресантки при написанні тексту смс-повідомлення призвели до орфографічної
помилки в слові Lebe замість Liebe.
Важливо наголосити, що найбільшу кількість помилок в смс-комунікації в межах
тексту смс-повідомлення комуніканти допускають у стані сп’яніння. Наприклад:
– [01:47] Dann fahr abr vrslchtig ! Un pass af Knder auf
– [01:49] Ich glaube kaum dass nachts um 2 noch Kinder auf der Straße rumlaufen. Was
wären das für Eltern?
– [02:38] Vieleict habn si sich gstritten
Тексти смс-повідомлень адресанта комунікації відзначаються великою кількістю
орфографічних помилок: abr замість aber, vrslchtig – vorsichtig, un – und, af – auf, Knder –
Kinder, Vieleict – Vielleicht, що однак не позначилося на успішності комунікативного акту.
– не слід зловживати великими літерами: в переписці електронною поштою, чатах
та форумах прийнято вважати, що написані верхнім регістром слова відповідають крику в повсякденному усному спілкуванні. Це правило розповсюджується на тексти смсповідомлень. Наприклад:
– ICH WUSSTE DASS DU‘S IHM GESAGT HAST, ICH HASSE DICH :(
– schrei mich nicht so an :/ mein Kopf -.Написання�������������������������������������������������������������������
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����������������������������
великої���������������������
��������������������
літери��������������
�������������
підсилює�����
����
вербально висловлену негативну налаштованість адресанта по відношенню до адресата
і невербально передає підвищений тон викладу письмової інформації. Смисл тексту
реакційного смс-повідомлення демонструє відповідне задуму адресанта декодування
інформації адресатом – експліцитне прохання не кричати на нього. В даному випадку маємо приклад того, як форма публікації текстів забезпечує інкультурацію нових
засобів комунікації в соціальне середовище, сприяючи виникненню потреби в освоєнні
навиків, що дозволяють забезпечити розуміння, інтерпретацію та оцінку постсучасних
культурних кодів [4: 7].
Написання текстів смс-повідомлень верхнім регістром адресанткою наступного
діалогічного акту, яка є представницею старшого покоління та має проблеми із зором,
не підпорядковане передачі підвищеного тону, а спрощує для неї процес написання та
читання тексту без окулярів, що експліковано в тексті повторного смс-повідомлення:
– SIND JETZT ZU HAUSE UND GRILLEN, DU FEHLST UNS HIER IN DER MITTE
– Viel Spaß euch, wäre gerne da. Drück mal die groß-klein taste :D
– NE KANN SO DIE BUCHSTABEN BESSER LESEN, OHNE BRILLE
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– економії площі, скороченню тексту смс-повідомлення та економії зусиль при
написанні����������������������������������������������������������������������
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Наприклад:
Hi OLGA, wollen nächsten Sa um 11 beim Italiener am Uniplatz brunchen gehen,bei
interesse sag Bescheid.LG Di
Текст смс-повідомлення асертивно-комісивного та директивного прагматичного
призначення характеризується наявністю в ньому лексичних скорочень: конвенційного
скорочення дня тижня Sa – Samstag, скороченої формули заключного привітання LG –
Liebe Grüße та скорочення власного імені адресантки комунікації Di – Dina.
– в письмовому мовленні комуніканти позбавлені можливості невербально реагувати на текст співрозмовника. Тому первісно у комп’ютерно-опосередкованій комунікації
для передачі міміки та жестів створені спеціальні паралінгвістичні засоби – смайли –
набір специфічних символів, які згодом поширилися на смс-комунікацію. Наприклад:
Du hast kein stress gemacht. Wir sind mit max nach hause gefahren und ich habe dich ins
bett getragen. Keine sorge;)
Автор асертивно-директивного смс-повідомлення заспокоює та одночасно переконує
адресата не хвилюватися вербальними мовними засобами Keine sorge та невербально
– смайликом ���������������������������������������������������������������������
;)�������������������������������������������������������������������
. В тексті смс-повідомлення смайлик ;)�����������������������������
�������������������������������
зображує підморгування адресанта та демонструє його прихильність до адресата.
Таким чином, ефективність спілкування та його вплив на суб’єкта взаємодії значною мірою залежить від дотримання користувачами етичних та психологічних вимог
до спілкування. Дотримання правил етикету мобільної комунікації – текстового етикету в смс-комунікації виступає критерієм культури користувача мобільного зв’язку.
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В статье рассматриваются правила поведения коммуникантов в технически опосредованном пространстве смс-коммуникации, которые формируют культуру смскоммуникации. Соблюдение правил поведения смс-коммуникантами облегчает процесс
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THE PECULIARITIES OF THE TECHNOLOGY-MEDIATED
ENVIRONMENT OF SMS COMMUNICATION
(ON THE BASIS OF THE TEXTS OF GERMAN SMS MESSAGES)
The article considers the rules of communicative behavior in the technology-mediated environment of SMS communication, which represent the basis of SMS communication culture. Being
adhered to by SMS communicants, the rules will facilitate the process of communication.
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Вплив особливостей мови інтернету
на варіативність інтерпретації текстів сайтів новин
У статті розглядаються особливості мови інтернету, що провокують варіативність розуміння текстів сайтів новин. Визначені мовленнєві одиниці, що зумовлюють
девіації у розумінні. Позиція автора підкріплюється прикладами з найбільш рейтингових українських, російських та білоруських сайтів.
Ключові слова: варіативність, розуміння, девіантні мовленнєві одиниці, сайти новин, мова інтернету, психолінгвістика.
Зростання популярності інтернету привертає до цього сьогодні вже не суто технічного, а соціального явища увагу дослідників з різних галузей знань. Проте психолінг© Н. Акімова, 2013
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вістичні дослідження російськомовного інтернету майже відсутні [1], а в білоруській та
українській лінгвістиці аналогічних робіт ще менше. Тому мета статті полягає в аналізі
інтернет-текстів з позицій психолінгвістики, а саме в аспекті вивчення мовних передумов виникнення варіативності сприйняття інтернет-текстів новинних анонсів.
Дослідивши публікації з інтернет-лінгвістики (роботи M. Boardman, R. Blood, S. Brin,
H. Brunner, C. Daly, S. Daya, J. Douglas, Е. Dresner, K. Ferrara, S. Herring, J. Masson,
C. Werry, G. Whittemore, Н. Г. Асмус, В. Бойки, А. Г. Волкової, О. М. Галічкіної, О. І. Горошко, Н. С. Гришиної, О. В. Дєдової, О. Ю. Дьякової, І. Ю. Єгорової, І. Б. Карпи,
Т. М. Колокольцевої, Л. Ф. Компанцевої, С. О. Лисенко, С. А. Матвєєвої, Н. Л. Моргун,
М. С. Рижкова, О. М. Саєнко, П. І. Сергієнко, П. В. Шкапенко, Л. Ю. Щипіциної [2-12]),
ми виділили наступні характеристики мови інтернету: варіативність, гібридність, мультимедійність, використання «смайликів» і специфічних скорочень, високий ступінь проникності, колективне співавторство і співредактура тексту, легкість оновлення змісту
тексту, насиченість неологізмами, недотримання мовних норм, необмеженість у виборі
мовних засобів, схильність до мовної гри, фрагментарність, функціонування особливого
мовленнєвого етикету, презентативний характер. Зазначені риси мови Мережі актуалізують один з трьох варіантів виникнення варіативності розуміння. Проілюструємо їх на
прикладі текстів новинних анонсів інтернету.
1. Виникнення варіативності через нестачу інформації в тексті. Цьому сприяє насиченість тексту неологізмами, смайликами та специфічними скороченнями, схильність
автора до мовної гри, фрагментарність побудови інтернет-текстів та яскраво виражений
презентативний характер.
Наприклад: «Акции: «Медведи» обрели шанс увидеть фьючерс РТС на 135000 пунктов» [13 від 20.07.2012]. Неологізм «фьючерс» не викликає у носіїв російської мови
сталих асоціацій, з контексту можна зробити висновок, що це – економічне поняття, проте такої інформації замало для коректної інтерпретації тексту (ускладненого ще абревіатурою РТС, онімом без референта «Медведи», багатозначним словом «акции», парафразою «обрели шанс»). За словником, «фьючерс» – це «вид операції на фондовій чи
товарній біржі, що проводиться на ще не виготовлений товар» [14: 1437]
Девіантність «смайликів» і специфічних скорочень зумовлена недостатньою конкретизацією їх значення. Завдяки цьому створюються лакуни в розумінні, зміст яких заповнюється за рахунок використання механізму апперцепції. Проте чим менше досвід
користувача у роботі з подібним текстом, тим більше варіантів інтерпретації у нього
виникає. Наприклад: «В пятницу в секторе российских ADR наблюдалась фиксация
прибыли» [13 від 20.07.2012].
Схильність автора до мовної гри виявляється у використанні різних художніх засобів,
прецедентних текстів тощо. Наприклад, у новинному анонсі: «Русский робототехник
попросил у милиардеров денег на рецепт бессмертия [13 від 20.07.2012] використано
міфологему «рецепт бессмертия», що властива різним віруванням, проте з контексту
не зрозуміло, на що ж потрібні гроші цьому конструктору.
Фрагментарність побудови інтернет-текстів простежується, наприклад, у наступному
новинному повідомленні: «ASUS Transformer Pad TF300 получил Android 4.1 Jel …» [15
від 20.08.2012]. Використання трьох крапок досить типове для сайтів новин і має на меті
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заінтригувати користувача та змусити його скористатися посиланням. Але у вказаному
фрагменті обірване слово іноземного походження, реалізоване латиницею, яке до того ж
є вузьким технічним терміном, що позначає тип процесора. Більшість читачів не мають
специфічної освіти й навряд розбираються у процесорах достатньо, щоб зрозуміти зміст
цього тексту, тим складніше коректно інтерпретувати його частину.
У новинному анонсі «Товары: HSBC: Рынок меди пал жертвой бегства от рисков»
[13 від 20.07.2012] репрезентовано таку особливість мови інтернету, як яскраво виражений презентативний характер. Автори емоційно насичують текст, акцентують потрібний
фрагмент, використовуючи вираз «пал жертвой» замість нейтрального «пострадал».
2. Виникнення варіативності через надлишок інформації у тексті – досить поширена
ситуація для інтернету. У такому разі варіативність трактувань провокують мультимедійні компоненти текстів, неологізми, нюанси колективного співавторства і співредактури
тексту, недотримання мовних норм, необмеженість у виборі мовних засобів, схильність
до мовної гри та яскраво виражений презентативний характер.
Поєднання неоднозначного зображення з текстом, у якому фігурують багатозначні
слова, створює можливості для виникнення кількох варіантів тлумачень.
«Лукашенко заинтересовался грибами» [15 від 20.08.2012].
Слово «заинтересоваться», за словником, позначає «проявити, відчути інтерес до когось, чогось, зупинити, зосередити на
комусь, чомусь увагу» [14: 323]. Контекст розширює можливі
тлумачення. Жест позитивної оцінки у поєднанні з поданим
далі текстом можна трактувати як «приділив увагу грибній
промисловості», або «приділив увагу лісовим господарствам»,
або «зацікавився грибами як їжею», або «зацікавився грибами
як наркотиком» тощо.
Іноді передумовою виникнення варіативності розуміння є функціонування неологізмів.
Надлишок трактувань часто виникає, коли нова лексема утворена поєднанням кількох слів,
як у такому новинному анонсі: «Дъявольски хорош: обзор ультрабука-флагмана Samsung
Series 9 New 900X3C» [13 від 20.07.2012]. Носії мови, використовуючи власний досвід,
можуть розшифрувати «ультрабук» як щось «надзвичайне» (префікс «ультра» позначає
«надто»), знання англійської мови дозволяє декодувати іншу частину слова як «книгу», за
умови володіння російською та англійською мовою слово «ультрабук» можна тлумачити як
«надзвичайну книгу». Варіанти інтерпретації виникають у спробах зрозуміти природу цієї
надзвичайності. Інший шлях розуміння неологізму полягає в асоціюванні його з графічно
схожими лексичними одиницями, як-от «ноутбук», «нетбук» тощо і відповідними варіантами трактовки. У словниках слово «ультрабук» поки що не відображено, оскільки з’явилося
воно лише у 2011 р, за трактуванням Вікепедії, це «ультратонкий і легкий субноутбук, що
володіє ще меншими габаритами і вагою порівняно із звичайними субноутбуками, але при
цьому – переважно характерних рис повноцінного ноутбука» [16]. У вказаному контексті
актуалізоване четверте словникове значення слова «флагман» – це «колектив, підприємство,
якому належить провідна роль у будь-якій сфері життя, діяльності» [14: 1425]. Як бачимо,
слова «ультрабук» та «флагман» не мають спільних сем, а тому погано поєднуються одне
з одним, реципієнт має шляхом власних асоціацій додумати цей звязок.
236

Нюанси колективного співавторства і співредактури особливо помітні при трансформаціях прецедентних текстів. Таке явище досить поширене у мові інтернету. Наприклад:
«Минздрав разрешил курить в кино, но лишил ларьки переходного периода» [13 від
20.07.2012]. Переосмислення відомого шаблону про шкоду куріння для здоров’я в контексті новинного анонсу має на меті активізувати увагу читача (тому текст починається з
трасформованного прецедентного виразу) та задіяти його досвід для декодування нібито
прихованої інформації. Для перевірки своїх здогадів користувач за замислом копірайтера
має скористатися посиланням.
Ще однієї яскравою особливістю мови інтернету є недотримання мовних норм, що
виражається значною кількістю іноді навмисних помилок. Більшість таких «помилок»
пов’язана з уживанням лапок, наприклад: «Банк Rietumu: На рынке драгоценных металлов наблюдается смешанная динамика» [13 від 20.07.2012]. Варіанти інтерпретації виникають у спробах читача зрозуміти інтенційність та мету «помилок».
Необмеженість у виборі мовних засобів є, мабуть, загальною тенденцією мови епохи. На щастя, для сайтів новин це явище досить рідкісне. Прагнучи надати офіційності
та переконливості новинним текстам, автори намагаються уникати грубої, жаргонної та
інвективної лексики. Проте такі приклади все ж зрідка трапляються: «Кличко розповів, як
Янукович говорив з ним «на фені»» [17 від 14.10.2012]. За словником, «феня» – це «мова
декласованих елементів. Первинний вираз мав вигляд: «по офене базікати», тобто говорити на мові офенів, дрібних торговців. У офенів була своя умовно-професійна мова, яку
вони використовували при обмані покупців або в небезпечних ситуаціях, коли потрібно
було приховати свої наміри або дії. У наш час слово «феня» уживається поза фразеологічним зворотом і позначає лексику декласованих елементів» [18].
Схильність до мовної гри легко продемонструвати на наступному прикладі: «DW: Рік
(без) Юлії Тимошенко. Політика» [21 від 3.08.12]. Така пунктуаційна гра провокує одразу кілька асоціацій: рік, присвячений подіям навколо Тимошенко; рік без Тимошенко
(хоча з контексту не зрозуміло, добре це чи погано); по аналогії з вправами у шкільному
підручнику: «Розкрий лапки» тощо.
3. Виникнення варіативності через порушення традиційної сполучуваності слів або
інформації в тексті, що пов’язане з гібридністю та мультимедійністю тексту, високим
ступенем проникності, колективним співавторством і співредактурою тексту, недотриманням мовних норм, необмеженістю у виборі мовних засобів, схильністю до мовної
гри, фрагментарністю, функціонуванням особливого мовленнєвого етикету, яскраво вираженим презентативним характером.
Гібридність мови інтернету виражається у синкретичному поєднанні елементів писемної та усної мови, як у вислові: «Путину предложили пугнуть компании» [13 від
20.07.2012]. Лексема «пугнуть» сприймається як розмовна одиниця (завдяки суфіксу
-ну-) та визначається через нейтральне слово «пугать» як «1. Вселяти страх, боязнь (зазвичай навмисно). 2. Проганяти. 3. Викликати відчуття тривоги, побоювання» [14: 1044].
Цікаво, що наведений контекст не виключає жодного зі словникових значень.
Прикладом виникнення варіативності через порушення сполучуваності картинки та
тексту може бути наступний ілюстрований новинний анонс:
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«Пустое место» [19 від 30.07.2012]. У такому редукованому вигляді не зрозуміло, що хотів підкреслити автор: здібності
спортсменки чи пусті стільці. Новинний анонс звучить настільки
абстрактно, щоб без ілюстрації провокує множинні варіанти інтерпретації. Малюнок мав би конкретизувати текст до одного вірного тлумачення. Проте така ілюстрація все ж залишає на вибір
реципієнта кілька варіантів тлумачень.
Мова інтернету характеризується також високим ступенем проникності, офіційноділовий, публіцистичний та науковий стиль викладу перемежовуються з фольклорною
манерою оповіді (найчастіше використовується модель казки чи міфу). З одного боку
таке поєднання дозволяє спростити та менш критично подати інформацію, з іншого –
відчутна певна стилістична несумісність, наприклад: «Сказ о том, как один ZTE V880e
всех флагманов победил» [13 від 20.07.2012]
Колективні співавторство і співредактура здебільшого помітні якраз тоді, коли між
частинами одного невеликого тексту (новинного анонсу) слабкий семантичний зв'язок:
«Лукашэнка ў Кіеве затыкаў рты і краў кампутары (Фота). У сталіцы Украіны
прайшоў перфоманс у падтрымку свабоды слова ў Беларусі» [20 від 20.07.2012]. Такі
фрагменти у першу чергу свідчать про низький рівень кваліфікації їх авторів, а потім вже
підштовхують шукати якийсь потаєний код, що об’єднує подібні речення у цілісний текст.
Про недотримання мовних норм свідчать численні приклади порушення здебільшого
пунктуаційних правил (про що вже йшлося вище), а от семантична неузгодженість – явище
досить рідкісне. Прослідкуйте, з яким іменником пов’язане слово «коррекция» у наведеному анонсі: «Банк Rietumu: В ближайшие дни на рынке нефти возможна коррекция» [13
від 20.07.2012]. За словником, «коррекция» – це «1. Спец. Виправлення. 2. Техн. Внесення поправок до дії вимірювальних приладів, регуляторів і тому подібне залежно від
зміни умов їх експлуатації» [14: 460]. Будь-яке з наведених значень (з точки зору неспеціаліста в економіці) погано поєднується як зі словом «рынок», так і зі словом «нефть».
Використання цитат епатажних діячів сучасності нерідко веде до появи у мові інтернету грубої, а іноді й відверто інвективної лексики, наприклад: «Подерв'янський: Мінкульт –
це прищ, який потрібно просто знищити і викинути» [21 від 20.07.2012]. Але, прагнучи
справити враження «сильним» словом, такі мовці продукують неузгоджені тексти.
Фрагментарність інтернет-текстів простежується в механічному поєднанні у певному анонсі зовсім різної інформації, об’єднаної лише імпліцитним замислом автора.
Наприклад: «Кореспондент: Веселі картинки. Лист із США» [21 від 7.10.2012]. З граматичної точки зору ця фрагментарність підтримується односкладними непоширеними
реченнями, що не дають достатньо інформації для розуміння.
У прагненні до максимальної яскравої презентативності та емоційності автори часто
нехтують елементарними законами сполучуваності, як наслідок маємо наступні тексти:
«Есть ли выгода от «облаков»? Считаем ROI» [13 від 20.07.2012], «Хитро работаем.
Небывалая валютная выручка обрушилась на Беларусь» [20 від 20.07.2012]. Така надмірна емоційність використовуваних мовних одиниць значно ускладнює коректну інтерпретацію тексту, а іноді робить її неможливою.
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Аналіз наведених ілюстрацій свідчить, що прагнення підвищити рейтинг сайту та
долучити якнайбільшу кількість користувачів часто реалізується у надмірному нераціональному та необґрунтованому ускладненні мови інформаційних сайтів. Тексти, наведені
на цих ресурсах, складно сприймаються та неоднозначно інтерпретуються, що породжує
різні комунікативні девіації і відштовхує частину аудиторії. Передумовою виникнення
варіативності розуміння є надлишок інформації у тексті, недостатність інформації або
порушення норм сполучуваності. Виникненню варіативності сприйняття сприяє і власне
специфіка мови інтернету.
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ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНТЕРНЕТА НА
ВАРИАТИВНОСТЬ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТОВ САЙТОВ НОВОСТЕЙ
В статье рассматриваются особенности языка интернета, провоцирующие вариативность понимания текстов сайтов новостей. Определены речевые единицы, которые
предопределяют девиации в понимании. Позиция автора проиллюстрирована примерами
из самых рейтинговых украинских, российских и белорусских сайтов.
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новостей, язык интернета, психолингвистика.
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Peculiarities of the internet language
The article deals with the peculiarities of the language of the internet which provoke
variability of understanding of sites that provide political news. The author’s position is argued
by the examples from the leading Ukrainian, Russian and Byelorussian sites.
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ТЕЛЕДИСКУРС: КОРЕЛЯЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ
ДІЙ ТА ІМІДЖУ ВЕДУЧОГО
Стаття присвячена аналізу іміджу ведучих актуальних розважальних телепрограм.
Провідну роль у дослідженні відіграє вербальна складова іміджу. Запропонована класифікація цих програм у відповідності до наявності/відсутності реального співрозмовника/співрозмовників. Визначено залежність між використанням певних мовленнєвих дій та впливом
мовленнєвої поведінки на імідж телеведучого. На основі цього виокремлено узагальнені іміджеві типи «Свій», «Знавець» та «Дипломат» й окреслено їхні характерні ознаки.
Ключові слова: імідж, вербальна поведінка, ЗМІ, вплив, мовленнєва дія.
Останнім часом багато уваги у науковій літературі приділяється проблемі впливу
ЗМІ на формування суспільної думки і масової свідомості в цілому (М.А. Гончаров, С.Г.
Кара-Мурза, Т.Ю. Ковалевська, Н.В. Кондратенко, А.В. Корнієнко, Н.В. Кутуза, Н.Ф. Непийвода, В.В. Різун). А.Моль, пишучи про ЗМІ, зазначає: «Вони фактично контролюють
усю нашу культуру, пропускаючи її через свої фільтри, виділяють окремі елементи із
загальної маси культурних явищ і надають їм особливої ваги, підвищують цінність однієї ідеї, знецінюють іншу, поляризуючи в такий спосіб усе поле культури. Те, що не потрапило до каналів масової комунікації, у наш час майже не виявляє впливу на розвиток
суспільства» [цит. за: 1]. Сучасний аудіовізуальний етап масової комунікації [2] істотно
інтенсифікував процеси отримання людьми певних моделей поведінки через їхнє масове
поширення радіо- і телеканалами. Крім того, особи, яких ми бачимо на екрані, не можуть
не викликати у нас певних емоцій, позитивних чи негативних, ми сприймаємо їхній імідж
і реагуємо на нього [3]. В. Різун зазначає, що аудіовізуальні засоби стали потужним арсеналом виникнення технологій управління масами та людиною, бо саме вони володіють
найбільшим рівнем сугестивності, є такими, що миттєво поширюються в часі й просторі на величезну аудиторію. Характерними ознаками для телебачення як найяскравішого
складника аудіовізуального етапу є його швидка реакція на події, наявність виражальних
реалістичних можливостей імітації живого спілкування, мінімальний рівень напруження
комунікатів у процесі його сприйняття, що зумовлює високий ступінь довіри аудиторії [2].
Телебаченню також притаманні «ефект присутності», «ефект діалогічності» та «ефект довіри», і саме завдяки ним воно виступає як потужний комунікативний фактор, що впливає
на психологію різних людей, формує їхній світогляд [1]. П. Гуревич стверджує, що саме
телебачення є одним з найголовніших каналів сприйняття інформації для сучасної людини, підкреслюючи актуальність розробок у цій галузі [3]. Проте дослідження, присвячені
впливу телебачення (О. С. Вартанов, О. Воробчук, Дж. Милєрсон, В.А. Саруханов), досі
не фокусувалися на вивченні іміджу (у перекладі з англійської – «образ, зображення») ведучого та його ролі в системі медіа впливу, що зумовлює новизну й актуальність нашого
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дослідження, присвяченого цій проблемі. На особливу увагу заслуговують іміджі ведучих
розважальних телепрограм (РП) через низку причин, зокрема широку амплітуду та велику
популярність таких передач (детальніше див. [4]).
В 60-70х роках минулого сторіччя після «прагматичного повороту» в лінгвістиці та
утвердження нового комунікативного підходу відбулось осмислення й актуалізація такої
категорії, як «дискурс» [5:137]. Цей термін характеризується широтою контекстів свого
вживання та багатозначністю, тому треба сказати, що ми спираємося на позицію О.О.
Селіванової, де дискурс це: «замкнута цілісна комунікативна ситуація (подія), складниками якої є комуніканти й текст – знаковий посередник, зумовлена різними чинниками,
що опосередкують спілкування й розуміння (соціальними, культурними, етнічними і
т.ін.)» [6: 568]. Поряд з широко вживаними на сьогодні поняттями «рекламного дискурсу» (Т.Ю. Ковалевська) та «політичного дискурсу» (В.З.Дем’янков, Н.В. Кондратенко,
А.І. Соловйов) останнім часом у науковій літературі з’являється поняття «теледискурс»
( Г. Почепцов, М.Є. Фролов), «що відбиває складну семіотичну структуру взаємозв'язку
вербальних і візуальних засобів у єдиному комплексі, зануреному в конкретний соціальний простір; повідомляє інформацію, здійснює вплив» [7] із включеною в це поняття
дихотомією слова та зображення [8].
Одиницею аналізу дискурсу в більшості досліджень (І. Бєллєрт, В.С. Грігорева, О.Г.
Рєвзіна) визнається висловлення. У результаті процедури членування дискурс постає перед дослідниками як послідовність сегментів, що представляють конкретні мінімальні
висловлення з притаманною їм певною значеннєвою самостійністю у складі цього дискурсу. Висловлення протиставлене реченню як мовній одиниці. Перше є ситуативним,
має специфічне, неповторне лексичне наповнення, інтонацію й включене в контекст.
Таким чином, семантичного аналізу зазнають не абстрактні мовні форми, а конкретні
висловлення у певній комунікативній ситуації.
Проте якщо висловлення є основною одиницею дискурсу в узагальненому розумінні,
то основною одиницею діалогічного дискурсу, або власне мовного спілкування, є мовленнєвий акт [9:33]. Необхідно зазначити, що під «діалогічним дискурсом» розуміється
комунікативний процес, мотивований і структурований так, щоб аргументування розвивалося в діалектичний спосіб, зміна перспективи пов'язувалась з послідовністю наскрізного центрального аргументу та здійснювалась навколо його дзеркальної осі й супроводжувалась регулярною зміною комунікативних ходів. Діалогічний дискурс розглядають
як мовленнєву взаємодію двох або більше комуні кантів [9:30]. Мовленнєвий акт при
цьому визначаємо як цілеспрямовану дію, здійснювану згідно з принципами і правилами
мовленнєвої поведінки, прийнятими в даному суспільстві, як мінімальну одиницю нормативної соціомовленнєвої поведінки, розглянутої в межах прагматичної ситуації. Таким
чином, при аналізі мовленнєвого акту використовуються по суті ті ж категорії, необхідні
для характеристики й оцінки будь-якої дії: суб'єкт, об’єкт, мета, спосіб, інструмент, засіб, результат, умови, успішність тощо [10]. Розвиток теорії мовленнєвих актів видається
перспективним у розробці типології мовленнєвих дій [9:18]- терміну, що вживається у
наукових працях як синонім мовленнєвих актів, проте, на відмінну від них, при аналізі
дискурсу дає змогу враховувати міжособистісні відносини партнерів, їхній соціальний
статус, внутрішній стан та регулювання предметної поведінки.
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В межах типології мовленнєвих дій С.А. Сухіх виокремлює такі класи, як репрезентативи (функцією яких є надання уявлення про стан речей), регулятиви (що безпосередньо
чи опосередковано регулюють предметну поведінку та стан партнера), інтерогативи (використовуються для отримання інформації), експресиви й квазіекспресиви (виражають внутрішній стан партнера) та структиви (сегментують дискурс) [9:18]. З огляду на провідну
роль вербальної поведінки при формуванні іміджу [4], можна стверджувати, що вагомим
фактором для останнього є вибір ведучими певних мовленнєвих дій для використання.
Метою нашого дослідження є встановлення якісних та кількісних показників вживання конкретних мовленнєвих дій телеведучими РП, що передбачає необхідність
розв’язання наступних завдань:
1) на підставі попереднього анкетування укласти перелік актуальних розважальних
телепрограм та найпопулярніших телеведучих;
2) розробити класифікацію аналізованих програм;
3) встановити частотність вживання певних мовленнєвих дій конкретним ведучим;
4) визначити залежність між використанням зазначених мовленнєвих дій та впливом
мовленнєвої поведінки на імідж телеведучого;
5) виокремити узагальнені іміджеві типи й окреслити їхні характерні ознаки.
В процесі роботи нами використано кількісний та описовий методи для обробки даних, отриманих при аналізі фактичного матеріалу.
Об’єктом дослідження є теледискурс РП, предметом – мовленнєві дії, використані
найпопулярнішими телеведучими.
Фактичним матеріалом дослідження стали відеозаписи 7 розважальних програм,
де, за результатами попереднього етапу дослідження, образ ведучого відіграє найбільшу роль і викликає позитивні емоції. Перелік програм складається з таких: «Таксі»,
«Необъяснимо, но факт», «Кино в деталях», «Караоке на майдані», «Что? Где? Когда?»,
«Поле чудес», «Шустер-live». Російські передачі було обрано разом з українськими
через їхню поширеність у телепросторі України як на кабельних, так і на дециметрових каналах, та високий рівень популярності у національної аудиторії, що доведено
рейтингами ТРК «ЮАНА» як однієї з провідних компаній з розміщення реклами у
телеефірі [11].
При аналізі виокремлених [4] телевізійних програм був виявлений вагомий чинник
впливу мовленнєвої поведінки ведучого на його імідж – у процесі комунікації ведучі
взаємодіють з різною кількістю співрозмовників, що позначується на використовуваних
ними мовленнєвих діях. У відповідності до наявності/відсутності реального співрозмовника/співрозмовників аналізовані передачі було розподілено на 4 групи. Зауважимо,
що наявність позакадрової ірреальної аудиторії є апріорною для будь-якої програми і
тому не впливає на запропоновану класифікацію.
1. «Поза кадром» – це програми, де реального співрозмовника немає, а пасивним
партнером у спілкуванні виступає глядач («Необъяснимо, но факт»);
2. «Віч навіч» – представляє спілкування ведучого лише з одним співрозмовником у
студії («Кино в деталях»);
3. «Ближнє коло» – передбачає діалог ведучого як з одним співрозмовником, так і з
малою групою (2-7 осіб) («Таксі» та «Поле чудес»);
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4. «Дальнє коло» – до нього належать телепрограми, що поряд з міжособистісними
діалогами та діалогами з малими групами містять діалоги з великими групами (від 8
осіб) («Караоке на майдані», «Что? Где? Когда?» та «Шустер-live»).
Детальніше розглянемо вживання конкретних мовленнєвих дій ведучими програм,
визнаних найпопулярнішими за результатами анкетування глядачів (Савік Шустер, Леонід Якубович, Сергій Дружко, Олексій Кулічков, Борис Крюк, Федір Бондарчук, Ігор
Кондратюк).
У програмі «Необъяснимо, но факт», що представляє першу групу, всі мовленнєві
дії ведучого скеровані на глядачів, спілкування з якими є опосередкованим. Отже, закономірним є те, що переважна більшість мовленнєвих дій ведучого Сергіґ Дружка, є
репрезентативами (87%). Проте подекуди в його мовленні зустрічаються інтерогативи
(10%), які переважно є питаннями риторичного характеру («Кому не траплялося переживати стан, в якому все валиться з рук?», «Хто і чому потрапляє до числа цих щасливчиків?», «Що змусило цих підлітків стрибнути [з вікна] в прірву?»). Ведучому властивий низький рівень емоційності, але все ж таки в дискурсі були зафіксовані нечисленні
експресиви (3%), навмисно використані для привертання уваги. Хоч ведучий постійно
«тримає глядача» за допомогою зорового контакту, його мовлення є не діалогом, а монологом, де він фактично не звертає уваги на співрозмовника (глядача), чим пояснюється
відсутність таких мовленнєвих дій, як контактиви, регулятиви чи структиви. Ці мовленнєві дії в передачі здійснює жіночій голос поза кадром.
До другої групи можна уналежнити «Кино в деталях», де мовленнєву поведінку Федора Бондарчука умовно ділимо на дві частини – адресована глядачеві та гостю в студії.
Під час спілкування з глядачем використовуються контактиви (13%) (привітання й прощання), регулятиви (22%) (заклик дивитися далі, сходити в кіно тощо) та репрезентативи
(65%) (розповіді про зміст сюжетів програми та короткі відомості про гостя в студії).
Спілкування з гостями здебільшого складається з інтерогативів (40%) (питань, що
ставить ведучий), контактивів (30%) (привітання, прощання та постійні реакції на відповіді співрозмовника, що також виражені експресивами (10%)). Кількість експресивів
залежить від ступеня близькості попереднього знайомства ведучого з гостем. При близькому знайомстві експресивів доволі багато та з’являються репрезентативи (20%) (спогади про минуле, обмін новинами), які практично відсутні, коли ведучий не достатньо
знайомий з гостем. В останньому випадку у діалозі ведучий вживає інтерогативи, що
подекуди перемежовуються контактивами (вираженням згоди).
З аналізованих нами РП до третьої групи входять «Таксі» та «Поле чудес».
В «Таксі» (ведучий Олексій Кулічков) наявні всі типи мовленнєвих дій.
Основними є репрезентативи (38%), інтерогативи (26%) та регулятиви (14%). Репрезентативи здебільшого застосовуються для окреслення стану речей у розмові з гравцями
й глядачами та для повідомлення правил гри («Канал ТНТ, програма «Таксі», де не треба
платити гроші, а їх платять вам», «Це правильна відповідь»), інтерогативи – питання
гри та поточні питання до гравців («Це Ваша остаточна відповідь?», «Ви не проти?»),
а регулятиви – заохочення відповідати чи продовжувати гру («Граємо далі! Поїхали!»).
Структиви (3%), що маркують перехід між частинами гри («Наступне питання»), контактиви (9%), використані на початку програми та під час знайомства з пасажирами
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(«Доброго дня! Як Вас звати?») та експресиви (8%) застосовуються рідше («Да за ради
Бога!», «Я Вас вітаю!»), але також відіграють велику роль у дискурсі.
Найчастотнішими мовленнєвими актами у програмі «Поле чудес» (ведучий Леонід Якубович) є інтерогативи (30%) (питання шоу, питання до гравців), регулятиви
(25%) (керування діями помічників та гравців на кшталт «Обертайте барабан!», «Приз
у студію!») та експресиви (20%) (яскраве реагування на поведінку гравців типу «Що
ви таке кажете!», «Так мене скоро поховають!»). Репрезентативи (10%) зустрічаються
рідше і використовуються для представлення гравців та повідомлення певної інформації
й оцінювання їхніх відповідей (чи є така літера чи нема, чи правильне слово). Контактиви (10%) використано для вітання та прощання з присутніми в студії та/чи глядачами.
Структивами (5%) виступають славнозвісні оголошення «рекламна пауза».
До четвертої групи уналежнюємо «Караоке на майдані», «Что? Где? Когда?» та
«Шустер-live».
В «Караоке на майдані» (Ігор Кондратюк) найбільш вживаними мовленнєвими діями є регулятиви (28%) та інтерогативи (32%), що використовуються для керування діями натовпу («Оплески Марині!») й конкретних учасників програми ( «Ставайте сюди!»)
та спілкування з ними («Звідки Ви?», «З ким Ви сьогодні прийшли?»). Поведінка ведучого
є максимально емоційною та доволі фамільярною, що відображено зокрема у використанні ним експресивів (18%), наприклад: «Цілую. Люблю». На початку, наприкінці програми та під час вітання та прощання з безпосередніми глядачами використовуються
контактиви (10%). Репрезентативи (10%) наявні здебільшого у вигляді пояснення правил
гри глядачам та учасникам і не є численними. Для відокремлення різних частин програми використовуються структиви (2%), наприклад: «А зараз у нас другий тур».
У мовленнєвій поведінці Бориса Крюка («Что? Где? Когда?») наявні всі типи мовленнєвих актів, але переважають регулятиви (25%) та інтерогативи (35%).
Перший із цих типів виявляється у властивій ведучому авторитарній манері, у якій
він веде передачу, віддаючи розпорядження допоміжному персоналу (пр.: «Внесіть чорну скриню!»), а подекуди й гравцям («Хвилина збігла. Відповідайте!»), а також привертання до себе уваги («Я все бачив»). Другий зумовлено інтелектуальним спрямуванням
передачі – велика кількість питань як надісланих глядачами, так і допоміжних та уточнювальних чи особистих питань до гравців або присутніх у студії гостей.
Для переходу між різними частинам програми використовуються структиви (10%).
Серед мовленнєвих дій представлені й репрезентативи (18%), але здебільшого для презентації гравців, нагадування певних правил чи констатування рахунку гри. Контактиви
(7%) використані для вітання та прощання з присутніми в студії та/чи глядачами. Експресиви (5%) наявні в дискурсі під час спілкування зі знавцями, але не є частотними.
У Савіка Шустера («Шустер-live») репрезентативи (37%) виражені доповідями про
події в країні та світі, представленням гостей та оголошенням результатів глядацького голосування. Інтерогативами (25%) є питання до присутніх в студії, а як регулятиви (15%) виступають дії, направлені на скерування мовленнєвої поведінки гостей. У программі наявні
контактиви (5%) (вітання та прощання з глядачами й гостями в студії та вираження згоди з
певними думками останніх). Для переходу між різними частинам програми використовуються структиви (3%). Ведучий намагається дотримуватися нейтралітету та не афішувати
своїх уподобань і думок, але, тим не менш, у програмі наявні експресиви (5%).
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Оскільки, як було зазначено вище, вибір тих чи інших мовленнєвих дій та їхнє ситуативне використання у дискурсі впливають на образ, який сприймає глядацька аудиторія
під час телепрограми, нами було виокремлено три типи іміджу, представлених ведучими
аналізованих РП: «Свій» (Федір Бондарчук, Олексій Кулічков, Леонід Якубович), «Знавець» (Сергій Дружко, Ігор Кондратюк, Борис Крюк) та «Дипломат» (Савік Шустер).
Авторитарний характер іміджу, який ми умовно назвали «Знавець», може бути
зумовлений обмеженням дискурсу репрезентативами з нечастотним вживанням
риторичних питань та низьким ступенем експресивності у мовленнєвій поведінці
(Сергій Дружко) чи великою кількістю регулятивів у поєднанні з інтерогативами
та нечисленними репрезентативами (Ігор Кондратюк, Борис Крюк), що дає змогу
утримувати увагу великої кількості співрозмовників одночасно і є необхідним у дискурсі РП типу «Дальнє коло».
Демократичний імідж, притаманний моделі «Свій», створюється використанням
контактивів та регулятивів, що допомагають залученню глядачів до дискурсу та веденню повноцінного діалогу, що складається з інтерогативів на контактивів, з гостем
у студії (Федір Бондарчук). Необхідно, проте, зауважити, що Олексій Кулічков, навіть
під час розмови з одним гравцем, а не з малою групою, має тенденцію до вжитку більшої кількості регулятивів та репрезентативів, що можна пояснити жанром програми
«Таксі», яка є грою і, таким чином, має певні правила, яких необхідно дотримуватися.
Леонід Якубович, програма якого також входить до групи «Ближнє коло» і має ігрову
скерованість, використовує значно менше репрезентативів, але вживає більшу кількість експресивів, що демократизує його імідж. У цілому ж необхідно зазначити, що в
ситуації спілкування з одним чи кількома співрозмовниками образу ведучого, як видно
з аналізу, властивий менший ступінь авторитарності, чим і зумовлюється об’єднання
нами вищезгаданих трьох ведучих у тип іміджу «Свій».
Модель «Дипломат» в межах нашої класифікації представлена Савіком Шустером.
Необхідно зауважити, що програма «Шустер-live» хоч і є за своєю сутністю ток-шоу,
проте, має політичну скерованість, яка зумовлює дещо аналітичний характер і певну
стриманість вербальної поведінки ведучого. Цим, на нашу думку, пояснюється вживання меншої кількості регулятивів і більшого числа репрезентативів у порівнянні
з іншими аналізованими програмами цієї групи.
На основі проведеного в межах дослідження анкетування можемо, отже, зробити
висновок про важливість іміджу телеведучого як такого і зокрема його вербальної поведінки у формуванні ставлення глядачів до медіатвору і самого ведучого. Розроблені на даному етапі класифікації є складовою частиною вивчення закономірностей та
механізмів створення прогнозованих іміджевих образів, здебільшого їх мовленнєвих
складників, а також розробки подальших практичних рекомендацій та теоретичних
узагальнень у цій галузі.
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ИМИДЖА ВЕДУЩЕГО
Статья посвящена анализу имиджа ведущих актуальных развлекательных программ. Главную роль в исследовании играет вербальная составляющая имиджа. Предложена классификация этих программ в соответствии с наличием/отсутствием реального собеседника/собеседников. Определена зависимость между использованием
конкретных речевых действий и влиянием речевого поведения на имидж ведущего. На
основе этого выделены обобщенные имиджевые типы «Свой», «Знаток» и «Дипломат»
и описаны их характерные черты.
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Image of TV presenters in popular TV shows
The article is devoted to the analysis of image of TV presenters in popular
TV-shows. The leading role of verbal behavior in impression management is proved experimentally. Classification of these shows in accordance to a presence/absence of the real
interlocutor/interlocutors is offered. Dependence between the usage of concrete speech acts
and influence of verbal behavior on the image of anchorman is proved. Generalized imaginary
types are distinguished and their personal touches are described.
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НОМИНАЦИЯ КОММУНИКАНТОВ В ВИРТУАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТА: НОРМА И СТЕРЕОТИП
В статье рассматриваются возможности описания собственных имен как способов
самономинации коммуникантов в виртуальном пространстве Интернета (ников) посредством общеязыковых понятий нормы и стереотипа. Позитивная реализация такой возможности позволит привести очередное доказательство лингвистического статуса ников.
Ключевые слова: норма, стереотип, онимная номинация, ник.
Традиция лингвистического описания в терминах нормы уходит корнями в античную школу языкознания с одним из основополагающих вопросов о языке как аналогии
или аномалии. Тем не менее, теорию нормы в ее сугубо языковом понимании принято
связывать с Копенгагенской лингвистической школой (глоссематикой). Так называемое
традиционное, системно-структурное языкознание восприняло языковую норму как совокупность наиболее устойчивых, освященных традицией языковых средств и правил
их употребления, принятых в данном обществе в данную эпоху. Современные исследования, тяготеющие к осмыслению речевых, а не сугубо языковых конструктов, привели
к необходимости учитывать в понимании нормы различные области ее применения в
процессе коммуникации. Наконец, в когнитивной парадигме современной лингвистики
концепт нормы трактуется как процессуальность, связанная с обработкой и хранением
информационных ресурсов языка в процессе познания окружающей действительности
[3: 75-76]. Таким образом, интерес к пониманию нормы и ее места в современных лингвистических исследованиях до сих пор не угасает, о чем свидетельствуют исследования
А. Вежбицкой, Н.Д. Арутюновой, Ю.Л. Воротникова, Ю.Д. Апресяна, Х.Патнэма.
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В данной работе норма интересует нас как способ обработки данных из окружающего мира не с точки зрения истинно/ложно, а, скорее, в номинативно аргументированных терминах известное/неизвестное и категориальных – подходит/не подходит. С точки
зрения теории номинации существенно, что в языке обычно не делается сообщений о
том, что является нормой. Таким образом, интерес порождает отход от стандарта. Всем
ненормативным, редким и необычным явлениям обеспечен прямой выход в лексику, то
есть уникальный объект получает свое отличное имя. По нашему мнению, номинация
при помощи собственных имен (далее в тексте – СИ) является по своей референциальной сути отклонением от языковой нормы. Обозначая лицо таксономическим именем,
мы исходим из некоторого количества его нормативных свойств, присущих всем представителям данной группы лиц. При этом человек ничем не отличается от других на
общем фоне. То есть номинация «человек», «студент», «брат» является нормой. А имянаречение человека – это обозначение отдельного индивида, выделение его из массы.
Исходя из этого, можно сказать, что сам процесс идентификации, в том числе и при помощи СИ – это отражение в сознании людей ненормы, уникальности человека.
Стремление к индивидуализации, к самовыражению посредством имени особенно
заметно в виртуальном мире Интернета, где ввиду физической непредставленности человека единственная возможность показать себя, выразить свою уникальность – сделать
это при помощи знаков (виртуальных имен или ников). Релевантны ли языковые нормы
для виртуальных имен? Есть ли нормы в Интернет-языке и, в частности, в способах образования и функционирования ников?
Если рассматривать норму широко, понимая язык как социо-культурный конструкт, мы
неизбежно придем к необходимости введения в ее параметры понятия стереотипа. Последний можно интерпретировать, вслед за Х.Патнэмом, как условную идею, соединенную со
словом в определенной культуре: например, для тигра это полосы, для лимона – кислый вкус
и толстая кожа желтого цвета и т.д. [5: 247– 252]. Стереотип, в рамках этой референционально ориентированной теории, является частью значения, которое отвечает распространенному в обществе мнению о предмете и связан с понятием лингвистической облигаторности.
Иной точки зрения придерживается Н.Ф.Алефиренко, который помещает стереотип в картину мира, поскольку сознание человека всегда этнически обусловлено и видение мира разными народами не может быть абсолютно тождественным [2: 406]. Мы принимаем данную
точку зрения как базовую в понимании стереотипа.
В сфере собственных имен также существуют социальные и этнокультурные стереотипы. Например, типичное купеческое имя, имя служанки и т.п. Типичность основана
на восприятии факта и базируется на частотности употребления имени в определенной
среде. Так, имя Иван выделяют как стереотипную ассоциацию с русским этносом, а в
русском ономастическом сознании типичного немца зовут Фриц или Ганс.
Существуют ли подобные стереотипы для виртуальных имен?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо указать, что условия и способы реальной
и виртуальной коммуникации отличны. Виртуальный мир является вторичным по отношению к реальному и имеет свои особенности.
Реальная действительность, с характерной для нее иерархической организацией общества и системой взаимоотношений по принципу вертикали, исходно задает человеку
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рамки для самокатегоризации, ограничивая его как социальный объект (границами пола,
возраста, национальности, профессиональной принадлежности и пр.).
Виртуальный мир принципиально безграничен, децентрализован, вертикальные отношения в нем не прослеживаются вообще. У человека исчезает привычная для реальной
жизни детерминированность поступков, что отражается и на свободе выбора имени для
самономинации. Случаи, когда ник является статусным именем, практически отсутствуют. Так, например, в реальном мире учителей принято называть по имени отчеству, а
в Интернет-сообществе учителей http://pedsovet.su участники именуют себя различными способами (Ромашка27, Лёвушка1965, miss_lorens, $tErVoChK@ , -Серёга-, (_:KiTKaT:_), -bandit-, Кефир84). Так называют и обращаются к ним и другие участники форума. По нашим подсчетам всего 0,75% (3 из 400) участников данного сообщества выбрали
для самономинации стандартную для учителя форму имя отчество, но даже такие ники
оформлены оригинально (ЕвдоксияОрдалеоновна, $ergej_Alexandrovich, larisaivanovna1).
Таким образом, можно говорить, как минимум, о неревантности социальных стереотипов
реального мира в сфере виртуалных имен.
Интернет – это не просто один из найденных человечеством способов хранения и
трансляции уже сформировавшегося культурного опыта. В Интернет-среде образуется
своя специфическая информационная культура, для которой характерно размывание
национальных и языковых границ. Из-за такой глобальности, а также специфичности
Интернет-культуры в общем и культуры общения в частности тяжело отследить какиелибо стереотипы СИ.
С возникновением в виртуальном пространстве особых социальных структур и норм
отношений между людьми, в Интернет-среде постепенно оформляются отдельные субкультуры, с собственной историей, сленгом, этикетом и особой сферой интересов. Внутри подобных субкультур можно выделить некоторые тенденции образования СИ. Так,
например, субкультура хакеров строится на репутации. Часто, для того, чтобы вписаться
в круг профессионалов-компьютерщиков, хакеры выбирают имена, значение которых
понятно только «своим» (Сишник – программа, написанная на языке Си, Сантехник –
тот, кто причастен к Sun, Жаба, jaba – java). Ввиду незаконности своей деятельности
хакеры предпочитают не выделяться на общем фоне, поэтому и ник выбирают себе неброский и никогда не действуют под настоящими именами.
Представители субкультуры геймеров соединяют в себе два образа – компьютерного
героя и реального человека. И при выборе ника они чаще ориентируется на свой виртуальный образ. Так, например на форуме геймеров forum.igromania.ru можно встретить ники,
основой для которых служат либо имена персонажей компьютерных игр (Призрак – игра
«S.T.A.L.K.E.R.», $pl!nter – игра «Teenage Mutant Ninja Turtles»), либо название самой игры
(Diablo – игра Diablo, BombermaG – игра «Bomberman»).
Таким образом, внутри отдельных субкультур можно назвать некоторые тенденции
образования СИ и некоторые типичные имена.
Что касается ников в общем, то о типичности, по нашему мнению, можно говорить
лишь относительно формы ника. Согласно исследованиям Э.Рош, любая категория имеет
внутреннюю структуру, состоящую из центра (прототипа) и периферии. В соответствии
с этим можно утверждать, что социокультурным стереопипом является некий эталонный
член данной категории, в котором воплощены наиболее характерные ее признаки [2: 423].
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Для виртуальных имен таким стереотипом является использование латинского алфавита для их написания. Произведя статистическое исследование на материале ников из русскоязычных форумов, нами отмечено, что в большинстве именах (69,5%)
использованы буквы латинского алфавита (reality, toha1). Кириллица использовалась в
29,3% случаев (Карма, Мыша). Отдельно отмечены случаи ников, которые совмещали в
себе буквы обоих алфавитов, что составило 1,2% (BosaЯ, Metallюга).
Подобную популярность латиницы в сети можно объяснить тем, что изначально языком интернета был английский, так как компьютерная сеть была разработана американскими учеными. Затем сеть начала активно расти и развиваться, достигнув всемирного
масштаба. И на сегодняшний день преобладающим языком Интернета остается английский язык. Так, например, даже в рунете адрес электронного почтового ящика принято
оформлять только латинскими буквами (inna_ripak@rambler.ru). Многие пользователи
Интернет переносят это правило и на форму своих ников.
К часто используемым знакам при написании дву- и более сложных виртуальных
имен можно отнести нижнее подчеркивание ( _ ), которым пользуются вместо пробела для разделения слов (NIGHT_HUNTER, _Бобер_в_тапках_ ). Нередко также можно
увидеть слитное написание: МиссисРобинсон, ВикторСкорбут. Эти традиции также заимствованы из электронной почты, где в форме адреса запрещено использовать пробел.
Как, впрочем, и традиция написания СИ со строчной, а не с заглавной буквы, как того
требует норма русского языка: kirill89, zhenyakibets. А так как типичность базируется
на частотности употребления имени в определенной среде, то указанные выше формы
ников из-за высокой частоты использования можно назвать стереотипными моделями
виртуальных имен.
Метонимическое мышление позволяет по прототипу опознавать всю категорию
в целом, формировать социокультурные стереотипы, образующие в своей совокупности ядро этноязыкового сознания и менталитета народа [2: 423]. Этот принцип применим и к никам. Видя даже вне контекста такие имена, как kostya_borsiev, antonbulanoff,
SergeyAbramov и под., можно с большой вероятностью отнести их к категории виртуальных имен Интернет-пользователей.
Имя в виртуальном мире служит для идентификации, выделения Интернетпользователя. Поэтому, стремясь отличится, пользователь выбирает себе необычное,
несоответствующее норме имя. Ведь известно, что человек воспринимает мир избирательно и прежде всего замечает аномальные явления, поскольку они всегда отделены от
среды обитания. Непорядок информативен уже тем, что не сливается с фоном [3: 76]. Но
идентификация ведет к унификации. В реальном мире это мода на имена. В виртуальном
мире процесс самономинирования часто происходит по законам аналогии. Стремление
быть уникальным посредством своего имени приобретает глобальный характер. И тогда
«ненорма» становится уже фоном, человек перестает обращать внимание на нестандартные имена. Так, например, человек с именем mish@ уже не выглядит необычно на фоне
k@tya, s@sh@, n@taly; он сливается с этим фоном, так как «@» стало уже нормой, равноправным вариантом «а» в Интернет-языке.
Таким образом, это нарушение правил естественного языка становится нормой в
языке Интернет.
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Согласно нашим исследованиям большинство ников – это прототипические СИ. Для
образования ников основным лексическим полем служат собственные имена пользователей Интернета. Настоящее имя или фамилия могут быть представлены в неизмененном виде (Анастасия, Дмитрий Комадовский, Александр Юрьевич), но чаще модифицированные различными способами (М.Ария, IvanoFFedor, Евгениус, Киса Анатольевна,
♀♀♀Svetka♀♀♀, АнГеЛиНЧ]{а, ♫√lad♫,). Также основой ника могут быть другие СИ:
имена литературных и мифических персонажей, киногероев, известных людей. Можно
сказать, что ники тяготеют к модели собственых имен, что приближает их к норме естесственного языка. Гипотетически можно предположить, что в основе образования ников
лежала норма – СИ. А уже различные интерпретации СИ связаны с нарушением нормы
организации языка. Причинами возникновения аномалий являются, с одной стороны,
потребность пользователя Интернет-сети в самоиндивидуализации, с другой, необходимое условие для существования сетевого имени – быть уникальным в определенной коммуникативной среде. В этой связи стоит отметить, что с течением времени виртуальные
имена меняются, все больше отдаляясь от изначальной нормы.
Норма – центральная и наиболее важная точка отчета, по отношению к которой определяются значения антонимов (маленький – нормальный – большой). В области аксиологических понятий норма лежит не в серединной части шкалы, а совпадает скорее с ее позитивным краем. А. Вежбицкая отметила, что хороший означает «соответствующий норме»,
а не ее превышение [6: 71-92]. Отрицательные смыслы образуются от положительных, а не
наоборот, что свидетельствует о базисном положении в словаре позитивных оценок. Многие общества, а также правила коммуникации в общем ориентируются на положительные
явления [3: 66]. Идеализация, стремление быть хорошим – это норма. Отрицательные явления воспринимаются обычно как отклонения от нормы. Этот принцип касается и ников.
Большинство пользователей хотят предстать перед публикой положительными героями,
хвалят себя, поэтому выбирают для самономинации имена с положительной коннотацией (*{~The Best~}*, Йя_Сама_ТаКая_, ·٠•●...АNгеλЧеК....●•٠·˙, БоГиНяŮ, (¯`'•.¸(¯`°Тсс, Я
фея ´¯)¸.•'´¯), meGa_VажNыЙ_игROK). По нашим подсчетам, ников с отрицательной коннотацией достаточно мало: 8,2 % от общего числа коннотирующих имен (Старый_ХРЫЧ,
ПсЫхопадГO_o, ™BezMozgOFF™). Они относятся к аномалиям. Такие ники привлекают
больше внимания окружающих, чем позитивные имена. Ведь стандарт в отличие от аномалии не возбуждает ни интереса, ни эмоций [3: 65]. Ники с отрицательной коннотацией заставляют публику думать о причинах выбора человеком такого имени, вызывают эмоции:
удивление, недоумение, интерес, негодование, неприязнь.
Таким образом, рассмотрев СИ как номинации говорящих в виртуальном мире интернета посредством понятий нормы и стереотипа, мы выявили некоторые случаи релевантности
языковых норм по отношению к никам, что может служит доказательством их лингвистического статуса. Одновременно мы отметили сложность в выявлении стереотипных форм
виртуальных СИ, что, по нашему мнению, является результатом специфичности Интернеткультуры как новейшей и только формирующейся культуры. Тем не менее, можно выявить
некоторые тенденции формообразования виртуальных имен и определить типичные имена
внутри отдельных субкультур. Что касается ников в общем, то их стереотипность определяется, по нашему мнению, в отходе от нормы имянаречения в реальном ономастиконе.
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ПРОСТОРІ ІНТЕРНЕТА: НОРМА І СТЕРЕОТИП
У статті розглядаються можливості опису власних імен як способів самономінації
комунікантів у віртуальному просторі Інтернету (ніків) за допомогою загальномовних
понять норми і стереотипу. Позитивна реалізація такої можливості дозволить привести
черговий доказ лінгвістичного статусу ніків.
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NOMINATIONS OF INTERLOCUTORS IN THE VIRTUAL
INTERNET-WORLD: NORM AND STEREOTYPE
The article offers the approach for the description of proper names as nominations of
interlocutors in the virtual Internet-world (nicks) through the terms of norm and stereotype.
Such approach will allow to adduce another proof of the linguistic status of nicks.
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА
В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ
Статья посвящена проблеме специфики русскоязычного интернет-дискурса. Рассматриваются особенности языковой концептуализации виртуальных образов на примере некоторых популярных «мемов» (спонтанно возникающих лексем или фраз, получивших широкое распространение).
Ключевые слова: дискурс, интернет, концепт, языковой знак, информация.
Современное общество, по мнению некоторых исследователей, существует в специфической среде, именуемой “инфосферой”.[1] Информационное пространство с появлением интернет технологий смогло охватить почти весь земной шар. Современные
средства массовой коммуникации располагают огромными возможностями в сфере получения, хранения и передачи информации. Многие исследователи с восторгом говорят
о принципиальном перерождении СМИ, основанном на возможности моментальной регистрации пользователем сети интернет любого события и ретрансляции его для широких масс в режиме реального времени. [2:106] Мультимедийные каналы информации
стали общедоступными. Тем не менее, вербальная информация, несмотря на все развитие технологий, до сих пор сохраняет лидирующие позиции.
Именно язык призван давать окончательную оценку явлениям посредством основных
своих механизмов (номинации, концептуализации, референции). Рассматривая интернет, как
наиболее совершенное из средств массовой коммуникации, мы ставим одной из своих целей
определить, какова специфика функционирования языкового знака в интернет дискурсе, чем
реализация его функций в процессе виртуальной интернет-коммуникации принципиально
отличается от использования языкового знака в других разновидностях СМИ.
Исследовать воздействие глобальной сети на процессы мышления и языковой концептуализации, не подвергаясь этому воздействию, на наш взгляд, весьма проблематично. На данном этапе мы не можем полностью абстрагироваться от объекта исследования.
Читая и анализируя текст, размещенный в интернете, исследователь неизбежно рассматривает сотни других каналов информации, отсылающих к прошлому или будущему, к
различным точкам вселенной, к реальным и вымышленным мирам. Каждый раз путешествие по просторам интернета заканчивается по-разному. Прочитанные фразы складываются в особую реальность, которая влияет на исследователя. Из субъекта исследования
он превращается в один из объектов. Язык интернета формирует нас, в то время как мы
изучаем его. Но другого пути пока нет, поэтому мы продолжаем погружаться в виртуальный мир, следуя за путеводной нитью живого языка.
На наш взгляд, самым ценным в том или ином знаковом интернет-событии является
вербальная реакция на него. Для нас важно то, каким образом в слове заново формируется
тот или ной отрывок действительности. В глобальной сети зачастую люди реагируют не
© М. Белянкина, 2013
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на сам информационный посыл, а на его интерпретацию. В этом заключается специфика
интернета как средства массовой коммуникации. В момент поступления новой единицы
информации в сеть ее уже прочитали и пропустили через собственное языковое сознания
сотни тысяч людей. Они дали феномену свою оценку, которая уже не может быть отделена
от самого факта действительности. Так язык формирует реальность, являясь посредникоммедиатором между человеком и окружающим миром. На данном этапе развития информационных технологий это особенно очевидно, хотя сама мысль далеко не нова.
В русской культурно-исторической традиции вопросу о роли и месте медиаторов (слово, символ, миф) в процессе развития человека и его духовной культуры большое внимание уделяли представители религиозно-философской православной мысли В.С. Соловьев
и П.А. Флоренский, к этой же проблеме обращались Л.С. Выготский, М.М. Бахтин и А.Ф.
Лосев. Последний утверждал, что количество значений любого языкового знака невозможно перечислить [1: 64] Подтверждение данному тезису мы наблюдаем в постоянном
приращении новых контекстов употребления, происходящих с языковыми знаками в глобальной сети. Однако возрастание объемов информации таит в себе определенную угрозу
устоявшимся отношениям между языковым знаком и действительностью.
В своих работах еще в 80-е годы 20-го века французский философ Жан Бодрийяр утверждал, что мы находимся в мире, в котором становится все больше и больше
информации и все меньше и меньше смысла[5]. В своей книге «Симулякры и симуляция» он говорит о том, что современные знаки уже не являются посредниками между
человеком и действительностью, а становятся обозначением других знаков. Этот тезис
можно проиллюстрировать на примере языковой концептуализации действительности
пользователями популярных интернет ресурсов, таких, как социальные сети, чаты, блоги и т.д. «Реальностью» для большинства подобных пользователей становятся объекты,
помещенные в виртуальное пространство. Именно они являются стимулом, на который
реагирует механизм языковой концептуализации. Осмыслению и категоризации начинают подвергаться не существующие в реальном мире объекты.
Типичным примером такого ирреального концепта являются интернет-мемы. Эти «понятия», порожденные интернетом, получают повсеместное распространение. Человек, не знакомый с этими символами, не сможет адекватно участвовать в коммуникации наряду с теми,
кто уже пропустил через свое языковое сознание эти вновь рожденные явления виртуальной
действительности. С точки зрения теории языковой концептуализации, на всех уровнях языка существуют потенциальные возможности и средства для возникновения специфических
обозначений для этих ключевых понятий современного интернет-дискурса.
Среди обозначающих единиц для таких концептов присутствуют как реальные имена
собственные («Никита Литвинков»), так и заимствованные из других языков имена героев книг или фильмов («Слоупок», «Ктулху»). Есть слова, подвергшиеся грамматической
трансформации («интернеты», «котэ»), есть по-новому осмысленные существующее
лексемы и словосочетания («баян», «британские ученые»), а так же высказывания с предикативной основой («ломай меня полностью»). Даже случайные наборы звуков могут
стать знаками подобного рода языковых знаков. Яркий пример:
«Аьоке
Мем, родившийся как опечатка участницы футбольного сообщества в Живом журнале с ником fiti_miti. Сама она в своём комментарии признается, что хотела написать
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«в атаке». Это слово быстро распространилось по блогам и форумам. Чёткое значение
пока не сформировалось, однако многие отмечают общую позитивность его звучания и
написания. При этом оно уже используется в качестве неопределённого возгласа одобрительного характера, замены словам «Привет!» и «Пока!», а также и непосредственно
в значении «нечто неопределённое, бесформенное».[5]
Эти символы, порожденные интернет сообществом, изначально функционировали
в закрытых социальных группах. Однако постепенно их проникновение стало повсеместным. Умение ориентироваться в семантике и особенностях употребления интернет
мемов позволяет эффективно воздействовать на аудиторию активных пользователей
глобальной сети. Для них упоминание этих специфических образов является сигналом
«причастности» адресанта к их мифологическому пространству. Поэтому в сфере маркетинга, PR и рекламы товаров, рассчитанных на определенную группу потребителей, начинают появляться отсылки к перцедентным интернет-текстам. К примеру, объявление
в сети интернет:
«Рисунки ктулху-женщин.
Необходимо нарисовать 5-8 ктулху женского пола в таком же стиле как в прикреплённом примере.
Ктулху должны иметь социальную или иную идентификацию (см. пример – ниндзя,
банкир, агент, римлянин)».
Очевидно, что появлению каждого из этих символов изначально предшествовала
какая-либо реальная ситуация. Однако источник возникновения образа и знака, которым
он обозначается в языке интернет дискурса, не представляет интереса для основной массы
коммуникантов, использующих эти мемы. Значения «непонятных» слов выводятся из контекста, обрастают новыми смыслами. Совокупность всех мемов уже сейчас поражает своей масштабностью, при этом процесс их порождения коммуникативной средой продолжается столь же активно. Взаимосвязи и отношения между этими виртуальными концептами
представляют особый интерес, так как на наш взгляд, они лежат в основе становления
популярной интернет мифологии, которая оказывает огромное влияние на формирование
массового сознания современных пользователей сети, в особенности детей и подростков.
Поэтому исследования данной проблемы необходимо продолжать и развивать.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СТАТУС ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
В статье ситуация общения в Интернете понимается как определенный тип дискурса, включающий лингвистические и экстралингвистические факторы. Выделение
дискурсивных признаков, описывающих параметры ситуации, позволяет проследить их
реализацию в различных жанрах интернет-дискурса.
Ключевые слова: дискурс, интернет-дискурс, жанр интернет-дискурса.
Возникновение новой сферы общения, осуществляемой посредством компьютера, и ее
динамичное развитие не могло не заинтересовать представителей различных областей науки и исследовательских направлений. В зависимости от целей и задач, которые ставят перед
собой ученые, новая разновидность общения получает различные названия: электронное
общение, виртуальный дискурс, сетевой дискурс, компьютерный дискурс, компьютерноопосредованная коммуникация. Объектом нашего исследования является общение, осуществляемое в среде Интернет с помощью компьютера, или интернет-дискурс. Термин
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дискурс подчеркивает, что общение в сети Интернет рассматривается в совокупности
лингвистических и экстралингвистических факторов.
Отправной точкой для изучения любого типа дискурса является осознание того, что
существуют правила и принципы селекции и построения элементов выше уровня предложения. Поэтому имеет смысл определить, что входит в состав параметров ситуации
общения. Наиболее общее понимание дискурса подразумевает связный текст в совокупности с экстралингвистическими факторами, влияющими на его порождение и восприятие, или текст в контексте в самом широком смысле этого слова. Но вопрос о составляющих дискурса, его параметрах и категориях остается открытым. Так, Д. Хаймс
считает, что коммуникативными переменными дискурса являются: обстановка (время,
место), участники, результат и цели коммуникантов, последовательность действий, тональность коммуникации, каналы связи, нормы, жанры [1:144]. Сходные идеи развивает
и М. Култхард, добавляя также структуру, топик, и несоблюдение правил [2: 41–48]. Говоря о составляющих дискурса, помимо текста, Г.Кук имеет в виду сопредельный текст,
паралингвистические характеристики и интертекст, физическую, социальную, культурную ситуации, собеседников и их фоновые знания [3: 24–25]. У З.И. Гурьевой мы находим описание коммуникативно-прагматических факторов, влияющих на образование
и характер коммуникации в сфере бизнеса. Они включают коммуникативные установки, тематическое содержание, способ коммуникации (код, канал, норма интеракции),
субъектно-адресные отношения участников, тональность коммуникации [4: 134–135].
П.Е. Кондрашова, исследовавшего русский компьютерный дискурс, также интересуют
социолингвистические аспекты коммуникативных свойств: ситуативная обусловленность, культурологическая заданность, социальная составляющая [5:83–88].
Многообразие средств информации привело к возникновению различных теорий, согласно которым особенности интеракции определяются каналом связи. Так, присутствие
речевого партнера и его быстрая реакция являются критериями оценки эффективности
канала по теории непосредственного присутствия (socialpresencetheory)[6]. В основе
теории о степени насыщенности информационного потока (mediarichnesstheory) лежит
способность канала к осуществлению обратной связи, языковое разнообразие, количество ключей, содержащих внетекстовую информацию [7]. Согласно этим теориям межличностное общение является самым насыщенным, так как помимо текста коммуникант
непосредственно видит собеседника, его жесты, мимику, слышит голос, интонацию. А
любой вид коммуникации в электронной среде намного беднее из-за физического отсутствия адресата и вышеперечисленных паралингвистических средств.
С развитием электронных средств связи появилось много исследований, рассматривающих непосредственно интернет-коммуникацию. С. Кислер и др., анализируя
социально-психологические аспекты электронной коммуникации, связали трудности
при общении и деперсонализацию личности с такими особенностями этого канала связи, как ограниченность получаемой социальной информации (reducedsocialcues), отсутствие норм, нехватка информации при обратной связи [8]. В социальной психологии особое развитие получила теория деиндивидуализации и модель SIDE(SocialIdentityModelof
DeindividuationEffects), согласно которой низкая самооценка и ненормативное поведение
индивида объяснялось анонимным статусом участников интернет-общения [9].
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Таким образом, можно утверждать, что разные ученые имеют много точек соприкосновения, говоря о составляющих дискурса и о влиянии канала связи на ситуацию
общения. С нашей точки зрения коммуникативная ситуация винтернет-дискурсе должна
включать следующие параметры: обстановку, участников общения, канал связи, само сообщение, взаимодействие коммуникантов. В свою очередь, каждый из этих параметров
необходимо рассматривать в совокупности следующих признаков:
Параметры коммуникативной
ситуации
Обстановка (время, место)
Канал связи
Адресат, адресанти их
характеристики
Сообщение

Взаимодействие участников

Дискурсивный признак
Локализованность во времени
Локализованность в пространстве
Канальность
Персональность
Целеориентированность
Структурность
Тематичность
Нормативность
Тональность общения
Конвенциональность
Направленность коммуникативных потоков

Рассмотрим, как каждый из признаков дискурса реализуется винтернет- коммуникации.
Локализованность в пространстве как признак интернет-дискурса проявляется в том,
что адресат и адресант находятся на расстоянии друг от друга. Этот признак является объединяющим для всех жанров интернет-дискурса. А локализованность во времени является
одним из признаков, которые разграничивают жанры рассматриваемого дискурса. В синхронных дискуссиях, ролевых играх, веб-текстах, мгновенных сообщениях передача информации и общение происходит в реальном времени, on-line, а посредством электронной
почты, в асинхронных дискуссиях и блогах – с задержкой, off-line.
Формирование и развитие Интернета зависит от определенных технических условий: электронного канала связи, гипертекстовой подачи информации, наличия системы
ссылки, возможности использования мультимедиа. Рассматривая канальность как дискурсивный признак, следует отметить, как именно канал связи влияет на электронное
общение. В Интернете происходит сложное взаимодействие устного и письменного
аспектов коммуникации, результатом которого является возникновение особого вида
дискурса, в котором оппозиция «устный – письменный» перестает быть однозначной.
Подобно письменному дискурсу, электронный использует графический способ фиксации информации, но, подобно устному дискурсу, он отличается спонтанностью и неформальностью, т.е. включением элементов разговорной речи, употреблением различных неологизмов, окказиональным и индивидуальным словообразованием как одной из
форм языковой игры.
259

Персональность как признак дискурса связана с соотнесением речевой ситуации с
ее участниками, как с непосредственными деятелями, так и с наблюдателями. Проявление указанного признака в интернет-дискурсе имеет свою специфику, так как адресант
и адресат в разных жанрах рассматриваемого дискурса различны. Веб-тексты, форумы и конференции, некоторые электронные письма, обращены к массовому адресату
и чаще относятся к институциональному общению в рамках сложившихся социальных институтов. Необходимо отметить, что в веб-текстах адресант ориентируется на
массового адресата и не предполагает вступления в прямой контакт, в то время как
форумы и конференции подразумевают межличностное общение. Наличие массового
адресата позволяет также предположить, что, кроме непосредственных участников,
так называемой первичной аудитории, есть и вторичная, о которой говорили Э. Кац и
П. Лазарсфельд в своей двухступенчатой модели коммуникации. Вторичная аудитория
получает сообщение от первичной после его осмысления для дальнейшего обсуждения
и/или корректировки.
Статусная иерархия в таких жанрах интернет-дискурса, которые подразумевают
непосредственное общение (чаты, игры), имеет совсем иной, ролевой характер. Здесь
каждый участник утверждает авторитет не на социальном, физическом или возрастном статусе в реальном мире, а на основе собственных высказываний и действий, и
общение в этих жанрах является персонально ориентированным.В интернет-дискурсе
в связи с особенностями канала связи персональность приобретает особое значение:
выразить отсутствующие внешние данные, мимику, жесты, голос, фоновую информацию о коммуниканте призваны языковые средства, например, псевдонимы, ники,
которые раскрывают характерные черты своих обладателей, род занятий, увлечения
и т.д. (cunning,married-2, doctor, butch22, freud).О личностном статусе участников персональноориентированных жанров интернет-дискурса также могут рассказать манера
письма, не/правильность речи, выбираемые для разговора темы.
Самоидентификация участников ролевых игр зависит от выбора имеющегося в наличие персонажа. Внутренние и внешние особенности выбранного героя косвенно раскрывают личность самого игрока. Однако действия в процессе игры также не всегда
могут характеризовать реального игрока, которому часто приходится выступать не от
своего имени, а от имени своего персонажа, и для успешного завершения игры или
получения определенных игровых бонусовучастник ролевой игры идет на «компромиссы» со своей личностью.
Любой вид человеческой деятельности, в том числе и общение, направлен на достижение определенных целей. Н.Д.Арутюнова пишет, что целеориентированность является важным параметром диалога, определяющим не только связь отдельных реплик
между собой, но и типы общения [10: 649]. Отправитель одновременно с пропозицией
отражает и собственные намерения, интересы, цели. Следует различать интенции автора в жанрах интернет-дискурса, которые относятся к массовой, групповой и межличностной коммуникации. В зависимости от прагматической установки коллективного
автора веб-тексты могут иметь информационный, навигационный, коммерческий или
персональный характер. Вообще, говоря о целях общения, основными называют информирование, убеждение и развлечение. И в веб-текстах чаще всего можно найти
260

комбинацию указанных целевых установок. Общение в чатах и посредством службы
мгновенных сообщений также зависит от различных интенций его авторов. Основной
функцией общения в чатах К.В. Овчарова называет «коммуникативную цель, реализуемую посредством ее основных функций – информационной и контактоустанавливающей» [11: 14]. Некоторые исследователи указывают на ряд индикаторов, которые
способствуют распознаванию интенций участников коммуникации. Перескакивание с
темы на тему свидетельствует о желании эмоционально общаться и направленности
на социализацию (экспрессивная и фатическая интенция). Смена созвучных тем сигнализируюет о тяге к знаниям, особенно в профессиональной среде (эвристическая
интенция), и т.д.
Форумы и конференции позволяют участникам общения обменяться информацией
и проявить свои творческие способности, образованность и фантазию. В персонально
ориентированных жанрах интернет-дискурса, помимо информирования, убеждения и
развлечения, на первый план выступает социализация личности.
Структурность как признак дискурса может выступать на двух уровнях. С одной
стороны, следует говорить о «глобальной» структуре интернет-дискурса, то есть о
гипертексте, с другой – о структуре отдельных его жанров, например о построении
электронного письма.Гипертекст как один из способов подачи информации в Интернете может содаржать текстовые, графические, звуковые фрагменты, и так далее. Возможность перехода от одного фрагмента к другому осуществляется через систему гиперссылок, которые связывают документы по их семантическим, референциальным
связям, по структуре для связи с целым объектом или его фрагментами. Кроме того,
ссылка может соединять документы по формальному критерию: дате, заданной форме
слова, названию.
Тематичность в интернет-дискурсе также можно рассматривать на глобальном и
локальном уровнях. Для описания общей связности дискурса Т.А. ван Дейк и В. Кинч
используют такие понятия, как «топик, тему, общий смысл, основное содержание»
[12: 41]. Так, под глобальной темой можно понимать основную идею организаторов и
создателей веб-текстов, электронных дискуссий, игр. А реализацию заданной темы в
конкретных блоках новостей или мнения разных пользователей во время обсуждения
основной темы в форумах необходимо рассматривать как локальную тему или темы.
В институционально ориентированных жанрах интернет-дискурса глобальные темы,
а часто и локальные, задаются либо организаторами, либо модераторами ресурса. Заданность темы в интернет-конференциях также основана еще и на том, считает С. Херринг, что отбор сообщений по предметной направленности дискуссии осуществляется
механически, то есть с помощью специальной программы [13]. В ролевых играх привязанность к теме необязательна. Главное, чтобы коммуниканты действовали в рамках
сценария и в соответствии с характерами выбранных героев. Основное отличие синхронной дискуссии – это отсутствие определенной темы, заданной извне. При одновременном нахождении в чате до 20 человек их сообщения распадаются на множество диалогов, в зависимости от того, кто с кем общается, тема у каждого из диалогов
разная. Заданность тем при обмене мгновенными сообщениями также происходит в
зависимости от желания самих пользователей.Вообще, «неформальный, дружеский
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дискурс … практически свободен от ограничений, налагаемых на выбор темы: любой
говорящий может ввести любую тему при соблюдении локальной связности разговора
и правил смены темы [12: 56].
Под нормативностью нами понимается соответствие нормам литературного языка,
правилам жанра, требованиям грамматики. Явление языка можно считать нормативным, если оно соответствует структуре языка, массово и регулярно воспроизводится в
процессе коммуникации и находит общественное одобрение и признание [14: 33]. В вебтекстах соблюдение литературных норм, грамматических правил, жанровых особенностей регулируется организаторами и находится на высоком уровне.
Языковые особенности электронного письма во многом зависят от того, принадлежит ли оно к деловой, личной или внутриинституциональной сфере, является ли
поздравительным или информационным. Но, как отмечают Б. Дане и Дж. Десембер,
электронная почта все больше и больше начинает испытывать на себе влияние разговорного варианта английского языка: наличие сленга gonna и общеупотребительных
выражений Howabout, OK, употребление аббревиацииinfo – information,btw–bytheway,
эллипсиса, нестандартное написание, «скоропись»2 – too, mngmnt – management[15;
16].В асинхронной дискуссии за правильностью речи следят администраторы и модераторы, имеющие право удалять или рецензировать сообщения, не подходящие по
теме, не соответствующие правилам языка. Как уже упоминалось ранее, возможность
ответить на сообщение с отсрочкой и стремление проявить себя помогает участникам
форумов и конференций проявить высокую языковую компетенцию. В чатах и мгновенных сообщениях интеракция в реальном времени снимает большинство ограничений, определяющих правильность и культуру речи.
Под конвенциональностью подразумевается такое свойство дискурса, как не/соответствие нормам взаимодействия и поведения. Т.А. ван Дейк и В. Кинч, рассматривая
конвенции, включают в них законы, правила и привычки как часть социокультурной
ситуации [12: 55]. Существует целый свод правил в интернет-коммуникации, так называемый «сетикет», от английского netiquette, которого пользователь обязан придерживаться. Соблюдение компьютерной этики считается неотъемлемой частью общения
в сети Интернет. Сетикет включает следующие аспекты: техническую совместимость
(совместимость используемых протоколов), последовательность и характер соединения (время и приоритет доступа, порядок набора, способы вступления в контакт),
ограничение по объему и по содержанию. Он также регулирует отношения между
коммуникантами с помощью определенных правил. Так, сетевой этикет не поощряет
флейм-письм. В дискуссионных группах, особенно модерируемых, как правило, запрещаются обидные, грубые и не относящиеся к теме дискуссии высказывания, нередко
даются прямые указания социального и этического плана, запрещающие пропаганду
наркотиков, расизма. Тем не менее, некооперативное поведения коммуникантов в сети
– явление достаточно частое (несанкционированная реклама spam и разговоры, не соответствующие заданной теме, flood и др.).
Тональность дискурса подразумевает его не/насыщенность эмоциональнооценочными, стилистическими, паралингвистическими средствами, которые помогают
выразить основную идею, содержание, интенции и импликатуры отправителя. В веб262

текстах, деловых электронных письмах выражение эмоций нейтрально, в то время как
в персонально ориентированных жанрах интернет-дискурса проявление чувств способствует успешному ведению диалога. На лексическом уровне тональность проявляется
в употреблении экспрессивных языковых единиц, вульгаризмов, эвфемизмов. Активно
используется пунктуация и эмотиконы.
Различие тех жанров интернет-дискурса, которые ориентированы на массового
пользователя и имеют информационный характер, от тех, которые предназначены для
межличностного общения, связано со свойством направленности коммуникативных
процессов и наличием либо отсутствием вербальной обратной связи со стороны реципиента. Именно направленность коммуникативно-познавательных действий отличает
«коммуникативные процессы от процессов информационно-поточного характера, когда
отправитель и получатель информации остаются на разных полюсах информационного
канала» [17: 62]. Веб-тексты стоят особняком по отношению к другим жанрам интернетдискурса именно из-за односторонней направленности посылаемой информации и отсутствия вербально выраженной реакции получателей. В других жанрах интернет-дискурса
коммуникация является взаимнонаправленной.
В заключение необходимо подчеркнуть, что такие дискурсивные признаки, как
локализованность в пространстве, канальность, структурность, объединяютвсе
жанрыинтернет-дискурса. Локализованность во времени является одним из определяющих факторов для разграничения жанров рассматриваемого дискурса. В синхронных
дискуссиях, ролевых играх, веб-текстах, мгновенных сообщениях передача информации
и общение происходит в реальном времени, а посредством электронной почты, в асинхронных дискуссиях и блогах – с задержкой. Для институциональных жанров дискурса
свойственно общение «институт–индивид, масса», нейтральная или неярко выраженная
тональность общения, заданность темы, контролируемая нормативность. А персонально
ориентированныежанры характеризуются общением «индивид–индивид», ярко выраженной тональностью, свободой в выборе темы и неконтролируемой нормативностью.
Во всех жанрах интернет-дискурса, кроме веб-текстов, соблюдение конвенциональности
поведения регулируется сетевым этикетом. Еще одним отличием веб-текстов является
условно односторонняя направленность коммуникативных процессов, так как вербально
выраженная обратная реакция отсутствует.
Анализ ситуации общения по выделенным дискурсивным признакам позволил наиболее полно отразить коммуникативную ситуацию в интернет-дискурсе. Данная методика может найти дальнейшее применение не только при описании различных жанров
интернет-дискурса, но и других типов дискурса.
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ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ
У статті ситуація спілкування в Інтернеті розуміється як певний тип дискурсу, що
включає лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори. Виділення дискурсивних ознак,
що описують параметри ситуації, дозволяє простежити їх реалізацію в різних жанрах
інтернет-дискурсу.
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THE LINGUISTIC STATUS OF INTERNET-COMMUNICATION
Communication on the Internet is seen as some type of a discourse with linguistic and
extra-linguistic factors involved. The article describes the implementation of discoursive
features, which have been pointed out, in a variety of genres of the internet-discourse.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ АРАБОЯЗЫЧНОЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ СУДАНА
(на материале развития жанра «малой» прозы 50-70 гг. ХХ в.)
Статья посвящена рассмотрению вопроса становления и развития комплекса художественной национальной арабоязычной литературной традиции Судана в XX в.
(50-70 гг.) на примере генезиса малой прозаической формы – новеллы, короткого рассказа. Картина формирования и эволюции малых прозаических форм приводится в общем
контексте культурного развития страны. При этом учитываются межлитературные
взаимосвязи со странами арабо-мусульманского мира и Европы, синтез арабской и африканских культур. Развитие основных литературных течений в нарративном творчестве суданцев на арабском языке рассматривается с учетом его генетических истоков,
оценивая при этом взаимосвязи и фактор влияния как общеарабской литературной
традиции, так и достижений художественного творчества Запада при сохранении
культурного африканского компонента.
Ключевые слова: аль-кысса, наррация, суфийские мотивы, инвариантность, самобытная суданская литература, новеллистика, Восток и Запад, мифотворчество и модернизм, синкретизм
Тезис «арабская литература едина в своем разнообразии» в ХХ веке обретает свое подтверждение в ходе процесса активного формирования и развития молодых национальных
литератур на арабском языке на азиатском и, особенно, африканском континентах. Литератур молодых и потому стремительно набиравших темпы своего движения, доказывая тем
самым основной тезис теории ускоренности мирового литературного процесса.
Этнонациональные процессы в культуре и литературе приводят к освоению всего
комплекса новых художественных методов и средств ,выстраиваясь, подчас, в чрезвычайно многозначную, многоуровневую модель поликультурного мира и сознания,
включенного в парадигму взаимоотношений по нескольким траекториям или векторам:
самобытность-обновление – национальное самосознание. «Мировой бумеранг деколонизации определяет возникновение поликультурного мира» [1:46].
На этапе 1950-1960-х гг. литературная ситуация в стране характеризуется сильным
влиянием на суданских литераторов достижений различных цивилизаций [6:51]. Поскольку новелла в Судане обладает типологическими общими для многих литератур
© Е. Соловьева, 2013
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Азии и Африки чертами, составляя в то же время особый инвариант развития нарративного жанра, настоящее исследования ее художественного своеобразия восполняет картину «встраиваемости» культуры и литературы афро-азиатского региона в пеструю канву
общелитературного мирового процесса. В статье рассматриваются основные принципы
функционирования устойчивых повествовательных структур новой суданской прозы, генетически восходящих к мифологическим африканским образам. Эволюция жанра показана c помощью определения доминанты творческой ориентации крупнейших представителей этого наиболее распространенного в рассматриваемый период жанра, а также
в общем контексте социально-политического и культурного развития страны. При этом
«литература Судана» идентифицируется как специфическое идейно-художественное
целое, складывавшееся в стране, называемой мостом между арабским мусульманским
миром и Черной Африкой и испытавшей влияние европейской культуры, во многом опосредованно – через соседний Египет, через проникновение переводов русской классической литературы, стране, испытавшей колониальную зависимость и только в середине
ХХ века заявившей себя на мировой арене.
Мы присоединяемся к мнению большинства исследователей арабской наррации,
считающих термин «новелла» и «рассказ» наиболее типологически точной и близкой
к арабскому названию традиционной повествовательной формы «ал-кысса», «al-qyssa»
[2:6]. Авторы современной арабской наррации, как показывается в данной статье, создают литературные тексты, ориентируясь на собственную самобытную суданскую литературную традицию. Арабские новеллисты середины прошлого века стремятся сделать
новеллу специфическим арабским литературным явлением в противовес тенденции к
слепому подражанию западным образцам. Процесс обретения собственной наррации
прошел несколько этапов: первый этап относится хронологически к 50-60м годам прошлого столетия ,второй начинается с 70-хх.
Когда в 50-х гг. в литературу и критику приходит молодое поколение «пионеров»«djiilu ar-ruyaad»-проникнутое идеями национальной независимости, суданская критика обнаруживает источник вдохновения в попытках к переосмыслению истории отечественной литературы.
Плодотворным в научном плане можно считать фигуру Абдель Маджида Абидина и
его идеи о генетических связях между устной народной традицией и новеллистическим
творчеством, а также о взаимодействии в письменной литературе традиций арабоориентированного Севера и африканского Юга [3:34] (подробное рассмотрение литературной
традиции африканского населения страны выходят за рамки этой статьи). Появляется литературное движение, направленное на поиск собственный национальных корней и называвшее себя «Лес и пустыня», т. е. африканские корни (“gaabun”) и арабская принадлежность
(“sahra’a”).Среди представителей этого направления известны молодые авторы, получившие высшее образование в Хартуме,Каире и Англии. Все они стоят у истоков создания
отечественной журналистики, публицистики и малой прозы – это Мухаммед Абд аль-Хай,
Салах Ахмед Ибрахим, ан-Нур Усман Абакар, Мухаммед аль-Макк Ибрахим. Наиболее яркой чертой их творческого манифеста был отказ от традиционной арабской литературы с
ее традиционными формами [4:37]. В «Лекциях по суданской литературе» Али Аль-Макка
делается попытка выделить основные этапы развития новеллы, очерчиваются проблемы
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художественного метода суданских новеллистов и самобытность отдельных пластов в
их творчестве [6:41]. Этот же литератор отмечает роль египетской и русских литератур
в пробуждении и активизации «дремлющей» суданской литературы через языки – посредники. Добавим, что здесь необходимо указать и на влияние английской литературы путем
проникновения и распространения образцов переводов (и их неизбежных адаптаций) на
арабский язык, выполненных в Египте и Сирии. Египетские критики тем временем пытались игнорировать самобытные корни суданской литературы. Так, египетский критик
Мухаммед ан-Нуваихи отмечал: «Если учесть, что суданцы – результат смешения двух рас
арабской и африканской, то не следует забывать, что арабский расовый элемент является
доминирующим. Арабы-завоеватели и господа, которые взяли в плен негров и сделали их
суданскими рабами. Они завладели землей и браздами правления. Неудивительно, что и их
потомки в своем составе имеют арабский элемент преобладающим» [7:58].
Историческими и культурными предпосылками вызревания собственной национальной художественной прозы Судана XX века стали идеи национально-освободительного
движения, становления с 1956 независимого государства с его традиционной идеологией
– исламом, его самым распространенным в Судане религиозным течением-суфизмом,
занявшими ведущее положение в пестрой в этническом и религиозном отношениях стране, где местная африканская субкультура сохранила свое значение до настоящего времени. Все это нашло свое отражение в словесном творчестве Судана, которое вобрав в себя
традиции Севера и Юга, других арабских стран, в особенности-Египта, обнаруживает
черты ускоренного развития. Рождение жанра новеллы в Судане связано с журналом
«ан-Нахда», что дало возможность и для развития литературной критики: до этого статьи критического характера относились только к поэзии. В начале 30-х гг. большинство
рассказов суданских авторов представляли собой либо произведения типа литературнообщественных статей, или были сосредоточены на любовных сценах и ситуациях. Возникновение различных литературных обществ, усиление роли прессы, приток в литературу новых молодых сил способствовали интенсификации духовной жизни страны,
ее литературы ,в том числе жанра «малой прозы»-новеллистике 50-70-х гг. Происходит
расширение идейно-тематического диапазона и освоения новой палитры отображения
действительности. Наряду с эстетическими принципами литературы просветительского
характера в литературу практически одновременно входят элементы романтизма, сентиментализма, критического реализма и модернизма. Такая ситуация представляется
закономерным итогом развития словесного искусства в странах, испытавших на себе
различные виды колониальной зависимости, столкнувшихся с ушедшей вперед мировой
литературой стран Европы и Америки. Все это приводит к распространению и одновременному функционированию различных художественных методов – как реалистических, так и нереалистических. Темпы литературного развития в Судане приводят к
синкретическому сочетанию тенденций, присущих разным литературным направлениям
[9:103]. Именно поэтому можно констатировать, что «каждая из… тенденций предстает
как бы в стушеванном виде» [10:16].
В двадцатилетний период своего бурного развития новеллистика проходит этапы от
стремления к национальному единству в постколониальный период, когда идея сплочения и объединения страны не зависимо от социальной, политической, религиозной
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и расовой принадлежности, становится самой главной темой творчества суданских писателей (и, неизбежно, политизирует литературу) до внимания к более узким вопросам
жизни общества. Среди них выделяются темы социального характера: критика устоев
мусульманского общества – законов шариата, «детская тема», неравенство полов и пр.
Соприкосновение с культурами народов и Европы, знакомство с западной цивилизацией
породило в суданской литературе тему так называемой «двойной культуры», тему трагической судьбы человека оторванного от своей Родины и так не прижившегося в чужеземной среде [6:29]. Парадигма таких сюжетов внутри общей проблематики «Восток и
Запад» разбивается на «Человек арабского мира и европеец», «Человек и его Родина».
«В пограничных цивилизациях база неоднородна, расколота, фрагментирована. Внутри
этой нестабильной культуры происходит постоянное взаимодействие противонаправленных культурных тенденций (Запад – Восток)» [2:18].При этом реципиентные элементы,
имеющиеся в суданской новеллистике, заимствованные у других стран арабского мира,
Европы и России, не зачеркивают значения собственных традиций, относящихся к нескольким хронологическим пластам.
Новеллистика Салаха Ибрагима (1933-1986), представителя первой волны писателей–
прозаиков (и переводчиков) в 50-60-х годах характеризуется политической и социальной
тематикой, он создает так называемые «политические рассказы» на злободневную тему.
Вместе с другим суданским литератором Али аль-Макком издает сборник под названием
«Мелкая буржуазия» («Al-burjuasiyatu as-sagiiratuh»). В своей новелле из этого сборника
«Они погибли напрасно» (1958) он рисует страну в момент восстания Черного Юга 1955
г. против Севера Судана. Рассказ о трагических событиях встроен в своеобразную рамку
– песню-импровизацию южанина о бессмысленности понесенных жертв. Между собой
они сочленяются по сути одним и тем же набором песенных строк-стихов. В эпизодах,
рассказывающих о судьбах людей, можно обнаружить реминисценции из житийной агиографической литературы, отчасти, усматривается и влияние жанра старой арабской традиции – макамной литературы (макама в перевод с арабского – «посиделки»). Таковы приемы рамочной композиции, песня-заплачка, перемежающая авторский текст; образ певца,
выполняющий функцию цементирования произведения – точно также как герой макам
знаменитого арабского средневекового автора Абу аль-Касема Аль-Харири (1054-1122).
Сюжет макамы почти всегда одинаков: в ней действует рассказчик – добропорядочный
купец, который становится свидетелем (а иногда и жертвой) проделки образованного
плута-бродяги. Проделка обычно описывается с восхищением, даже если рассказчик сам
от нее страдает. Художественная форма макамы соответствует облику ее героя: в ней
тоже соединяются плутовство (в сюжете) и утонченная культура (в стиле). Макамы
писали саджем – ритмической и рифмованной прозой, часто нарочито сложным, «под
старину» языком. При этом нельзя не отметить различие жанровых черт этих произведений. Аллегории и символика патриотической идеи новеллы прослеживаются в образах
сплетенных ветвей манговых деревьев, как бы оплакивающих смерть близких и любимых. Название новеллы повествует об авторской позиции к произошедшей трагедии
– самом восстании экваториальной дивизии на Юге страны, и бессмысленной гибели
северян в ходе конфликта, а также его жестоком подавлении. О каждом персонаже автор создает мини-новеллы, связанные известным из современной литературы приемом
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«кадрирования» эпизодов, взятом из технического арсенала кинематографа. Романтизация в обрисовке персонажей и героев-мучеников сочетается с публицистичностью
концовки произведения. Это принцип романтической свободной композиции характерен
для художественного метода литератур XX века, считавшимся первым шагом к раскрепощению от строгих канонов классицизма. Новелла того же автора «Несчастные» написана о вопиющих социальных контрастах страны, раскрываемых на примере жизни
низов-изгоев общества так называемого «квартала слепцов».Рисуя «дно» суданского
общества автор прибегает к построению рассказа методом архитектоники «нанизования
бус», широко распространенном в классической арабской литературе. Автор применяет
так называемую обратную композицию, начиная свое повествование с конца – квартал
слепцов изчез, но никто не знает куда, и причины его гибели не названы. Язык произведения, довольно большого по объему для новеллы, насыщенно-метафоричен и изобилует
живописующими деталями и подробностями ужасной жизни героев в условиях нищеты.
Безысходность ситуации повествования подчеркивается в описаниях главных героев –
«черных мышей во время чумы или Великого Голода» (сборник «Маленькая буржуазия»
«Magjmuaatu al-burdjuasiyatuh as-sagiiratuti») [4:55). Современность звучания творчества
Салаха Ахмеда Ибрагима проявляется не только в актуальности тем его новеллистики,
но и в ее форме. Приемы композиции новелл характерны для современной литературы
XX века: кинематографичность сцены эпизодов подчеркивается авторской ремаркой,
зрительно рассекающей текст на ряд повествовательных отрезков, сочленяемых иногда
скорее ассоциативной, а не логической связью.
Идейно-тематическое наполнение новеллистки Ат-Тайиба Заррука (р.1940) довольно
разноообразна: «детская» тема, простого человека, тема патриотизма. Писателя отличает
способность к искусному и тонкому изображению, к тонкому психологическому портрету героев. Проникая во внутренний мир детей бедноты («Страх»-«Hayuf»), для которых
единственным развлечением являются сказки, он рисует очень мягкий по своей палитре
психологический этюд, удивительно напоминающий по структуре стилистику рассказов А.
П. Чехова. В дальнейшем автор развивает приемы описательного характера: путешествия,
пейзажи («Желтая земля»-«Al-Ard As-safra’a») [8: 49-53]. В 70-е годы писатель расширяет
свой творческой диапазон, экспериментируя с новыми художественными методами. Так,в
его новелле «Дерево» (1978) проявляются элементы различных модернистских течений
и нереалистических приемов наряду с мифологемами Черной Африки. Тема совращения
невинной девушки из народа состоятельным человеком, когда идейным стержнем произведения выступает столкновение добра и зла, воплощается писателем с помощью материализации абстрактной идеи возмездия, выступающего в образе дерева. Автор использует
здесь древние представления о магической силе слова, единстве человека и природыпредставления растительного фетишиза. Архитектоника новеллы фабульна, эпизоды монтируются по законам ассоциативной деятельности сознания с целью акцентирования на
низкой сущности героя с целым набором отрицательных черт-эгоизм, трусость и т.д. При
ирреальности ситуации прозаиком умело изображены картины с натуралистическими зарисовками и с романтизированными пейзажами. Творчество самого известного писателя
современного Судана Тайиба Салеха (1929г.) известно широко за пределами его родины.
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Все его произведения – романы, повести и новеллы написаны в период 50-х– 70-х гг. Европейская и вслед за ней арабская критика называет его гением арабского романа. Многие
его произведения переведены па европейские и русский язык. Особенно популярным стал
его роман «Сезон паломничества на север» (русск. пер. М, 1977) [12:6-121].Что касается
его новеллистического творчества, то образцы «малой прозы» писателя в период 50-60х гг.
можно назвать примером того, как местные национальные (иногда языческие) представления и верования (например, суфийского толка) открывают путь к проникновению модернизма в литературу Судана. В целом ряду своих новелл (или их жанровых модификациях),
посвященных проблемам взаимоотношений суданца и европейской женщины (например,
«Письмо к Элен») [12:141] явственно проявились приёмы философии экзистенциализма
с потоком сознания, сюрреалистическим видением мира ,«пограничной ситуацией» и др.,
что не исключает однако и реалистического восприятия действительности. Эта линия в
суданской литературе уже определена ранее как вектор «Восток и Запад», раскрывающая
связанные с этими проблемами на различных уровнях – от политической истории до человеческих – любовных. Это произведение является образцом эпистолярной прозы. Повествование в письме заканчивается описанием того, что испытал герой-суданец после
возвращения из Европы домой. По форме – это письмо-воспоминание и размышление о
его счастливой жизни с европейской женщиной в Англии; попытка понять, что может связывать две разные культуры, два мироощущения, наконец, две конфессии – «вышла замуж
за бурлящий Восток, застрявший на перепутье дорог. Повествование перемежается стихотворениями в прозе. В структуре новеллы присутствуют несколько планов, изображенных автором при помощи различных литературных стилей-потока сознания, сюрреалистических вставок, нарочитой выпуклостью деталей, «телеграфным» скоростным способом
оформления текста. В его стихотворениях в прозе – «Предлюдиях» действие обрывается
в «пограничный» момент,когда решается вопрос о том,быть или не быть семейному и духовному союзу между представителями разных культур – Судана и Европы. Только одна
из этих мини-новелл кончается благополучно, в других речь идет об изломанных человеческих судьбах.Как видно на примере этих произведениях, автор демонстрирует творческое
переосмысление художественного метода, позволяя нам констатировать , что суданская
новеллистка в 60-е годы «нагоняет» общемировой литературный процесс на этапе модернизма. Развитие модернизма симптоматично для всей новеллистики в 70-е годы.
Другая значимая фигура литературного Судана Абу Бакр Халед к началу 70-х тоже постепенно отходит от социально значимой тематики, изображаемой реалистическим методом. В новелле «Когда возвратится Гарун?» действие происходит в Судане во время
массовых политических выступлений 60-хх годов. Герои здесь нарочито отрицательны.
Подтверждение аллегоричности новеллы мы находим в описаниях внешности героев Халимы и Ибрахима, кажущегося в видении – вещем сне (широко используемом распространенном приеме религиозно-суфийской литературы) одного из персонажей новеллы,
летящей птицей-символом будущего. Символично и имя «Гарун», в переводе с арабского
означающий «посланец», «вождь». Очевидно, что Гарун, это трансформация персонифицированной мессианской идеи грядущего освобождения, весьма распространенная на
арабском Востоке, где она приобретает двойной смысл: освобождение от колониальной
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зависимости обретения демократических свобод. Генетические корни некой абстрактности звучания новеллы можно заметить также в мессианских идеях прошлого и в распространенности в Судане суфизма с его постулатом о вездесущности божества: Гарун
интересует всех, и в жизни, и после своей смерти, которая кажется мнимой. Литературные истоки такой аллегории были заложены арабской литературой прошлого, особенножитийной с ее обращением к видениям, элементам чудесного.
И, наконец, целая линия в суданской новелле 70-х представлена Юсефом-аль-Аттой
(1954), для творчества которого очень характерна новелла «Вопрос» («As-suyaal»). Ее
главная идея – это принципиальное единство животного и человека, выраженного посредством модернистского мифотворчества, обусловленное в этом случае с верованиями
Древнего Египта и Черной Африки: люди могут иметь двойников в облике кошек. Причиненное такой кошке физическое или моральное страдание сразу же имеет воздействие
на человека и наоборот. Тотемистический, языческий в основе, принцип изображения
людей – кошек носит характер смещения в сторону абсурдности повествования, при
этом все детали прописаны весьма реалистично. Доминантная роль отводится перечислению действий персонажей, в отличии от их переживаний и размышлениями. Само повествование делится на внешне разобщенные фрагменты, где воображаемое чередуется
с реальным. Новелла превращается в своего рода загадку для читателя – что на самом
деле происходит и с кем – с девочкой или же с ее двойником-кошкой. В погоне за модными тенденциями подачи литературного материала, прозаик, однако, не может насытить
событийный каркас повествования сколько-нибудь серьезным содержанием. Он остается в рамках псевдоноваторского модернизма.
Результатом «перифирийного» или «пограничного» зарождения суданской новеллистки явилась ее самобытность, которая не может быть не отмечена, вне зависимости
от ее типологического сходство с более ранней по хронологии новеллистикой других
стран как Востока, так и Запада.
В малых прозаических жанровых формах Судана прослеживается прочная связь с
наследием арабо-мусульманской литературы. Еще шире ,чем жанровые формы писатели
используют мотивы и образы средневековой литературы, народных преданий и песен,
суфийской поэзии, символики и пр. Произведение рассматриваемых авторов имеют более ярко выраженный национальный колорит, нежели проза писателей, ориентированных преимущественно на западные формы и стили. Отношение к субъективному, эмоциональному знанию как к единственно адекватному отражению мира (усвоенное через
европейский экзистенциалистический опыт) весьма популярно для художественного метода суданской наррации 60-70 х годов [6:22]. Поиск мировоззренческого определения
становится одной из доминант художественного творчества. Религиозный мистицизм,
неосуфийские мотивы, объединяющие (идея объединения страны) местные верований
и мусульманские постулаты, трансформируются вместе с образцами западного философской мысли и течения модернизма в многозначный литературный сплав, образуя при
этом различные эклектические сочетания в творческих стилей писателей.
В заключение необходимо подчеркнуть, что, рассматривая вовлеченность литературы Судана в мировое культурное пространство мы исходим из теоретического положения
о цивилизационном-культурном пограничьи, когда к ХХI веку сложилась парадоксальная
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ситуация – происходит стирание границ между национальными экономиками, культурами и между историческими эпохами. «Оказалось, что не существует стабильных и
целостных формаций, цивилизаций, культур, все находится в движении, переходе, смешении. Культурный ландшафт представляется хаотическим смешением разновременных
традиций, из взаимодействия которых рождается вектор нового направления развития. В
этом котле варятся научное и религиозное сознание, миф и факт, модерность и архаика,
техногенное и природное» [1:2]. Новый взгляд на динамику цивилизационно-культурных
процессов диктует новый взгляд и на развитие мировой литературы, где концепт пограничья становится универсальной константой. Генерирование направлений, традиций,
художественных форм происходит всегда на границе старого и нового, в борьбе, взаимопорождении и взаимоотрицании, синтезе и распаде.
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ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ЛІТЕРАТУРНОЇ АРАБОМОВНОЇ
ТРАДИЦІЇ СУДАНУ
(на матеріалі розвитку жанру «малої» прози 50-70 рр. ХХ ст.)
Стаття присвячена розгляду питання становлення і розвитку сукупності художньої національної арабомовної літературної традиції Судану у ХХ ст. (50-70 рр.) на
прикладі генезису малої прозаїчної форми – новели, стислого оповідання. Картина формування та еволюція малих прозаїчних форм надається в загальному контексті культурного розвитку країни. При цьому враховуються міжлітературні взаємозв’язки з
країнами арабо-мусульманського світу та Європи, синтез арабської та африканської
культур. Розвиток основних літературних течій у наративній творчості суданців на
арабській мові розглядається з урахуванням його генетичних джерел, беручи до уваги
фактор впливу як загальноарабської літературної традиції, так і здобутків художньої
творчості Заходу при збереженні культурного африканського компонента.
Ключові слова: аль-Киса, нарація, суфійські мотиви, інваріантність, самобутність суданської літератури, новелістика, Схід і Захід, міфотворчість і модернізм,
синкретизм.
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ARTISTIC SINGULARITY OF ARABIC-LANGUAGE LITERARY
TRADITION IN SUDAN
(based on the development of small prosaic form genre in the
period between the Fifties and Seventies of the XXth century)
The article is dedicated to emergence and development of Arabic-language literature in
Sudan in the middle of the XXth century (from Fifties till Seventies). Genesis of small prosaic
forms – novel and short story is taken as an example. Specifics of appearance and evolution
of small prosaic forms are being evaluated in the context of cultural landscape of the country,
with special accent on inter-literature communication with other Arab Muslim countries, European cultural influence and interaction with African cultures. The development of major literary trends in narrative samples of Sudanese Arabic is considered in relation with its genetic
origins and the impact factor of the pan-Arab literary tradition as well as artistic achievements
of the West, while preserving African cultural component.
Keywords: al-Qyssa, narration, Sufi motiffs, invariance, short stories, authentic (distinctive) Sudan literature, East and West, myth and modernism, cyncretism.
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ОБРАЗЫ ШОЛОХОВСКИХ ГЕРОИНЬ В КОНТЕКСТЕ
СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫЧЕСТВА
(на материале романа-эпопеи «Тихий Дон»)
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.
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.
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,
© Е. Белинская, 2013
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все получало свой особенный сокровенный смысл» [1 (1: 16)] ). Сквозь призму такого рода примет можно изучать и демонологические верования, и особенно заговорнозаклинательные 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 традиций. 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
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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 над поверхностью воды мелочь-рыбешка.
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 Cтепана 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.
– 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.
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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, поднимаясь
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
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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 оробевшего 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
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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 женщины-христианки. 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 пособачьи, 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 пространственновременных 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 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 природ280

ном 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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The article is intended to show the tragic aspect of the play by William Gilbert ‘Pygmalion and Galatea’ the genre which is traditionally defined as a comedy. The author suggests
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Literature, undoubtedly, has never stopped its advancement. Characters and events have
continued to engage and surprise the reader. Reading the text, it has long become much
harder to define when to laugh and when to cry; which character deserves admiration and
which protagonist evokes disgust. The reader cannot always understand in which way it is
actually right to assess the personages. There is a perfect example of such kind of literature.
One of the most inconspicuous and controversial texts to think of is the play by W.S. Gilbert
Pygmalion and Galatea.
This play has raised some interest not only from the side of British, but also other European
scholars. Weiser considers the question of Galatea`s education to be central in the modernity.
Neumann considers the play from the point of view of pedagogic [1]. Miller describes Galatea
in the play: ‘It is clear that she cannot be accepted by society, and her return to stone is the only
solution for the other characters’ problems’ [2: 211]. As for other European scholars, in her essay
Pygmalion: die Geschichte des Mythos in der abendländischen Kultur the renowned German
scholar Aleida Assmann investigates the Pygmalion story’s balance between art and myth, and
she mentions Gilbert’s play in this context [3]. While there has been insightful analysis of the
play, I believe there is always something new to learn from reading the text because time brings
changes in people’s perception of their creative work and, as a result, requires a new interpretation
of problems which lie dormant in the text. Like an infection or a parasite within the tissue of a host
animal, a new interpretation is bound to spring to life from the text under certain conditions.
An interesting ambiguity lies in that the genre of Gilbert’s play has always been defined as
comedy. And in one respect, such an interpretation is reasonable. The plot of the play appears to
be quite humorous: a woman made from stone comes to life and appears to be so innocent that
she cannot fathom how people live. Of course, her innocence causes a lot of comic situations,
such as Galatea’s conversation with Chrysos, a rich patron of arts:
Galatea: And yet I like you, for you make me laugh;
You are so round and red, your eyes so small.
Your mouth so large, your face so seared with lines.
And then you are so little and so fat!
Chrysos: (aside)This is a most extraordinary girl.
© I. Grigorieva, 2013
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Galatea: Oh, stay – I understand – Pygmalion’s skill
Is the result of long experience.
The individual who modelled you
Was a beginner very probably? [4: 27]
But is the idea of Pygmalion and Galatea so simple? Are the audience expected merely to
laugh at the sincerity and innocence of Galatea? This is the problem I shall attempt to resolve
in my essay.
Despite the fact that Gilbert`s play was written in the 19th century, some motifs of the plot are
familiar to the modern audience. Creating an ideal in our mind, the idea to reach a desirable end
by all means and the lack of knowledge which would allow one to realize the dream are widespread problems in our life. And one more significant problem which also makes Pygmalion and
Galatea relevant for modern readers is the concept of truth. Is it worth telling? At present, there
exists a seemingly irrevocable conviction (maybe even a stereotype) that in order to become successful one must never show his or her real feelings and thoughts. People who do not care about
pulling a “poker face” are considered to be weak and incapable of living in the modern society.
But this unwritten law causes nothing but pretense and pose. In the modern world of cynicism, it
is very hard to break the vicious circle of pretense and vacuous negativity.
Let us analyze some scenes from the play and make observations about the characters.
One of the most distinct moments is the conversation between Pygmalion and Galatea about
the kinds of love. Pygmalion admits that he is in love with his creation. Galatea replies that her
love to him is something different:
Galatea: A sense that I am made by thee for thee.
That I’ve no will that is not wholly thine.
That I’ve no thought, no hope, no enterprise,
That does not own thee as its sovereign;
That I have life, that I may live for thee,
That I am thine – that thou and I are one!
What kind of love is that? [4: 13]
And she elicits an answer that surprises her very much:
Pygmalion: A kind of love
That I shall run some risk in dealing with…
… Such love as thine a man may not receive, except indeed
From one who is, or is to be, his wife.
Galatea: Then I will be thy wife.
Pygmalion: That may not be;
I have a wife – the gods allow but one.
Galatea: Why did the gods then send me here to thee?
Pygmalion: I cannot say – unless to punish me [4: 13].
It is clear that Galatea is not acquainted with the laws of the society where she is to live. She
does not know that some things cannot be told. Her outlook is direct, sincere and simple (but
not primitive). She intends to express her feelings, to ask if something is not understandable.
One more interesting and outstanding feature of Galatea`s character is the absence of jealousy. Let us analyze the following quotation:
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Galatea: I’m glad of that, I like thy wife.
Pygmalion: And why?
Galatea: (surprised at the question) Our tastes agree.
We love Pygmalion well, and what is more,
Pygmalion loves us both, I like thy wife;
I’m sure we shall agree.
Pygmalion: (aside) I doubt it much [4: 15].
Every woman is expected to be jealous when she finds out that her beloved one is fancied
by another woman. But Galatea’s logic is different. She thinks that if two women love the same
man, then their outlooks are almost the same because they agree on the key issue – love. And
such an agreement stands for the kinship of souls.
But it will be a mistake to claim that the author has not granted Galatea with some originally female features. For example, she is glad to realize that she is beautiful, even a bit more
beautiful than Pygmalion’s wife Cynisca.
Galatea: Believe me, love,
I could look in this mirror all day long.
So I’m a woman…
…I’m very glad that I am lovelier than she [4: 14].
Again, Galatea does not try to make an impression. She only expresses what she thinks.
The proof of Galatea’s simplicity can be found in such words:
Pygmalion: Hush ! Galatea–in thine innocence
Thou sayest things that others would reprove [4: 15].
Galatea’s conversation with Chrysos which has been mentioned in the very beginning also
serves as an evident reflection of Galatea’s almost unbelievable frankness.
One more bright example of this feature of Galatea`s character is her misunderstanding
with Leucippe, the soldier. She asks Pygmalion who a soldier is. Pygmalion answers that a
soldier is a man who protects the government from the enemies by killing them. Galatea is
horrified. She cannot understand how killing can be a profession, normally accepted by people.
Pygmalion’s explanation fails to calm Galatea. She feels that killing enemies is still killing
people. So the readers can conclude that her mindset is very humane.
But there is always a reverse side of the coin. One point of view is that Galatea`s innocence
is her biggest advantage. On the other hand, her frankness is nothing more than absence of shame
caused by ignorance. Let us try to think whether there is a grain of truth in the second statement.
To begin with, it should be understood what we mean by the shameful behavior. Obviously,
the person’s deeds or words which make other people feel embarrassed are considered to be
shameful. But the notion of shame is changing with time. For instance, children always tell
what they think because they do not look for benefits. They do not know yet that in some cases
it is better not to say something. Their outlook is completely different from the adults` point
of view. Galatea is not a child, but she has come into life only a few hours ago. She knows
practically nothing about the rules which are accepted in the society where she has come to
live. Thus, her so-called ignorance is caused by the circumstances, not by the features of her
character. She is an innocent being, so she is ruled by her own principles. Like a child, she
simply does not know that other ways of behavior exist.
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But there is another issue, arising from Galatea’s apparently eccentric frankness. Is it the
absence of education or an alternative form of education and behavior? To answer this query,
we should look at the consequences of Galatea`s influence on the life of other characters; what
deeds she has done and what moral they have.
There is no point in denying that Galatea`s innocence has caused many problems. For
example, in the episode when Galatea tells Myrine, Pygmalion`s sister and Leucippe`s lover,
that Leucippe has killed somebody. Indeed, Leucippe has killed a fawn but Galatea does not
know that it is quite normal for people to kill animals. Of course, Myrina is horrified and there
is a huge degree of risk for Leucippe to lose her because of this misunderstanding. But when
the situation becomes clear, Myrina is angry with Galatea and shouts at her: ‘Why, girl –thou
must be mad!’ [4: 24] But if to go deeper in this situation, it can characterize Galatea as a very
kind woman, who feels the sympathy toward every live creature. And we can see here one more
unpleasant reality of our life: kind people are often called mad because most of their beliefs
are unusual and unacceptable for people who have got used to think only about themselves and
tolerate the widespread violence and aggression of the society.
The second example is even more dramatic. It is about the love triangle between Pygmalion, Galatea, and Cynisca. When Cynisca comes and sees Galatea with Pygmalion, she considers it Pygmalion`s betrayal. Cyniscais an unusual woman as she describes herself:
Cynisca:I was a holy nymph of Artemis,
Pledged to eternal maidenhood [4: 7].
But when Cynisca saw Pygmalion, the only wish she had was to marry him. And she asked
her patron Artemis about that:
Cynisca: No need to tell the arguments we used,
Suffice it that they brought about our end.
And Artemis, her icy stedfastness
Thawed by the ardour of Cynisca’s prayers,
Replied, ‘Go, girl, and wed Pygmalion;
But mark my words…which ever one of you,
Or he or she, shall falsify the vow
Of perfect conjugal fidelity
The wronged one, he or she, shall have the power
To call down blindness on the backslider,
And sightless shall the truant mate remain
Until expressly pardoned by the other’ [4: 8].
Pygmalion has betrayed the vow and, as a consequence, he has become blind. Again, Galatea
is the reason of his unhappiness. But actually, is she responsible for Pygmalion`s mistake? He
knows much more about life and should not have created a delusion that he loves Galatea. And
Galatea simply does not understand why gods have animated her if she is not allowed to love
the man who has created her. All her mistakes are not intentional. As Chrysos says:
It’s the audacity of innocence;
Don’t judge her by the rules that govern you,
She was born yesterday, and you were not! [4: 29]
The last proof of Galatea`s kindness and tragedy is the episode after which she has preferred to be a statue again. I mean the episode in which she reconciles Pygmalion and Cynisca.
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What a profound meaning there is in Galatea`s last prayer: ‘I do not ask Pygmalion’s love; I
ask Pygmalion’s life’ [4: 37]. She pretends to be Cynisca who comes to Pygmalion and forgives
him. And then Galatea hears the words after which she understands clearly that there is no place
for her, an animated creation of art, in this world. Pygmalion and Galatea-Cynisca have the
following dialogue:
Galatea: (with an effort) But then, this woman, Galatea…Thy love for her is dead?
Pygmalion: I had no love.
Galatea: Thou hadst no love?
Pygmalion: No love. At first, in truth,
In mad amazement at the miracle
That crowned my handiwork, and brought to life
The fair creation of my sculptor’s skill,
I yielded to her god-sent influence,
For I had worshipped her before she lived
Because she called Cynisca’s face to me;
But when she lived –that love died – word by word [4: 38].
When Cynisca hears these words she forgives Pygmalion, and his sight is restored. But
Galatea is destroyed and distraught. Pygmalion’s behavior has greatly contributed to it. Pygmalion can start a new life thanks to Galatea but he does not realize it. As the dialogue progresses,
he says unforgivable words:
Pygmalion: Away from me, woman or statue !
Thou the only blight that ever fell upon my love –begone,
For thou hast been the curse of all who came
Within the compass of thy way wardness [4: 40].
Cynisca tries to calm and defend her but Galatea`s feelings have been hurt too much. ‘That
curse, his curse still ringing in mine ears, for life is bitterer to me than death’ [4: 40].
Undoubtedly, Galatea evokes more sympathy than all the other characters. She has managed to put her own dreams and wishes aside in order to make the man she loves happy, to help
him make the right choice. In Galatea`s deed there is no room left for egoism. She becomes
the victim of Pygmalion`s inconsistency. And this is the real human tragedy; it is impossible to
laugh at Galatea`s pain.
In conclusion, I would like to return to the question, raised in the very beginning. Is the play
Pygmalion and Galatea a comedy? It does not seem to be the case. There is certainly irony in
the text. For instance, Chrysos and his wife are shown as not very bright people but full of selfimportance. They do not evoke either sympathy, or love. But the story of Galatea is completely
different. Despite the fact that she knows little about this world, Galatea has turned out to be
much wiser than other characters. Her personal tragedy makes us remember about the purity of
kindness and the danger to being so open to people.
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та Галатея» не можна вважати виключно комедійною.
Ключові слова: комедія, трагедія, діалог, п’єса.
И. Григорьева, студентка 3-го курса
Луганский национальній университет имени Тараса Шевченко, Луганск
Раскрытие трагического в пьесе В. Гилберта
«Пигмалион и Галатея»
В статье речь идет о раскрытии трагического в пьесе Уильяма Гилберта «Пигмалион и Галатея», жанр которой традиционно определяется как комедия. Автор предлагает анализировать поведение Галатеи с гуманистической точки зрения и доказывает,
что пьесу «Пигмалион и Галатея» нельзя считать исключительно комической.
Ключевые слова: комедия, трагедия, диалог, пьеса.
Стаття надійшла до редакції 11.06.13

287

УДК 821.112.2-312.6.09/06
О. Ванденко, старший викладач
Мелітоп. держ. пед. ун-т імені Богдана Хмельницького, Мелітополь
ГОРИЗОНТ ЛІТЕРАТУРНОГО СПОДІВАННЯ В ХУДОЖНІЙ
БІОГРАФІЇ Ф. ЕБЕРСБАХА «КАРОЛІНА»
Стаття присвячена проблемі передбачуваності читацького очікування у творі сучасного німецького письменника Ф. Еберсбаха «Кароліна».
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лакуна, техніка замовчування.
На сучасному етапі розвитку літературно-критичної думки особливої актуальності
набула проблема взаємовідношення літературного тексту з читачем, вивченням якої займалися засновники рецептивної естетики, ґрунтовно розробленої наприкінці 60-х років
ХХ ст. представниками Констанцської школи, зокрема, найвідомішими німецькими теоретиками В. Ізером та Г. Р. Яуссом. Відомо, що основні положення рецептивної теорії
викладені у працях «Історія літератури як провокація літературознавства», «Рецептивна
естетика й літературна комунікація», «Естетичний досвід і літературна герменевтика»,
«До проблеми діалогічного розуміння» Г. Р. Яусса, «Процес читання: феноменологічне
наближення» В. Ізера та інших роботах. До них приєдналося багато інших дослідників,
які переважно цілком поділяли їх погляди. Так, питання рецептивної естетики знаходили
всебічне висвітлення не тільки у працях зарубіжних критиків (М. Наумана, Р. Варнінга,
Г. Грімма), а також у роботах вітчизняних аналітиків (М. Ігнатенка, О. Червінської, І.
Фізера, Г. Грабовича).
Об'єктом досліджень представників Констанцської школи, згідно з Г.Р. Яуссом, є «історія літератури як процес, в якому завжди задіяні три чинники – автор, твір і читач.
Тобто це діалектичний процес, в якому взаємодія між твором і реципієнтом відбувається
за посередництва літературної комунікації» [1 : 37]. Сутність теорії сприйняття полягає
у тому, що вчені цього напряму звертали основну увагу на читача. Одним із завдань
дослідників є вивчення особливостей сприйняття тексту читачем, який, за концепцією
В. Ізера, повинен особистим чином заповнити прогалини, свідомо залишені автором у
тексті: «Рецептивна естетика відновлює право читача на активну роль у послідовній конкретизації змісту творів упродовж історії» [1 : 38]. Також важливим для критиків є власне
процес взаємодії між читачем і твором: «У рецептивній естетиці твір розглядається вже
не сам по собі, а як елемент взаємодії з реципієнтом» [2 : 253]. Таким чином, для рецептивної естетики важливим є не просто образ читача, а його функції, перспективи, реакція, позиція, яку він займає: читачеві надається можливість самостійно вирішувати порушені автором проблеми, знаходити суперечності у тексті і пояснювати їх, відповідати
на поставлені питання, домислювати те, про що не сказано, оцінювати, робити остаточні
висновки. Отже, наукове усвідомлення проблеми читацького сприйняття залишило помітний внесок у загальній системі літературознавчих концепцій і методів дослідження.
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Як відомо, важливим поняттям рецептивної естетики є горизонт читацького сподівання. На думку літературознавця Г. Грабовича, «як теоретична конструкція, горизонт
сподівань встановлює пізнавальний контекст як для первісної рецепції, так і для подальших інтерпретацій» [3: 56]. Метою нашої наукової розвідки є висвітлення проблеми
читацького сприйняття у творі Ф. Еберсбаха «Кароліна». Важливо зазначити, що ім’я
сучасного німецького письменника Фолькера Еберсбаха мало відомо в українському літературознавстві. Між тим, крім аналізованого в цій статті «ключового» роману «Кароліна» (1987) йому належать такі помітні твори, як художні біографії «Heinrich Mann»
(«Генріх Манн», 1978), «Francisco Pizarro» («Франціско Пізарро», 1980), романи «Gajus
und die Gladiatoren» («Гай і гладіатори», 1984), «Der Schatten eines Satyrs» («Тінь одного
сатира», 1985), есе «Rom und seine unbehausten Dichter» («Рим та його безпритульні поети», 1984). У 1985 році Ф. Еберсбах став лауреатом престижної премії Леона Фейхтвангера Академії мистецтв Німеччини, що свідчить про його безсумнівний талант й про
те, що це не другорядна фігура в німецькому літературному процесі 1970–80-х років. У
світлі цього твердження тим більш важливим видається наше завдання – ввести фігуру й
один з творів цього письменника в літературознавчий вітчизняний науковий дискурс.
Останнім часом діяльність Кароліни Міхаеліс-Бьомер-Шлегель-Шеллінг, що становить видатну постать німецької культури романтизму, все більше привертає увагу науковців. У 70–80-х роках ХХ ст. помітно посилився інтерес до її особистості. До життя та
діяльності Кароліни Шеллінг зверталися такі зарубіжні сучасні письменники, як Р. Мурфельд, Е. Мангольд, Е. Клессман, Б. Россбек, І. Брандес, Г. Дішнер, Е. Нойч, К. Вольф,
З. Дамм, С. Аппель. У цьому контексті прагнення авторів «молодшої епохи» до висвітлення постаті та особистісного внеску у романтичний рух Кароліни Шлегель-Шеллінг є
закономірним, сучасним, і потребує окремого наукового дослідження.
Актуальність теми, обраної в цій статті, визначається тим, що у вітчизняному літературознавстві твір Ф. Еберсбаха «Кароліна» спеціально не досліджений. Хоча ім’я
Кароліни Шеллінг згадується в працях з історії німецької літератури, але переважно увагу сконцентровано на персональних рисах цієї постаті, розглядається чуттєвопсихологічний тип Кароліни-жінки, що відігравала значну роль у процесі формування
соціопсихологічної атмосфери німецького романтизму. Наприклад, М. Балашов вважав,
що вона була «безпосередньою учасницею подій у Майнці, другом, шанувальницею і
“музою” Форстера. Кароліна принесла з собою до Ієни захоплене поклоніння Форстеру і
спогади про Майнцську республіку. Для розуміння історії Ієнського гуртка суттєві листи
Кароліни Шеллінг, видані в 1871 році» [4 : 105]. Вчений наголошував на тому факті, що
вона зробила великий внесок не тільки у літературу цієї доби, але й також у стиль її світовідчування. Її листи є цінним джерелом як для літературознавців, так і для істориків.
У ґрунтовних роботах відомого дослідника романтизму в Німеччині Н.Я. Берковського
цілком слушно зазначено, що «в ієнському колі стійко тримався культ Кароліни, між тим
вона не писала ані віршів, ані прози, якщо не враховувати її літературних спроб, кинутих
на самому їх початку <…> Проте її саму розглядали як надзвичайний феномен життя і
культури, який вимагає тлумачення і розгадування» [5 : 22]. У той же час С. Алексеєв
проводить значущу паралель з видатною французькою письменницею, «душею ієнського гуртка була Кароліна Шлегель, яка відігравала в літературних сферах Німеччини роль
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німецької Сталь» [6 : 475]. Отже, хоча вона й не була письменницею, проте літературознавці визначають перш за все її видатну роль саме рушійної сили, ангажованого діяча у
розвитку романтичного руху, унікальної за душевними якостями жіночої особистості,
що надихала цей рух та значною мірою визначала його стиль.
Ідейно-психологічний центр твору Ф. Еберсбаха «Кароліна» становить образ головної героїні. При цьому у сюжетно-комунікаційному відношенні вимальовуються дві
головні зображувально-оцінювальні площини. Одна з них пов’язана із зображенням динамічної постаті героїні-жінки, що діє, прагне, відчуває. Друга ж уособлює спостерігача
ХХ ст. – розповідача, який немов би знову переживає та осмислює її духовний досвід.
Згадаємо, що саме цю подвійність помічають і обґрунтовують як суттєву рису сучасного
письма теоретики Констанцської школи, наприклад, В. Ізер: «Мета автора – це не тільки
передати досвід, але й, насамперед, передбачити ставлення до того досвіду» [7 : 363].
У тексті багато лакун, створених Ф. Еберсбахом, які читач повинен своєю уявою
заповнити під час читання, що у певні моменти ніби перешкоджають пізнати зміст, закладений у ньому. Такі місця у творі можемо назвати «авторськими провокаціями», які
створюють можливі «горизонти» читацьких сподівань: «Кожен досвід має свій горизонт
сподіваного: будь-яка свідомість перебуває завжди, – як свідомість про щось, – у горизонті вже сформованих і ще прийдешніх досвідів. Це визначення вказує на те, що корені
структури горизонту досвіду залягають у часовості свідомості; воно передбачає, що відоме і невідоме однаковою мірою зумовлюють досвід предмета: кожне сприйняття наперед зумовлює „горизонт порожнечі відомої невідомості”» – вважає Г.Р. Яусс [8 : 375].
Тому усвідомлення читацького сприйняття, що має своїм завданням декодувати текст,
відіграє для сучасного письменника дуже важливу роль. Таким чином, за концепцією сучасного письменника, у тексті передбачаються пропуски, «відкриті місця» – лакуни, які
читач повинен відтворити згідно зі своїми знаннями і своєю фантазією, з тим, щоб адекватно репродукувати задані автором найважливіші зв’язки: «ми можемо уявляти тільки
те, чого тут (у літературному тексті – О.В.) немає; написана частина тексту подає нам
інформацію, а ненаписана – дає нам можливість уявляти речі» [7 : 356].
Одним із основних елементів поетики художньої біографії Ф. Еберсбаха «Кароліна»
є категорія читача. Для того, щоб читач «правильно» розгадав твір, письменник використовує особливий прийом – спрямування уваги читача на певне розуміння тексту, для
цього ним використовуються своєрідні мовно-естетичні сигнали, також він вдається до
недомовленості й натяків. Автор не завжди пояснює мотиви, що спонукали героїню до
такої поведінки або вчинку, залишаючи читача лише здогадуватися про причини такого
перебігу подій. За твердженням В. Ізера «автор тексту повинен, звичайно, напружувати силу читацької уяви, і для цього він має у своєму розпорядженні повне озброєння
розповідною технікою, але він нічого не вартий, якщо намагається розгорнути повну
картину перед очима читача. А якщо він таки робить це, то швидко втрачає свого читача, бо тільки засобом активізації читацької уяви автор може втягувати читача у текст
і так реалізувати потенції тексту» [7 : 356]. Ф. Еберсбах немов би бачить свій текст
саме під кутом зору свідомої недомовленості, перегукуючись в його рецептивних вимірах із текстуальними моделями літературної антропології констанцської школи. Він
лише подає можливі варіанти продовження історії, не наполягаючи на обов’язковому
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погодженні з ним, пропонує тим самим читачеві заповнити «порожні місця» у тексті.
У подібних техніках сучасного письма авторські очікування пов’язуються з усвідомленням, що «den Leerstellen des Textes kommt eine Schlüsselrolle für den zwischen Text
und Leser ablaufenden Kommunikationsprozeß zu» («порожнім місцям тексту належить
ключова роль для комунікаційного процесу, що протікає між текстом і читачем») [9
: 188]. Письменник немов би із хаосу відомостей і свідоцтв створює цілісний образ.
В окремих сюжетних лініях Еберсбах переробляє відомі йому документальні дані у
белетризований сюжет. У результаті чого у читача виникає враження, що всі події, які
описані у творі, дійсно відбулися з героїнею.
Письменник, для того, щоб увести читача в атмосферу тогочасної епохи, надає реципієнту важливу інформацію, яка повинна підготувати до осягнення концепції твору.
Еберсбах знаходить риси, за якими в уяві читача виникають картини минулого, виходячи
з думки про важливість сприймаючої інстанції в процесі художньої комунікації, оскільки
«остаточно значущість тексту визначає уява реципієнта (Einbildungskraft)» [10 : 348]. Читач на основі прочитаного створює власну концепцію, свою історію, але не суб’єктивну, а
таку, яка повинна все ж таки відповідати задуму автора. Для того, щоб встановити зв'язок
з читачем, Ф. Еберсбах відтворює деякі вчинки, почуття, прагнення Кароліни, намагається зрозуміти – чи властиво було таке ставлення взагалі жінкам тих часів, пояснити
сутність такої поведінки, дати оцінку. Наприклад, автор оповідає, як Кароліна захопилася
Г. Форстером, на що здатна була заради нього, чим закінчилося почуття. Письменник
ніби намагається змусити читачів взяти участь в обговорені цього питання або порівняти
її поведінку з іншими героями твору, включає читача у дискурс тексту-життя.
Ф. Еберсбах обирає епізоди, у яких він вільний у розписуванні сюжету. У багатьох
випадках він домислює факти, перебудовує, переосмислює життя героїні твору, інтенсивно включає елемент допуску, припущення, залишаючи недомовленість у власній рефлексії: «Vielleicht hat Lichtenberg nicht unrecht, wenn er spottet...» («Можливо, Ліхтенберг
не такий неправий, коли він насміхається...») [11 : 48]. В. Ізер наголошує, що «жодна розповідь не може бути переказана в її повноті. Саме такі невідворотні пропуски стимулюють динамізм оповідання. Тому коли процес читання переривається і нас покинуто у невизначеності, то з’являється можливість задіяти наші власні здібності для встановлення
зв’язків, що дозволяють заповнити лакуни, які залишив сам текст» [11 : 353]. Відповідно
до цього, сучасний письменник залишає незаповнені місця читачу для власних думок.
У творі багато суб’єктивно-авторської інформації для читача, яку неможливо точно
констатувати, перевірити або передати без застережень. Є моменти, коли письменник
не наполягає на жодному тлумаченні, залишаючи читача наодинці з власним вибором:
«Vielleicht täuscht sie sich, wenn sie meint, mit Göttingen habe sie nichts mehr zu schaffen»
[11 : 145] («Можливо, вона помиляється, якщо думає, що з Геттінгеном її більше нічого
не зв’язує»). Автор не дає підказки, які б допомогли до кінця розшифрувати зміст тематичних ліній оповіді.
Автор вимушений іноді переривати хід основного повідомлення різними вкрапленнями із додаткових елементів для більш точного викладу думки. До подібних включень
належать, приміром, пояснення: «Fühlt er sich durch Briefe aus Mainz kompromittiert? Die
Männer, denen von Kindesbeinen eingeredet wird, sie wären die Verdiener, müssen einfach
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feige werden, sobald es um ihre Stellung geht» («Чи відчував він себе скомпрометованим
через листи з Майнца? Чоловіки, яким з дитинства прищеплюють обов’язок заробляти
– свідомість годувальників, повинні просто відчувати малодушність, якщо йдеться про
їх місце») [11 : 173], уточнення: «Wenn sich die beiden ineinander verliebten? Steffens ist
weitergereist, auf lange. Aber Gustels Bedürfnis, sich anzuschmiegen, ist geweckt. Wenn Mull
sie begehrte, es wäre weit natürlicher als all die heimliche Mulligkeit» («Якщо обидва закохані? Штеффенс далі подорожує, надовго. Але потреба Густель ластитися пробудилася.
Якщо вона бажала кисеї, це було природніше, ніж будь-яка утаємниченість») [11 : 384],
вираження авторського ставлення до повідомленої інформації: «Man hat ihn nicht direckt
danach gefragt, als er Ende August bei Forster und bei Sömmering mit dem Freundeskreis je
einen munteren Abend zubrachte» («Безпосередньо ніхто його не питав, коли він наприкінці серпня у Форстера і у Зоммерінга проводив з друзями той чи інший веселий вечір»)
[11 : 154]. Такі примітки роблять повідомлення більш завершеним. Таким чином виникають два плани оповіді: моделюючий саморозгорнення, саморозвиток сюжетної дії та
коментуючий, рефлексивний.
Безпосередньо реципієнту адресовані також вставні зауваження пояснюючого характеру, розраховані на те, що читач – сучасник автора – може не знати реалій минулої
епохи. У творі присутні речення-мотивації, які виділені тире: «Ihr war – vielleicht trieb
ihn die Eitelkeit dazu – der Themenwechsel recht» («Її – можливо, марнославство доводило
його до цього – влаштовували тематичні зміни») [11 : 263]. Це свідчить про авторське
бажання підкреслити, що інформація, яка виділена, належить до другого плану оповіді.
Це дозволяє не перенавантажувати деталями основний хід подій, виділити основну ідею
і уникнути двозначності. Або, навпаки, автор виділяє таким чином інформацію, через
яку хоче особливим чином підкреслити висловлену думку, вселити співрозмовнику згоду або повагу до викладеного.
Для автора важливим було залучити читача до потенційної інтелектуальної співпраці. Нагадаємо, що на думку В. Ізера, «літературний текст повинен бути задуманий так,
щоб заанґажувати уяву читача до процесу творення речей, що знаходяться поза ним, заради нього самого, заради читання, яке приємне тільки тоді, коли активне і творче» [7 :
350]. Для цього письменник у творі використовує цитати, натяки, які вплавлені в оповідь,
зберігаючи свою автономію, і за допомогою яких активізується увага читача. Завдяки
цитаті автор дає можливість читачу ознайомитися з тією чи іншою думкою, також викладом розгорнутого коментарю оповідача, оцінкою, допомагає читачеві розібратися у
ситуації, адекватно сприйняти й зрозуміти наведені факти.
Отже, питання горизонту сподівання у творі належить до актуальних проблем сучасного літературознавства. Розглянутий матеріал дає свідчення, що письменник наводить
такі факти, які не підлягають сумніву, але у більшості випадків намагається прокоментувати їх, оцінити, продовжити хід сюжетної лінії відповідно до концептуального задуму.
Оповідач Ф. Еберсбаха не нав’язує читачу своєї точки зору, але й не приховує свого ставлення до тих чи інших подій або вчинків, тобто по-новому програє відомі епізоди. Але
водночас він використовує неперевірені свідчення, які він доповнює та осмислює і пропонує читачу свої припущення або навіть декілька варіантів однієї ситуації, тим самим
інтригуючи читача недомовленістю або налаштовуючи на певне розуміння твору.
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ПОДТЕКСТ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАССКАЗЕ А.ПЛАТОНОВА
«НЕИЗВЕСТНЫЙ ЦВЕТОК»
В статье рассмотрены характерные особенности подтекста в рассказе А. Платонова «Неизвестный цветок» и определена его функциональная значимость. Важным является тот факт, что в работе над подтекстом читатель не разрушает целостность
произведения, а органично развивает авторскую концепцию.
Ключевые слова: подтекст, автор, читатель, смысловая лакуна, художественный образ.
Поле для сотворчества автора и читателя образуется многими внутренними факторами. Актуализирована синхронная интересам читателя проблематика, точно учтены его
психолого-возрастные запросы. Автор программирует деятельность читателя, но вместе
с тем оставляет пространство для активизации читательского опыта, приобретенных им
ранее литературных и культурологических знаний. И важную роль здесь играет подтекст,
а также моменты умолчания, места неопределенности, смысловые лакуны.
Методологическую основу исследования составили теоретические положения, сформулированные в работах И.Р. Гальперина, В.А. Кухаренко, Ю.М. Лотмана, Т.И. Сильман,
К.А. Долинина, а также исследования по герменевтике и рецептивной эстетике ведущих
западноевропейских авторов: Х.Г. Гадамера, Р. Барта, М. Наумана, Р. Ингардена, Х.Р.
Яусса, В. Изера, У. Эко. В платоноведении проблема подтекста в детских рассказах только сейчас находит свое отражение в работах С.Семеновой, К.А. Баршта, Л.В. Карасева.
Традиционно термин «подтекст» определяется как скрытое содержание, возможно
преднамеренно опущенное автором, но воспроизводимое благодаря намекам, реминис© Казакова Е., 2013
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ценцииям аллюзиям, ассоциативности слова-образа. Обычно они присутствуют в тексте
неявно и часто бессознательно. Смысл, скрытый в подтексте, целостно дополняет общее содержание образа, логику развития сюжета-фабулы, характер героев. С помощью
подтекста писатель пробуждает определённые ассоциации и даёт право читателю посвоему понять переживания героев, делает читателя соавтором, будит воображение [1:
84]. Смысл, который придает тексту конкретный человек (читатель), всегда лишь часть
общего смысла этого текста. Но и сам человек может образовывать новые связи с объектом, тем самым придавая ему новый смысл, а точнее – добавляя что-то к его полному
смыслу. По мнению Х.-Г. Гадамера, «диапазон осмысления не может ограничиться ни
тем, что автор изначально имел в виду, ни кругозором человека, которому изначально
был адресован» [2: 85].
Мысль читателя активизируется благодаря особенности человеческого сознания чутко реагировать на текстовую недоговоренность, авторскую невысказанность, на скрытый подтекст. Если читатель ощущает недоговоренность, то вступает в «борьбу» с незавершенностью. Тем самым, автор направляет читательскую деятельность к различным
участкам «коммуникативной неопределенности» (Р.Ингарден), требующим большей активности в раскрытии смысла читаемого произведения, который становится понятным
только тогда, когда читатель может самостоятельно заполнить эти «смысловые пустоты». Еще А.П. Чехов отмечал: «Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам» [3: 51]. «А
что есть чтение – как не разгадывание, извлечение тайного, оставшегося за строками, за
пределами слов», – писала М.И. Цветаева. Дополняя существующие в тексте пробелы,
«неопределенности», по мнению Р. Ингардена, «мы, несомненно, выходим за пределы
самого произведения, но делаем это, однако, в соответствии с его замыслом» [4: 82].
Таким образом, усилившийся в последние десятилетия интерес исследователей к
проблеме подтекста, а также недостаточная изученность его роли в детских произведениях А. Платонова определяют актуальность данной работы.
Платонов целенаправленно создает широкое подтекстовое пространство для читательского соучастия в формировании смысла произведения. В этом случае подтекст выступает как авторская интенция – это направленность, устремленность сознания на предмет, позволяющая личности создавать, а не только пассивно воспринимать окружающий
вещный мир, наполняя его «своим» содержанием, смыслом и значением. Что наиболее
ярко проявляется в прозе А.Платонова и выступает одним из факторов, раскрывающим
сущность конструктивного диалога. Отсюда – установка на неокончательность смысла
платоновского текста и его «незавершенность». Активность восприятия читателя включалась Платоновым в творческий замысел, а себя он видел не конечным творцом художественного мира произведения, а его «режиссером», который лишь помогал воссозданию
совокупности смыслов. Так, по выражению А. Платонова, читатель «нуждается не в том,
чтобы гладко и почти неощутимо воспринимать привычные фразы, а, наоборот, в том,
чтобы ощутить в языке и в идеях автора, сопротивление и брать их с собой» [5: 32].
Перед исследователем творчества Платонова по-прежнему стоит задача «выявления
невыявленного», т.е. тех смысловых нюансов, эстетических значений, которые трудноуловимы при анализе образов героев, но крайне важны для произведения и творчества
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писателя в целом. В связи с трудностью восприятия творчества Платонова, М. Михеев
писал: «На единственно правильный вариант (как было бы в идеале) наращивается второй, третий, четвертый и т.д. и т.п. – столько, сколько читающий способен «вместить»,
удержать в своем представлении. Все они мешают друг другу, во всяком случае, затрудняя стандартное понимание. Именно так ситуация выглядит с точки зрения ревнителя
языковой правильности. Не потому ли многие вполне интеллигентные люди патологически не могут читать Платонова, что он покушается, как им кажется, на их врожденные
навыки работы с языком, состоящие в том, что от языка требуется, прежде всего, (если не
всегда) только максимум информации при минимуме используемых средств?» [6: 46].
Проникнуть в сущность слова, сказанного другим, можно только приложив усилия
для понимания особенностей чужой речи, (в случае с художником слова) специфику его
образного языка. Платонов не позволял себе говорить в духе ментора или проповедника.
Он разговаривает с читателем на языке диалога, Рассчитывает, как древний создатель
притчи, что его собеседник, направляемый авторской волей, сам найдет истину. Тогда
познанное буде обладать еще большей ценностью.
В 1930-50-е годы адресату передается работа по достраиванию и воссозданию того,
что не могло быть сказано открыто по причинам теперь уже внеэстетическим. В этой
обстановке в 1950 году завершается сказка-быль «Неизвестный цветок». Она воспринимается и прочитывается как «духовное завещание» великого русского писателя Андрея
Платоновича Платонова, умершего в 1951 году.
Одним из источников создания подтекста является способность слов «расщеплять»
свои значения, создавая параллельные изобразительные планы. При этом становятся
возможны сближения различных сущностей («и только в благоухании проходила его
грусть»), простые «вещи» приобретают символическое значение. Подробное описание
мелких деталей в произведении является способом создания подтекста и воплощения
авторской идеи. В работе над портретом цветка следует выделить детали, требующие
от читателя дополнительных пояснений. Например, сравнение цветка со звездой, еще
раз подтверждающее, судьба неизвестного цветка связана с действием неких законов
мироустройства.»Венчик у него был составлен из лепестков простого светлого цвета,
ясного и сильного, как у звезды. И, как звезда, он светился живым мерцающим огнем, и
его видно было даже в темную ночь. Цветок был похож на звезду» [7: 294].
Как много говорит о цветке сравнение со звездой? В тексте не все сказано. Образовалась смысловая лакуна. Автором оставлена возможность, восполнить содержание имеющимися у читателя знаниями. Звезды горят, освещая людям путь. Они – путеводные, так
как освещают дорогу и помогают найти правильный путь людям. Вспоминается стихотворение Н. Рубцова «Звезда полей» и сказка Ан. Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Маленький принц говорит летчику: «У каждого человека свои звезды. Одним – тем, кто
странствует, – они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Для ученых
они – как задача, которую надо решить. Для моего дельца они – золото. Но для всех этих
людей звезды – немые. А у тебя будут совсем особые звезды... У тебя будут звезды, которые
умеют смеяться!» Звезда у Платонова ассоциируется с ночью, но и воплощает силы духа,
выступающие против сил тьмы, символ вечности, обновления и зарождения новой непрекращающейся жизни. Образ бессмертного «цветка-труженика», который автор сравнивает
296

с ясной и сильной звездой, приводит читателя к важной идее платоновского творчества о
победе жизни над смертью путем труда: цветок «трудился день и ночь, чтобы жить и не
умереть». Платонов подчеркивает здесь значимость и ценность каждого элемента окружающего мира, даже маленькая, незаметная былинка играет свою важную роль в жизни.
Мир писателя – мир всеобщего сиротства и разобщенности. Одиноки люди, особенно
дети, одиноки растения и животные. «Жил на свете маленький цветок. Никто и не знал, что
он есть на земле. Он рос один на пустыре; коровы и козы не ходили туда, и дети из пионерского лагеря там никогда не играли» [7: 294]. Но вот появляется девочка Даша, другие дети,
помогающие цветку выжить. Отчего ей были так близки и понятны переживания крошечного ростка? Ребенок особенно остро почувствовал сиротство растения, потому что и она
сама была в тот момент в разлуке с матерью и ощущала себя одинокой и покинутой. Два
бесприютных сердца тянутся друг к другу, находя один в другом надежду и опору.
Почему автор именно детям предоставляет право изменить несовершенство мира?
Вдумаемся в смысл фразы: «Вырастут и не погибнут прекрасные дети, самые лучшие,
сияющие светом цветы, которых нигде нет» [7: 294]. Платонова 30-50-ых гг. отличал предмет художественного исследования – мир детства, адресат творчества – дети, а также ведущая тенденция – стремление постичь и раскрыть субъектность ребенка и детства в целом.
Именно ребенок – это то «вещество существования», суть которого пытались постигнуть
исследователи платоновского творчества, так как писатель в детях видит естественную
форму воплощения будущей жизни, связывает с ними представление о самых главных
ценностях жизни. Они – последняя точка, поставленная писателем в конце своего пути.
В то же время, как на уровне художественного языка, так и на уровне художественного обобщения обозначается известный принцип амбивалентности – любой изображенный факт, любой характер, любое действие не имеют аксиологической окончательности
и могут быть расценены двояко. Так, в художественном пространстве «Неизвестного
цветка» сведены рядом два эпизода встречи с цветком – Даши и пионеров, которые «четыре дня работали ... А после того ... больше на пустырь не приходили». Эпизод с пионерами провоцирует постановку вопроса: Чем отличается отношение к цветку Даши и
пионеров? Почему пионеры забыли о цветке, а Даша не только пришла проститься с
ним, но и всю долгую зиму «помнила о маленьком, неизвестном по имени цветке»? Проблематика рассказа неразрывно связана с магистральной для творчества писателя «идеей
жизни». Подчёркнутая «положительность» героини во многом объясняется возлагаемой
на нее миссией «спасителя Вселенной».
Из отношения пионеров к цветку ясно, что они делают доброе дело не по велению
души или глубоко осознанно, а подчиняются общему детскому порыву и идеологическим
принципам. Они легко проявляют инициативу, но для них помощь подобна игре, где происходит первая проба сил. В авторской характеристике друзей Даши доминирует принадлежность к пионерской организации. Пионерская организация существовала по установленным «Законам юных пионеров», опекалась коммунистической партией. С пионерским
энтузиазмом они удобривают землю на пустыре, чтобы из семян его выросли и не погибли
«прекрасные дети, самые лучшие, сияющие светом цветы, которых нету нигде». Но действия друзей Даши типичны для юных пионеров. Они «любовались цветком, как героем»
и помогали как герою, не проникая в сущность трудной судьбы цветка. Так образ пионеров
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с одной стороны вырисован Платоновым четко в соответствии со всеми литературными
штампами того времени, но другой ракурс рассмотрения дает возможность глубже осмыслить знаковый характер внутренней сущность пионерской организации.
Еще одно неожиданное противоречие ждет читателя и ставит перед по-настоящему
сложной задачей. На следующее лето девочка приходит снова к цветку. «Однако прошлогоднего цветка, жившего меж камнем и глиной, уже не было.…И Даше стало грустно,
что нет прежнего цветка. Она пошла обратно и вдруг остановилась. Меж двумя тесными
камнями вырос новый цвет, только немного лучше и еще прекраснее…» [7: 294]. Почему
цветок не стал жить на удобренной плодородной земле? Получается, что все заботы ребят были излишними? Ведь все равно цветок захотел расти и жить среди камней, борясь
с трудными условиями жизни. Может быть, этот неизвестный цветок так сильно благоухал лишь потому, что существование его было тяжелым и ему приходилось каждую
минуту сражаться за свою жизнь? Именно тогда он в полной мере чувствовал радость от
того, чего добился. На этот вопрос автор побуждает ответить читателя и таким образом
приблизиться к скрытой авторской идее, глубоко выношенной мысли о мироустройстве,
бережном отношении к природе, в которой есть свои тайны и сокрыты непознанные
законы бытия. Так активным стимулирующим моментом является событийная незавершенность повествования. Психология читателя требует «эпилога», ему предоставляется
возможность самому додумывать сюжет. Творческого читателя незавершенный конец
стимулирует на «художественное продолжение» повествования. Отсутствие прямого заключения в конце произведения, дает возможность читателю самому делать выводы.
При этом в ходе подобного рода «формулировании несформулированного» всегда присутствует возможность для читателя «сформулировать» самого себя и, тем самым, обнаружить то, что до сих пор ускользало от его сознания, что способствует подготовке
читателя более высокого уровня. «Поэтому детские рассказы Платонова, как шкатулки с
двойным дном, поучение для детей, притча для взрослых» [8: 16].
Таким образом, текст является для читателя полным, если отсутствующая в нем информация имеется в опыте читателя и позволяет ему домыслить содержание текста. На
основе этой информации, одновременно заключенной и в опыте читателя, и в подтексте,
содержание приобретает целостность.
Процесс извлечения глубинного смысла носит доминантный характер. Содержание
и глубина извлеченного подтекста, как правило, свидетельствуют об особенностях личности интерпретатора. Так, при внимательном чтении, высокой читательской культуре,
развитом ассоциативном мышлении, широком кругозоре, высокой степени духовного
развития читатель способен глубоко проникнуть в произведение, адекватно восприняв
смысл художественного текста во всей его сложности и полноте.
Следовательно, подтекст выступает как комплекс скрытых смыслов, важное средство активизации читателя, возбуждения его интереса к произведению и самостоятельной мысли.
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ПІДТЕКСТ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ЧИТАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
ОПОВІДАННІ А. ПЛАТОНОВА «НЕВІДОМА КВІТКА»
У статті розглянуто характерні особливості підтексту в оповіданні А. Платонова
«Невідома квітка» і визначена його функціональна значимість. Важливим є той факт,
що в роботі над підтекстом читач не руйнує цілісність твору, а органічно розвиває
авторську концепцію.
Ключові слова: підтекст, автор, читач, смислова лакуна, художній образ.
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THE SUBTEXT AS A MEANS TO ENHANCE THE READING OF THE
STORY OF ANDREI PLATONOV «UNKNOWN FLOWER»
The paper considers the characteristics of the subtext in the story by A. Platonov “Unknown
flower” defines by its functional significance. What is important is the fact that the work on the
subtext reader does not destroy the integrity of the work and the author’s concept of developing
organically.
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НАРАТИВНИЙ ЛАБІРИНТ У ТВОРАХ ЦАНЬ СЮЕ
ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СМИСЛОВИХ ПАРАДОКСІВ Х.Л. БОРХЕСА
Стаття присвячена розгляду загальної характеристики лабіринтної манери письма
як знакового літературного прийому постмодернізму, та наративного лабіринту у творах сучасної китайської письменниці Цань Сюе як симбіозу унікальності форми твору
та символічного синкретизму.
Ключові слова: лабіринт, символ, інтроверсія, фантастичність, гра, час, простір.
Вивчення особливостей впливу західних письменників на манеру письма китайських
письменників-авангардистів 80-90-х рр.. ХХ ст. тільки започатковане і подається переважно в загальних рисах (Н.К. Хузіятова, К.О. Завидовська тощо). Однак трансформації Борхесівського лабіринту на основі китайської ментальності і способів художнього
осмислення дійсності ще не розглядалися. В даній статті ми спробуємо розкрити особливості переломлення ознак лабіринту Х.Л. Борхеса в китайській літературній традиції
на прикладі творчості сучасної письменниці авангардного напряму Цань Сюе.
Лабіринт – образ-метафора постмодернізму – один з центральних елементів системи понять філософського світорозуміння Х.Л. Борхеса ( «Сад розгалужених стежок»)
та У. Еко («Ім'я троянди»). Лабіринт у Борхеса виступав, зокрема, своєрідною моделлю вселенської світобудови: світ – це Вавилонська бібліотека, яка охоплює всі можливі
комбінації двадцяти з чимось орфографічних знаків (число їх, хоч і величезне, та не нескінченне) – або все, що піддається вираженню – на всіх мовах. Згідно Борхеса, таке
“книгосховище” – це Лабіринт, або Система, архітектоніка якої зумовлюється власними
правилами – законами приречення, вищого порядку, провидіння. Сприйнявши борхесівску ідею лабіринту як образно-знакову модель Універсуму, У. Еко («Ім'я троянди»)
вибудовує своєрідну “подвійну метафору – метафору метафори”, акцентовано зображуючи бібліотеку абатства як лабіринт, незбагненний і недоступний для непосвячених.
Монастирське книгосховище у Еко – свого роду світовий план, в якому будь-якому приміщенню (в залежності від його місця розташування) присвоєно символічне географічне
найменування. Пожежа, що знищила бібліотеку, у Еко – це не стільки уявна на знаковому
рівні процедура руйнування борхесівського Лабіринту в результаті теоретичної і аксіологічної полеміки, скільки символ зміни домінуючої парадигми зображення світу як підсумку інтелектуальної революції постмодерну. На думку Еко («Нотатки на полях «Імені
троянди»), борхесівський лабіринт Всесвіту є системним та структурним, вихід з нього
зумовлений самим фактом його існування: в ньому немає розгалужень і тупиків, відсутня ситуація перманентного вибору, бо блукаючий в ньому – це фаталіст у стані пасивної
залежності від власних примх і примх творця лабіринту. Такими лабіринтами в історії
людства, що нерідко розуміються Еко як історія уявного конструювання людьми можли© М. Война, 2013
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вих світів, були: а) безальтернативний лабіринт Мінотавра, в якому було в принципі неможливо заблукати, бо всі дороги вели до неминучої розв'язки – зустрічі з Мінотавром, б)
«маньєристичний», за Еко, лабіринт, що складається з розгалужених коридорів із безліччю
тупиків, вихід з якого в кінцевому рахунку досяжний через кінцеве число спроб і помилок.
Збагнувши фізіологічну, психологічну або ментальну організацію їх творців – можна проникнути в таємницю самих лабіринтів [1].
Пристрасний поціновувач лабіринтів – від реальних до міфологічних і особисто ним
вигаданих – Хорхе Луї Борхес не лише присвятив їм чимало притч та оповідань, а й усю
свою прозу перетворив на якусь подобу лабіринту, в якому можна вештатися вічно, так і не
знайшовши виходу. На відміну від Тезея, він і не шукав вихід, і якщо б Аріадна запропонувала йому свою нитку, він біг би від неї, як від вогню. Мета у нього протилежна: заманити
читача до лабіринту запаморочливих умовиводів, а після − кинути, щоб той ніколи не зміг
знайти не тільки шляху назад, але і центру лабіринту. У цьому древній секрет лабіринту –
до того, як почати шукати вихід, треба виявити центр. А що є центр лабіринту? Якщо не
заглиблюватися в китайську або арабську традицію, а скористатися античною міфологією,
то центром того ж крітського лабіринту була людина з головою бика.
Борхес слугує провідником читача з перших його кроків у лабіринті і полишає його
на півдорозі до центру. У цьому немає ніякого підступу – просто у лабіринтів Борхеса
занадто багато стежок: поки читач блукає по одній, письменник – по сусідній. Ось розповідь Борхеса, яку немає потреби переказувати – так красномовно вона названа: «Абенхакан ель Бохарі, який загинув у власному лабіринті». Це слід розуміти в тому сенсі, що
навіть у будівельника лабіринту немає гарантії, що він сам у ньому не заблукає.
Таємне бажання Борхеса – заблукати у зведеному ним самим лабіринті, однак цьому заважає надмірна інтелектуальність його прози і унікальна ерудиція її автора. Мова,
зрозуміло, про лабіринт швидше уявний, ніж реальний, чиї координати не в просторі, а
в часі, про такий собі універсальний лабіринт лабіринтів, який охоплював би минуле і
прийдешнє, і якимось дивом вміщував би Всесвіт . А для цього майбутнє має бути таким
же неминучим і непорушним, як минуле. Або, навпаки, минулому слід було б надати
варіативність майбутнього. Так чи інакше зрівняти їх у правах.
Як з лабіринту Борхеса немає виходу, а тільки нескінченний шлях до його центру, так
за кожним заданим в його філософсько-кросвордній прозі запитанням слідує не відповідь, а наступне запитання, чи не розгадка, а наступна загадка
Бібліотека – єдина твердь (в обох значеннях) у сипучих пісках лабіринту Часу. Фантастично ерудований і наскрізь цитатний («Наша мова – це мова цитат»), Борхес діє
протилежно компілятору і плагіаторам: якщо ті приписують собі чуже, то Борхес, навпаки, часто приписує власні думки і спостереження класикам, а то і вигаданим джерелам – прийом помилкової атрибуції. Читаючи розповіді-лабіринти Борхеса, все глибше
входячи в магічний лабіринт його прози, не тільки припиняєш зрештою відрізняти одного автора від іншого, творця від його творів, а й світ рукотворний (у нашому випадку –
складений) від нерукотворного [2].
Прийоми моделювання художної дійсності, напрацьовані західними письменниками у 80-90-х роках ХХ ст., активно залучаються китайськими письменникамиекспериментаторами. Однак через те, що майже все ХХ століття було занурене в
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раціоналізм, значення форми мистецтва довгий період зазнавало обмежень та утисків, і
врешті-решт стало повноцінно залежним від ідеї. У середині 80-х років у період широкомасштабних революцій на терені літературної форми, швидкими темпами зросла роль
форми в оповіді. Форма стала майже основним ціннісним критерієм твору, що викликало появу великої кількості молодих письменників-експериментаторів в Китаї. Значення
форми твору беззаперечне, однак вона сама по собі не є самодостатньою. Іншими словами, унікальність форми полягає не стільки в її зовнішніх проявах, скільки в її унікальній
естетичній функції та в її здатності до розкриття духовного світу. Якщо вважати форму
твору абсолютно ціннісним показником, ми не уникнемо ситуації спрощення літературного твору до рівня гри, вистави. Значення унікальної форми в розкритті унікальних
ідей та думок, відповідно певні ідеї та думки лише, будучи обрамленими унікальною
формою, зможуть бути виражені якнайкраще.
Лабіринтом як манерою оповіді користувався у 80-х роках, чимало китайських
письменників-авангардистів. Показовою, наприклад, є проза Ге Фея, де він вдається до
часово-просторової розірваності, циклічності, повторюваності, варіативності розвитку
сюжету, смислових лакун. Наприклад, у повісті «Загублений човен»(«迷舟») він залишав
білу пляму у фокусі зображення. Така смислова лакуна в тілі оповіді, є лише свого роду
літературною грою, а через те неможливим видається нове бачення та глибше розуміння
твору як наслідок зміни часу, глибше розуміння вимагає внутрішнього збагачення.
До прийому “наративного лабіринту” вдається і Цань Сюе. Цань Сюе (справжнє ім’я
Ден Сяохуа) сучасна китайська письменниця-авангардистка та літературний критик. Її
абстрактний стиль письма та нетрадиційна форма оповіді привернула значну увагу критиків у 90-х роках ХХ століття. Твори Цань Сюе традиційно поділяють на два періоди
– ранній (середина 80-х років ) та пізній (90-ті роки). Серед творів раннього періоду слід
назвати «Вулицю з жовтої глини» («黄泥街») 1986, «Стару пливучу хмарину» («苍老的
浮云») 1989, та інші. У творах пізнього періоду, таких як «Плин життя» («历程») 1995,
«Нове життя» («新生活») , «Звіт думок» («思想汇报») 1991, та інших, зміст складний та
заплутаний, що унеможливлює його розуміння читачем.
Заплутаність, що притаманна творам Цань Сюе, напевно домінує над подібними художніми прийомами у творчості інших китайських письменників. Особливо це стосується пізнього періоду її творчості, коли в її оповіданнях та повістях найчіткіше простежується вплив яскравих письменників-експериментаторів Європи, зокрема Дж. Джойса та
Ф. Кафки. Однак великі західні «вчителі» хоча й нехтують здатністю розуміння читача,
проте їх авторський задум все ж відносно чіткий та зрозумілий. Він не затягує читача
у світ загадок. Натомість твори Цань Сюе оперують доволі туманним смисловим колом, «плаваючим», важким для сприйняття та розуміння. Це є головною відмінністю
між Цань Сюе та великими західними майстрами слова. В цьому полягає не лише перевага Цань Сюе, а й власне її недолік. Коли дослідники її творчості намагаються подати
теоретично обґрунтований аналіз її творів, часто прагнуть звести їх до загальновідомих
концепцій та ідей. Це неминуче призводить то зниження яскравості й неповторності її
індивідуального стилю, і з цим не погоджуються як сама Цань Сюе, так і ряд інших її дослідників, серед яких Ван Фей (王绯) та Є Хуншен (叶洪生). Таким чином, неоднозначність у трактуванні творів породила собою особливу тактику осмислення, яка полягала у
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виявленні дворівневої смислової реалізації. Так, наприклад, японська дослідниця Наоко
Кондо підкреслює: «Оповідання Цань Сюе – це історії не про події у світі, а про світ загалом, не про події в часі, а про час в цілому»[3:16].
Особливість та оригінальність художнього стилю Цань Сюе перш за все виявляється
у творах. Їх складають образні та подієві символи. Ранні твори письменниці тяжіють до
образних символів, а вже у творах пізнього періоду, символічні образи-персонажі часто
повторюються, а на перший план виходять подієві символи. Символи пізніх творів Цань
Сюе туманні, неясні, саме в цьому полягає «загадка» у «загадці Цань Сюе»[4: 63-81].
Згідно поглядів інших дослідників, як то Ван Фей, у наративних структурах творів
Цань Сюе виявляється відносно мало рис, запозичених нею у західних письменників.
Вона створила власний неповторний стиль, що й стало запорукою її негаснучої популярності (хоча й не широкомасштабної), власне як Ма Юаня та інших відомих китайських
письменників-авангардистів. Безперечно (і це неодноразово зазначала сама письменниця), на Цань Сюе справили відчутний влив просвітницькі ідеї письменників Заходу, особливо Кафки та Борхеса, однак вона, переважно керуючись власним відчуттям та світобаченням, в певній мірі скинула з себе ярмо попередніх традицій. Багато хто помічає її
тісний зв’язок з Кафкою, вона й сама видала чимало праць, присвячених цьому автору.
Однак, на наш погляд, у філософсько-психологічному осмисленні реальності вона більше тяжіє саме до Борхеса, що й вилилось у лабіринтній структурі оповіді.
Твори Цань Сюе розкривають читачеві ірреальний світ фантастичних подій та ситуацій. В цьому світі, досвід реалістичного прочитання виявляється абсолютно неефективним. Фантастичність, містицизм – перше враження, яке отримує читач розкривши
оповідання письменниці.
Читаючи твори Цань Сюе, дуже важко говорити про персонажів, всі герої її творів
є символами. Символічні персонажі, незважаючи на вік, стать, суспільний щабель, – всі
вони незмінно марять, і ці марення криють в собі глибокий сенс. Цань Сюе замінила
собою всіх персонажів, у всіх присутня єдина інтонація – інтонація автора. Не лише в
мові, а навіть у способі та манері мислення всі герої яскраво проявляють особливості
Цань Сюе. Іншими словами, всі персонажі думають та говорять однаково. Зміст творів
Цань Сюе не визначається суспільним значенням, а отже і соціальний статус персонажів
не відіграє тут вирішальної ролі. Це є відмінністю від творів інших авторів, де соціальна
приналежність стає визначальним фактором у творенні персонажу.
У певній мірі твори Цань Сюе схожі з поезією туманників∗, оскільки виражальнозображальна мета покладається на символіку. У туманників головна роль належить не
власне символам, а змісту, який вони несуть. У Сань Сюе ж навіть чуттєве сприйняття
символіки досить заплутане. Наприклад, у повісті «Плин життя» постійно повторюваний і детальний епізод ловлі бліх у кота змушує нас чітко відчути, що саме тут приховане
смислове ядро подієвого символу оповідання, однак який саме зміст чи настрій несе в
собі цей образ, нам невідомо.
Твори Цань Сюе викликають у читача почуття розгубленості, адже в них не лише неможливо точно визначити зміст символів, але й не вдається чітко визначити емоційне забарвлення. У процесі читання, реципієнт від початку до кінця занурюється у стан розгадування символів-загадок, це не лише дуже втомлює, а й не приносить бажаних результатів.
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Незрозумілими є як подієві символи (коробка залишена батьком за життя у творі «Гріх»(«
罪恶»), так і образні символи (чорний кіт посеред кімнати у творі «Плин життя»). Ці символи заплутують читача, однак корінь проблеми полягає не в них. Головна проблема полягає в структурі, а саме в наявних зв’язках між різними частинами твору. Коли смисл
символів неясний, читач все ж може на основі власного читацького досвіду розгадати їх.
Якщо не існує чіткого пояснення, все ж існує індивідуальна інтерпретація. Однак з точки
зору читача, найскладнішим викликом та найбільшою складністю є спроба поставити в
ряд та згрупувати всі здогадки, сформувати єдине завершене структурне розуміння.
Стосовно творів Цань Сюе ця проблема є основною, однак очевидно, що вона досі
не викликала відповідний інтерес дослідників її творчості, навіть тих, хто підносить її на
п’єдестал. З нашої точки зору, проблема структури твору є більш важливою аніж проблема інтерпретації символів. Зовнішня структура творів Цань Сюе (подієві зв’язки) дуже
вільна і часто алогічна. Через те читач часто вважає, що не досяг внутрішньої глибокої
структури твору. Однак насправді довільність структури несе в собі глибокий смисл.
Сама Цань Сюе говорить: «Читачу необхідно проявити більше терпіння, і лише тоді він
можливо осягне внутрішню складність структури»[5: 362].
Цань Сюе у своїй творчості спирається на власний унікальний досвід, який не має
властивостей всезагального, а тому й не може бути адекватно сприйнятий багатьма читачами. І це зрозуміло. На нашу думку, ігровий лабіринт є найбільшою загадкою творів
Цань Сюе. Письменниця вважає що її твори − це історії про людську душу: «Речі, про які
я пишу, не існують у зовнішньому світі… Всі мої твори − спроба за допомогою різних
засобів розказати одну й ту саму історію − історію іншого світу, історію людської душі,
або ж історію, що стосується царини мистецтва»[6: 3]. Це орієнтує читача в напрямі,
який унеможливлює розуміння творів письменниці, виходячи як з власного повсякденного досвіду, так із психологічного. Історії про людську душу − тут напевно йдеться не
про загальновідомі «психологічні процеси». Вона повідомляє нам, що аби зрозуміти її
твори, слід здійснити певні перевтілення, позбавитися пут повсякденного досвіду життя,
заглибитися в найпотаємніші куточки людської душі, туди, де існує абсолютно новий,
інший світ. Лише тоді ми зможемо зрозуміти, що то є безмежний світ, відмінний від того,
що його можна побачити й почути. Це світ необмежений у просторі та часі [6: 4].
В порівнянні з Ма Юанем та рядом інших авангардистів, Цань Сюе стала однією з
небагатьох, хто успішно реалізував себе в інтровертованих творах. Цань Сюе відкинула техніку зображення потворності людської натури через негативні образи. Нечіткість
трактування смислу твору та створення лабіринту стало новою письменницькою тактикою. Те, що сама Цань Сюе говорить про свої твори жодним чином не допомагає у їх
чіткій систематизації. Оскільки, як тільки вони будуть теоретично зведені до чіткої системи, безмежний лабіринт в її творах має можливість виявитись дуже простою істиною,
і тоді письменницька гра оповіді наразиться на небезпеку [7: 230].
Ми схиляємося до думки, що у своїх творах пізнього періоду Сань Сюе грає у «гру
порожнього кошику», кожен твір пропонує читачеві, наче порожній кошик, вкласти в
нього своє власне смислове наповнення. Отже, смисл твору полягає в його плавучості, а
через те єдино вірного розуміння не існує.
Є дослідники як, наприклад, професор Пекінського університету Дай Цзіньхуа, які
намагаються інтерпретувати твори Цань Сюе на основі відповідності конкретним теорі304

ям. Тоді кожна подія у творах Цань Сюе має свою чітко визначену символіку з глибоким
філософським значенням та високим рівнем теоретичного обґрунтування. Наприклад
твір «Плин життя». Пі Цзіньчжунь, який не може заснути цілу ніч, годинами спостерігає
за чорною кішкою під стелею кімнати. Тут чорна кішка символізує життя та смерть,
прагнення до існування, Лао Ван − його внутрішнє раціональне «Я», Лао Цен − символ
реальності, батьки панночки Лі, які вказують Пі Цзіньчжуню на кістляву чорну кішку, в
якої необхідно виловити бліх − вказівка на роботу, що має на меті дати пояснення питанню життя та смерті [5: 363], і т.д. Згідно цього підходу, кожен персонаж твору, кожна сюжетна подія містить глибокий філософський зміст. Відтак, кожен неясний сенс, що несе
в собі окрема подія твору, представляє собою приховану метафору, яку можна зрозуміти
лише перенісши її на тло високого філософського рівня. Загальновідомо, що усі образи
творів та їх розуміння повинні мати в основі життєвий досвід. Однак вищезгадані твори,
на нашу думку, виходять за межі цього досвіду.
Що стосується Цань Сюе, то вона пройшла шлях від змалювання фантастичності
світу в ранніх творах, до фантастичності самих творів в пізній період своєї діяльності.
Структура окремого твору будується виходячи з його смислу, однак коли смисловий напрям неясний, дуже складно відшукати у творі ознаки структурності. Проблема структури творів Цань Сюе за великим рахунком є проблемою смислу творів.
Отже, лабіринт є однією з основних метафор постмодернізму, і це явище притаманне
творам Х.Л. Борхеса та У. Еко. Лабіринт є таким способом нарації, що призводить до
втрати читачем координат між дійсністю та вигадкою, між реальним та фантастичним.
Коментуючи «Сад розгалужених стежок» Борхеса, Цань Сюе приходить до висновку, що
власне до створення лабіринту спонукають людину критичні, межові ситуації життя або
відчуття неминучості смерті, таким чином кидаючи їй виклик та заграючи з нею. Символічно насичені твори Цань Сюе створюють особливий тип лабіринту – символічний,
тобто такий, в якому безмежність спроб трактування символів приводить читача до безмежності варіантів інтерпретації смислу та ідеї твору. Авторка залучає читача до гри в
«порожній кошик», в якій смисл твору є нічим іншим як тим, що вклав у нього сам читач
власним індивідуальним розумінням. Синкретичність трактування символів творів представляє можливим кожному читачеві шукати вихід з лабіринту самостійно.
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белорусского писателя второй половины ХХ века этических и эстетических принципов.
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Исследование интерпретации одним писателем личности и творчества другого писателя – традиционное и перспективное направление литературоведческих исследований,
позволяющее углубить общепринятые представления о литературном процессе, о творческой индивидуальности.
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Владимир Короткевич (1930–1984) – один из классиков белорусской литературы
ХХ века, много сделавший для возрождения исторической памяти своих соотечественников, для обновления эстетической парадигмы белорусской литературы. В 1944 году
судьба привела будущего писателя в Киев, с 1949 по 1954 год он учился на историкофилологическом факультете Киевского университета, некоторое время работал учителем
в деревне Лесовичи под Киевом. В. Короткевич хорошо знал украинскую культуру и
литературу, высоко отзывался о творчестве многих писателей. В 1971 году Владимир
Короткевич написал очерк «Saxifraga», посвященный Лесе Украинке. Если исходить из
даты написания, то возникает соблазн отнести произведение «Saxifraga» к юбилейному очерку, но этот очерк достаточно специфический в жанрово-стилевом отношении,
так как в нем синтезированы элементы биографического и путевого очерков, литературного портрета, документальный и беллетристический планы. Начало произведения
выдержано в иронической манере В. Короткевича-повествователя: «Несколько лет назад
у нашей киногруппы, которая снимала в Крыму мой фильм, случился свободный день.
Я попросил на тот день у нашего директора одного из четырехногих актеров – а именно
осла – и направился на нем в горы, на Яйлу. Хотел бы я, безусловно, сказать, что выклянчил не осла, а лошадь. Это было бы намного романтичней: вылазка на лошади в горы.
Но правда есть правда – другом моим был не скакун из симферопольской плембазы, а
обыкновенный буровато-мышиный и длинноухий герой басен» [1 (8:153)]. Невольное
созерцание пейзажей, где постепенно деревья и трава уступали место камням, навеяло
писателю строки из произведения Леси Украинки и желание рассказать о ней.
Композиция очерка продумана до мелочей, в качестве узловых моментов интерпретации личности и творчества классика украинской литературы Короткевич взял основные
моменты биографии Леси Украинки: детство, воспитание, любовь, социокультурные обстоятельства творчества, видение мира, жизненные и творческие интересы, смерть.
По мнению Владимира Короткевича, в становлении индивидуальности Леси Украинки значительную роль сыграли отец с матерью, уже с детства воспитавшие уважение
к украинской истории и культуре (в родительском доме в деревне Колодежное ежегодно
праздновались шевченковские годовщины, ставился кукольный спектакль о Кормелюке),
украинский фольклор, природа: «Здесь большой свет полесской фантазии впервые породил те образы, которые позднее так ярко будут сверкать в знаменитой «Лесной песне».
Здесь родилась душа детей, все то, что заставит их, в том числе и Лесю, считать, что «мы
не черниговские и не полтавские, а мы полешуки». И чувство этого единства с Полесьем
будет глубоким, как озеро Нечемное («нечем достать дна»), возле которого жил пасечник
Лев. У него гостили дети, и он стал позднее прототипом «дядьки Льва» из «Песни» [1
(8-2:155)]. Особенность повествования у Владимира Короткевича – сопоставление прошлого и настоящего: он писал об озере Нечемном и отмечал, что сейчас оно безлюдное,
что в Великую Отечественную войну немцы разобрали большой дом Косачей в семи
верстах от Ковеля на блиндаж. В. Короткевич вспомнил и о трагическом случае, когда
десятилетняя Лариса застудила ноги. Тот факт, что Леся из-за болезни училась у частных
преподавателей, Короткевич интерпретирует следующим образом: «…Здесь возможно и
другое объяснение: мать, например, говорила, что все это было не столько из-за болезни,
сколько оттого, что мать боялась, чтобы казенная школа не разрушила язык, характер,
307

взгляды ребенка. Как бы то ни было, но ребенок был обучен немецкому, французскому,
греческому, латинскому языкам, а после сам выучил польский, итальянский, английский,
болгарский и испанский. А что же?! Семья была культурная, талантливая, интересующаяся знаниями. Странно, что в таких условиях вырос все же человек, потребностью которого было не только витийствовать, но и действовать» [1 (8-2:155–156)]. Романтик по
мироощущению, Владимир Короткевич высоко ценил умение личности противостоять
обстоятельствам. Для белорусского писателя Леся Украинка – человек большого мужества, жизнь которого прошла в муках, «в липучих цепях из гипса»: «В этих цепях, в которые ее периодически заковывали, она неустанно работает и становится совершенной
поэтессой, драматургом, прозаиком, интересным (и что намного труднее, мы постоянно
убеждаемся в этом на каждом шагу) безупречно правдивым и справедливым критиком и
публицистом, значительным историком, этнографом, искусствоведом, музыковедом» [1
(8-2:156)]. Жизнь была суровым испытанием и для разбитого параличом Ивана Франко,
и для Генриха Гейне, но, как замечает В. Короткевич, они были мужчинами, а Леся –
хрупкая женщина.
Владимир Короткевич специально подчеркивал многогранность таланта, деятельности, интересов Леси Украинки. Ее поэмы на «восточные» сюжеты – это далеко не
случайность, а закономерное следствие серьезного увлечения познанием истории. Книги
не заслонили реальность для этой талантливой женщины: «Она действовала. Заслужила
добрую память колодежанских крестьян, которые вспоминали ее даже через шестьдесят
лет, поверьте мне» [1 (8-2:156)]; «Она боролась с эпидемией тифа. Организаторской деятельностью и деньгами существенно помогла крестьянам в неурожайный, смертельно
голодный 1891 год. Будучи после смерти отца (а источником доходов была его служба)
человеком очень небогатым, если не сказать неимущим, она, как будто от имени неизвестного благожелателя, все же на свои деньги организовала фольклорную экспедицию
1908 года на Полтавщину. С новыми фонографами. Руководителем экспедиции стал выдающийся музыковед, фольклорист и композитор Филарет Колеса. Перед ним была поставлена одна задача: только думы и исторические песни. И в этом была продуманная
цель. Любая иная песня могла подождать – думы умирали уже тогда. А так еще жили знаменитые Михайло Кравченко и Гнат Гончаренко. Нельзя было отклоняться. Было мало
времени и денег. Надо было хотя бы на гектографе издать собранное или в дешевой литографии, хотя бы репертуар одного Кравченко, хотя бы в самом ограниченном количестве
экземпляров. Собрано было… два тома» [1 (8-2:157)]. Короткевич как бы между прочим
вспомнил случай, что, когда бандурист Гончаренко приехал к Лесе в Ялту на запись, то
полиция хотела его задержать: «Царские слуги уничтожали наиболее специфическое,
поэтическое и наиболее историческое явление народной жизни» [1 (8-2:158)]. Писательница понимала важность сохранения памяти о прошлом и важность для человека и писателя быть честным перед собой и людьми: «Но подвиг был не только в творчестве и
защите слова и песни. Не высший ли подвиг был в защите чести человека и страны.
Когда осенью 1896 года царя и царицу приветствовали в Париже официальные круги,
то некоторые музыканты, артисты, писатели слагали в их честь кантаты, здравицы и
песни. Возмущалась вся левая российская интеллигенция, но никто не осмелился сказать
слово, кроме этой слабой двадцатисемилетней женщины» [1 (8-2:159)]. В. Короткевич
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поведал о том, как Л. Украинка прислала в редакцию парижской газеты «Le Reform»
статью «Голос одной российской заключенной», в которой осудила восхвалявших царя
французов: «Цари наши превзошли египетских в своем стремлении к массивному. Ваша
Бастилия ничто в сравнении с ними. Приходите же, великие поэты, великие артисты, посмотрите на величие наших бастильских цитаделей, спуститесь с эстрад, снимите ваши
котурны и посмотрите на нашу прекрасную тюрьму… великую Россию» [1 (8-2:160)]. В.
Короткевич при этом вспомнил известные слова Ивана Франко, что после шевченковского «Завещания» Украина не слышала более сильного голоса: «Мимо воли думаешь, что
эта слабая девушка – едва ли не единственный мужчина на всю современную, соборную
Украину» [1 (8-2:160)].
Леся Украинка – чрезвычайно талантливый автор, «уже в какие-то девятнадцать лет
создаются гениальные стихотворения, которые входят в сокровищницу украинской и мировой поэзии. Я имею в виду «Contra spem spero». Это уже не только свой стиль и разрыв
со стонами и жалобами во имя мужества, энергии, проклятия. Это большее» [1 (8-2:160–
161)]. В. Короткевич позволил себе сравнить в эстетическом плане Лесю Украинку с
классиком белорусской литературы Максимом Богдановичем: «В лице Леси Украинки в
украинскую литературу пришло то, чего не хватало в то время украинцам и нам: соединенные с благородной идеей интеллигентность, изящность и, при всей национальной
стихии, Всемирность в самом высоком значении этого слова» [1 (8-2:161)].
В. Короткевич-романтик считал, что поэт высоком значении этого слова становится поэтом, только преодолевая испытания судьбы. Владимир Короткевич заметил: «Некоторые
критики сетовали, что из-за болезни, из-за прикованности на долгие месяцы к кровати поэтесса часто вынуждена была оставлять своих соратников, жить в оранжерейной атмосфере
санаториев, на чужбине. Мы знаем, что и она болезненно переживала это. А я думаю – и
пусть меня простит ее великая тень, и украинская поэзия, и сама великая Украина, – я думаю, что в этом несчастье было и рациональное зерно. Представим себе безоблачную жизнь
любимой, жены, матери. Вся энергия, вся любовь, вся боль пошли бы туда. Мужчина все же
меньше зависит от этого, а для женщин это многое, если не все. Сколько поэтесс затухало и
исчезало вот так, в стихах о любви, согласии, розовощеких детишках» [1 (8-2:161)].
Белорусский писатель утверждает, что оценить гражданское мужество и вообще все
сделанное Л. Украинкой можно только с учетом социокультурных обстоятельств, в которых она жила и работала. В. Короткевич привел курьезный исторический факт, когда
после печально знаменитого валуевского циркуляра 1863 года, запретившего публичное
употребление украинского языка и разрешавшего на сцене петь украинские песни только
в переводе, на концерте Миколы Лысенко в 1864 году исполнитель народных песен Микола Богданов запел под гром аплодисментов украинскую песню на французском языке:
«И кто бы вступился за голодных и подневольных, за родину, если не тень Тараса, если
не Иван Франко, если не эта слабая, хрупкая женщина» [1 (8-2:162)]; «Время унижения
также рождает богатырей. И счастлив тот народ, который в такие эпохи имеет силу родить. Родить защиту» [1 (8-2:163)].
Леся Украинка для Короткевича – воплощение настоящей любви к Родине и уважения
к другим народам: «Она никогда не была ограниченной. Она воевала не только против
угнетателей, но и против хуторского беспардонного «патриотизма», который лакействует
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перед сильными, лижет им руки, мечется между громкими лозунгами и холуйством и
надеется на темноту народную, что народ ею будет жить. Против патриотизма галушек
и свиток за патриотизм образованного общества, которое, конечно, и галушек не забыло,
но дошло до высот духа человеческого, культуры человечьей» [1 (8-2:163)]. Несомненное мужество Леси проявлялось не только в том, что она заступалась за народ, но и в
обличении рабской натуры народа. Мужество проявлялось и в преодолении боли после
утраты любимого человека Сергея Мержинского.
В понимании белорусского писателя Леся Украинка была из породы писателей-пророков,
писателей-провидцев: «Она знала цель лучше многих, знала путь к ней и средства достижения как никто более. И, может, даже лучше, что она была избавлена повседневных ссор и
споров, грызни группировок, перебранок народников с Грушевским и Ефремовым, а тех с
кем-то еще. Знала путь и цели. Спокойно и мужественно делала свое дело. И благословением
было то «вынужденное бездействие», о котором она так горько сетовала. Не ее дело было
сражаться. Ее дело было ковать и закалять оружие, которым, в конце концов, победят воины
ее народа, воины всех угнетенных земли, воины, рожденные специально для того, чтобы побеждать. Слово ее впечатляло, уничтожало, било – значит, побеждала и она» [1 (8-2:163)].
Величие Леси Украинки в том, что она одновременно борец и женщина. По мнению
В. Короткевича, творчество писательницы – свидетельство неординарности ее взгляда
на мир и человека: «А между тем это женщина со всеми характерными чертами женской
психологии, со специфической, оригинально повернутой мыслью и самой логичностью.
Достаточно вспомнить стихотворение «Забытая тень…». Во всех песнях Данте царит
тень Беатриче, которую он видел три раза (и в третий – в гробу), ей он собирал в мистическом лесу цветы, мыл их в водах адского Стикса, чтобы после возложить на могилу
той, о которой не забыл до смерти. И кто помнит жену Данте, от которой не осталось
даже имени, но она верной тенью шла за вождем «Италии несчастной», разделила с ним
горький, нищенский и твердый хлеб изгнания и закрыла ему глаза» [1 (8-2:164)]. Настоящий писатель предлагает новый взгляд на мир и на привычные вещи и явления. В
маленьком шедевре «Забытая тень…» перед нами «не только женский способ мышления
и женская душевность, здесь еще и сочувствие одной женщины другой» [1 (8-2:164)].
Короткевич напомнил и предысторию этого стихотворения, посвященного Ольге Липской, которая стала спутницей жизни композитора Лысенко.
Стихотворную драму «Лесная песня» Владимир Короткевич считал лучшим произведением Леси Украинки: «Мир «Лесной песни» весь воссоздан необычным полесским
человеком. Мир утопленных несчастной матерью Патерчат, мир Прелесников, летающих
с пожаром осенней листвы, зажигая деревья, неугомонный мир Тех, кто рвет гати, мир
страстной весенней воды и застывшего снега. Мир любви и вечного пробуждения леса и
кукушки, что отвечает жалейке. И Мавка – природа, Мавка – земля, Мавка – песня, за измену которой надо платить. Я не знаю лучшего в этом жанре. Потому что это не пьеса, не
драма, не феерия даже, а великая поэма жизни этой лесной и водной земли» [1 (8-2:167)].
Леся Украинка прожила жизнь великого художника: «Я думаю сейчас, что это не
болезнь рвала и мучила ее бедное тело, а тот дракон, та примара, тот змей-полоз, «извечно побежденный, но не похороненный», который вился вокруг земли и всех земель и
сжимал их, «желая задушить». Вся ее жизнь была борьбой против «Того, который в скале
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сидит», против тех мертвых и мертвящих, кто хотел бы пустыней видеть мир, против тех,
кто не уважает чужое, а потому отца родного и мать способен выгнать с сумою в белый
свет, против тех, кто всю жизнь хотел, как у Мавки из «Песни» сорвать с груди и сожрать
веточку красной калины, родную землю» [1 (8-2:169)].
Белорусский писатель сравнивал Лесю Украинку с саксифрагой-камнеломкой, растущей на бесплодной земле, пробивающейся сквозь камни: «Она сломала этот камень.
Ценой своей короткой, несчастной и счастливой жизни. Ценою смерти и ценою существования вечного в памяти народной. Страшная и завидная судьба.
Молодая женщина против всей чугунной силы со всем ее аппаратом дикого самоуправства, тупости и жандармского свинства. Вышла и победила. Не могла не победить.
Ибо что такое свинская сила против великого духа?!» [1 (8-2:170)].
Очерк «Saxifraga», обращение к личности и творчеству Леси Украинки – не случайные явления в творчестве Владимира Короткевича. Этих авторов сближали нетерпимость
ко лжи, любовь к родной земле, желание разбудить и развивать у соотечественников
интерес к своей истории и культуре, стремление постоянно творчески совершенствоваться, реализовать свои замыслы в различных жанрах (Владимир Короткевич подобно
Лесе Украинке известен как поэт, драматург, прозаик). Леся Украинка, в трактовке белорусского писателя, – фигура знаковая, символическая, «гордость Украины», воплощение
большого гражданского и человеческого мужества, пример истинного служения Родине
и соотечественникам, неразрывности слова и дела, действенной силы высокохудожественной литературы. Интерпретация личности и творчества Леси Украинки Владимиром Короткевичем свидетельствует о том, что познание одной творческой личностью
другой главным образом направлено на декларирование интерпретатором своих эстетических и этических принципов.
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ОСОБИСТІСТЬ ТА ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАÏНКИ В ТРАКТУВАННІ
ВОЛОДИМИРА КОРОТКЕВИЧА
У статті аналізуються особливості трактування Володимиром Короткевичем особистості та творчості Лесі Украïнки. Автор статті робить висновок, що інтерпретація білоруським письменником украïнського була спрямована на декларування актуальних для нього етичних і естетичних принципів.
Ключові слова: інтерпретація, нарис, оповідна стратегія, украïнська література,
білоруська література.
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О. Погребняк, здобувач
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ УКРАЇНИ
У ТВОРАХ МАРІЇ СТРИЙОВОЇ
Пропонована стаття розглядає принципи побудови та структуру образу України у
творчості маловідомої українському загалу чеської письменниці Марії Стрийової в контексті дослідження тематики “волинських чехів” у чеській літературі ІІ-ї половини ХХ
ст. Робиться спроба проаналізувати художній простір твору як відображення простору географічного в рамках теорії простору поетичного тексту.
Ключові слова: Україна, Чехія, художній простір, географічний простір, географічний образ.
Українська парадигма, зокрема тематика «волинських чехів», яка складалася у чеській літературі ІІ половини ХХ століття переважно з мемуаристики, есеїстики, подорожніх
нарисів, оповідань та кількох романів, формувалася зі своєрідної взаємодії історичних,
географічних, соціальних, ідеологічних та інших чинників, зазвичай набувала художнього втілення у оповідних жанрах літератури, де центром уваги є життя та особистий досвід
індивіда-автора. Це проза, що реконструйовувала цілісність перехідної культурної епохи
у історичному досвіді переселенців, тим самим торуючи шлях для пошуків, вибудови та
гуманістичного наповнення ідентичності у творах здебільшого автобіографічного характеру, з посиленою увагою до унікальності людської особистості, її повсякденного життя,
мотивів і форм поведінки у межах певного визначеного світопростору.
Образ України – країни дитинства є центральним для більшості творів чеської письменниці Марії Стрийової (1931-1977), яка провела у чеському поселенні на Волині дитячі та юнацькі роки. Йдеться про цикли автобіографічних оповідань «Над рівниною»,
© О. Погребняк, 2013
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«Град», «Місяць», «Мовчимо»; екзистенційну новелу «Кімнатка»; цикл оповідань абсурдистського характеру «Caprichos». Обумовлено це не тільки і не стільки тим, що
з Волинню, маленьким містечком Дембровка, крізь яке кілька разів переходила лінія
фронту в роки Другої світової війни, пов’язана ключова сюжетна лінія у них та частина
особистого життя авторки. Він (образ) має досить складну і неоднозначну структуру,
що виявляє детермінуючу дію на поетику, тематику та проблематику художніх текстів
письменниці, об’єднує їх, тим самим формуючи унікальний художній образ конкретного географічного простору.
Простір, як відомо, поряд із часом є засадничим конститутивним знаком художньої
літератури, який належить до головних складових фіктивного зображення дійсності (М.
Бахтін, Ю. Лотман, В. Топоров та ін.). Як зазначає В. Топоров, поняття та “образ світу”,
модель якого описується у літературному творі, варто розуміти як взаємодію людини
з навколишнім середовищем, тобто “світ є результатом трансформації інформації про
середовище і людину, причому “людські” структури і схеми часто екстраполюються на
середовище, яке описується мовою антропоцентричних понять” [1 (2: 161]. Суттєвою
новацією Ю. Лотмана було уведення до наукового обігу та аналізу літературного твору поняття географічного простору, що описується у цьому творі. Звертаючись до географічного простору як частини семіосфери, Ю. Лотман демонструє співмірність географічних та моральних переміщень у поетиці середньовіччя, на прикладі повістей М.
Гоголя доводить сюжетоутворювальну функцію географічного простору [2].
Аналізуючи розробки чеських структуралістів (Б. Гавранек, Я. Мукаржовський,
Й. Вахек), учених Тартусько-московської школи, подібну думку висловлюють і сучасні
чеські дослідники проблематики простору у художньому творі: “Кожен автор та кожен
його твір представляє специфічну модель світу. З точки зору... архетипального досвіду,
який проживає кожна особистість, ...деякі місця є метафорами певних станів та способів
сприйняття, відношення до світу та до буття-існування у ньому” [3: 14-15].
Спираючись на феноменологічне тлумачення просторовості, аналізуючи дослідження Гастона Башляра [4], Жіля Дельоза і Мішеля Фуко, сучасний російський дослідник
Д. Замятін пропонує своєрідне визначення таких моделей як “географічних образів”, а
саме процесу активної взаємодії просторово-географічних уявлень героїв чи автора твору
(суб’єктивний аспект) з реально існуючим у справжній дійсності географічним простором
(об’єктивний аспект), який у результаті немовби перетворюється і формує специфічне анізотропне середовище. Це середовище постає як самостійний “герой”, поведінка якого визначає всю вибудованість і сюжетну траєкторію твору” [5: 83]. Відтак понятійними чинниками географічних образів є ті, що свідчать про їх діяльний стан, про анізотропність, тобто
здатність їх видозмінюватись під поглядом художника, набувати нових смислів.
Письменник у творі будує власний простір, але з можливості, який йому пропонує добовий “простір” та простір жанру. Не лише між місцем та сюжетом, але й між місцем та жанром існує тісний зв’язок. Найглибшим та найбільшим трансформаціям реальний географічний простір підлягає саме у художніх творах автобіографічного характеру. Такі сповідальні,
подекуди навіть інтимні жанри, як щоденники, спогади, мемуари, подорожні нариси – це
мозаїчна фіксація внутрішнього життя автора, у якій, як у дзеркалі, відображається хронотоп
певної історичної епохи та її суб’єкт. Російський славіст В. Хорєв, розглядаючи такі жанри
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у польській літературі ХХ ст. зазначає: “В этих жанрах факты не являются только первоосновой или прототипикой для художественного произведения… В них – в открытой авторской интерпретации – обнаруживается скрытая эстетическая энергия жизненного факта, …в
них динамично отражается и социальная психология различных слоев общества, правда о
человеке и его времени, раскрывается личность рефлектирующего автора, предлагающего
определенный способ понимания как самого себя, так и …окружающего мира” [6: 97-98].
Досліджуючи поетику простору у таких творах, доречно говорити про створення
художньо-географічних образів, які руйнують рамки базисної “материнської” (за термінологією Д. Замятіна) топографії, розвиваючись у тканині літературного твору за власними законами.
Характерний приклад – цикл оповідань М. Стрийової «Над рівниною». Тут варто сказати, що збірка «Мовчимо» [7], до якої увійшов аналізований цикл, є другим, посмертним виданням цього твору, впорядкованим та доповненим ініціаторами та організаторами видання
– доньками письменниці Міріам та Шімоною Льовенштайновими. Це видання – своєрідна
данина пам’яті матері, чиє життя трагічно обірвалося внаслідок самогубства, спричиненого важким душевним станом та непереборними життєвими обставинами. Оповідання, що
писалися протягом 50-х – 60-х років, укладено не за хронологією авторського датування,
а за логічним принципом послідовності у розгортанні подій. Жанрову специфіку твору
чеський журналіст та літературознавець Йозеф Млейнек визначив як “поетичні евокації
у прозі” [8]. В українському літературознавстві такий стилістичний різновид прози називають ліричною. Згідно з визначенням, це твір: “...емоційний, перейнятий оповідальною
відвертістю..., композиційним центром якого є душевне переживання та думки персонажа.
Сюжет як цілісна система... приглушений, компенсується рухом багатопланових розгалужених асоціацій, сконцентрованих у постаті головного персонажа з рисами ліричного героя, який відіграє роль структурного чинника експресивної нарації, формує нову художню
єдність не в часовій послідовності, а за принципом «тут-і-зараз»” [9 (1: 561)].
На нашу думку, у творах Стрийової конкретний простір волинських земель, осмислений та перетворений поетичною свідомістю авторки, внаслідок художнього перевтілення
набуває рис цілісного анізотропного середовища, що дозволяє розглядати його як єдиний
географічний образ, а саме географічний образ України. Вживаючи назви-топоніми волинських сіл (Новосілки, Сатийов, Олібов, Топір, Омелянщина), авторка устами ліричної
героїні філософськи осмислює край свого дититства як сферу культурного та історичного
досвіду людей, що живуть по обидва боки межі між обома світами – українським та чеським. Ця межа має свої чітко окреслені та визначені географічні координати: “Минаємо
чеську Грушвицю, являються малі українські хатки” [7: 10], але при цьому стає відправною точкою та предметом ментальної рефлексії, безпосередньою зброєю думки.
Важливу роль при цьому відіграє пейзаж, однак його функція вторинна, підпорядкована ширшому авторському задуму. Звернімося до визначення пейзажу: “Пейзаж – художнє змалювання краєвиду, є важливим композиційним складником твору. ...Завдяки
йому розгорталася авторська думка, міркування над сенсом людського життя... Часто
природа поставала екзотичною, величною, монументальною, проте здебільшого її трактували як органічний складник людського світу, що яскраво виражене в ліриці…” [9 (2:
195)]. Волинські мальовничі краєвиди, рівнини, ліси, ріки та села, до того мало відомі
чеському читачеві, були для ліричної героїні Стрийової унікальними географічними ре314

аліями не лише як факти власної нефіктивної біографії, але і як знаки-образи глибокого
історичного та культурного змісту, що надає її оповіді смислової об’ємності, певного стереоскопічного ефекту, адже “структура місця залежить від певних аспектів, відношень та
різних пропорцій, у яких дані аспекти перебувають” [3: 15].
На нашу думку, художньо-географічний образ України у Марії Стрийової актуалізується у кількох різних площинах. Розглянемо їх детальніше.
1. Україна велика і чужа, до якої вона, маленька, не має стосунку: “Біжать поля, між
ними польові стежки, позаду ліс, ціла рівнина колишеться і кудись відпливає. Усе мені
здається несправжнім, наче ми тут не їхали та нічого не було, нічого я не бачила, усе це
мені лишень здавалося. Зараз прокинуся і все зникне...” [7: 9]. Сама назва твору (“Над
рівниною”) підказує фокус нарації оповідача, який намагається зберегти зовнішню незалежну позицію стосовно об’єкту зображення, свідчить про намагання авторки уповні
осягнути світ свого дитинства з позиції “над”, відмежуватися від його географічного
простору, від українських реалій свого минулого. Це чужа земля і цим ракурсом, як наперед заданими параметрами, визначається сприймання українського пейзажу, реалій,
способу життя корінного населення, його побуту та його України, як чужого: “Ніде нічого не видно. Лиш біжать удалечінь білі малесенькі хатки. Мають червоним або синім
підмальовані віконні рами, дерев’яні та менші, ніж у нас у чеських селах. За стодолами,
сплетеними з тичок, лежать у загорожах вівці, на плотах сохнуть глиняні товсті глечики
та вузенькі джбанки, а квасоля вилізла високо, аж до вікон” [7: 8-9]. Або ще: “З двору...
вибігло кілька гусей, знову між ними є чорні, чорних тримають українці. Чехи – лише
білих... Попереду коло четвертої хати гавкає пес, потім ще двоє вибігають... Дійшли до
чеської Грушвиці. Тут уже пси будуть прив’язані, гавкають у дворах” [7: 12].
Звертаємо увагу на те, що, як у «Сторонньому» А. Камю, так і в тексті Стрийової
місцеве населення позбавлене голосу. Дія відбувається на території України, але ми не
отримуємо повного уявлення про українців, лише кілька побіжних зауважень, здебільшого саркастичних, висловлених сварливою “лютою” бабою і жодним чином не коментованих автором: “Злодії, лінуються собі під вікном посадити пару квіток. А що є чеського, на те зараз же накинуть оком” [7: 185], “бодай на нас з тих хлопів не наскочили воші”
[7: 194]. Головні події, найглибші думки, основна дія твору стосується перш за все чехів,
які волею долі опинилися у цьому прикордонному регіоні, на “відшибі” великої імперії,
що стала у 40-х роках, як у романі іншого чеського письменника Владислава Ванчури,
кривавим “полем війни та оранки”. Саме тому ця Україна їй “не болить”, вона міркує про
неї з позиції стороннього спостерігача, гостя, випадкового мандрівника, який приймає як
даність цю землю, її людей та їх долю, може навіть поспівчувати: “Вони хотять боротися
за свою Україну... як військо... Хіба ж ми можемо їх засуджувати? Одні хочуть мати Україну для себе, бо вона їхня... А інші їм її не віддають, бо віддавна належала Росії” [7: 151].
Таке наївне, “народне” розуміння-тлумачення українського визвольного повстанського
руху свідчить, передусім, про відстороненість від подій української історії, до якої чеське населення Волині було мимоволі втягнуте, їх байдужість до всього українського.
Школярка Ленька, від імені якої ведеться оповідь, чекає від’їзду на “справжню” Батьківщину, мов свята, з нетерпінням готується до нього, береже свої нові черевички, щоб не
забруднилися перед дорогою. Вона без жалю розлучається з рідним селом, немов дитячі та
юнацькі роки, прожиті у цьому краї, були лишень репетицією дійсного невигаданого життя
315

у світі-просторі далекої та прекрасної Чехії: “В Чехії усе буде ліпше. Усе буде так, як має
бути. Так, як я собі уявляю, що має бути... Буде там врешті інший порядок” [7: 196].
У цій площині географічний образ України вписаний у структуру відкритого художнього простору, де активно діє зовнішня бінарна опозиція свій-чужий, а відтак, за аналогією з
простором міфічним, відбувається чітка поляризація образів Чехії та України: “рай-пекло”.
2. Україна – світ дитинства, “мала земля”, мала Батьківщина, внутрішній закритий
простір спільного проживання колоністів, виключений із широкого контексту зовнішнього середовища, апріорі чужого, українського, незрозумілого, іншого. До цієї “малої
України” належать, передусім, усі чеські села, власне село Грушвиця, рідне обійстя, а
також сусіди, друзі та родичі героїні. У своїх числених діалогах та монологах ці люди
розкривають та оприявлюють своє звичайне просте життя на українських теренах, мріючи про “велику землю”, якою для них є Чехія, і водночас боячись його – невідомого,
далекого світу, у якому їх ніхто не чекає: “Чи у Чехії мало чехів? Ніколи не могли там
дати собі раду. Чому приїхали сюди наші бабусі та дідусі? А ми тепер поїдемо до них
на шию... Все, що там було ліпшого, вже розібрали, а нас запхають кудись у гори. Пасти
вівці на старість...” [7: 191]. Нерадісно і тривожно людям покидати свої домівки, могили
рідних, своє село. Бабуся малої Леньки, головної ліричної героїні, побивається: ”Народилася тут... Тут маю і помирати... Біля кого і де я там буду лежати? Ще маю на старості
перед смертю мандрувати світом?” [7: 184]. Шкодуючи того звичного та впорядкованого
побуту, родючої землі, українських рівнин, які доведеться залишати, з надією на краще
життя чехи моляться у православному храмі поруч з українськими селянами: “Зігну голову нижче. Вже буду тільки молитися. Отче наш, іже єси на небеси...” [7: 196].
Ця Україна письменниці мила, рідна та дорога. Авторська позиція розкривається у
цій площині переважно на рівні пейзажних описів та прямої мови, яка займає більшу
частину тексту. Це діалоги та монологи, у яких з теплим гумором, безмежною любов’ю,
увагою до внутрішнього світу “маленької людини” відтворюється мовлення персонажів
з максимальним збереженням усіх емоційних відтінків, лексичних, морфологічних та
синтаксичних особливостей.
3. ДІМ – символічно обтяжений образ України у житті ліричної героїні, який
вона полишає, переїжджаючи до Чехії, і який у фінальному оповіданні збірки набуває
ознак складної метафори. Останнє оповідання циклу “Над рівниною” має назву “Додому” (оповідання не датоване) і є, безумовно, логічним завершенням і водночас кульмінацією того прихованого, внутрішнього сюжету, який послідовно розгортається на сторінках усього твору. За поетикою, формою та смисловим навантаженням воно значно
відрізняється від інших оповідань цієї збірки, має виразно екзистенційне звучання. На
чотирьох сторінках тексту лірична героїня у гранично відвертій, сповідальній формі, на
нерві високої напруги оголює свій внутрішній світ, свою зболілу душу. У назві цього
оповідання закодовано подвійний смисл, адже авторка тут не вказує жодних географічних координат, читач може лише здогадуватися, де насправді міститься і мислиться ДІМ
ліричної героїні: у Чехії, куди вона переїхала зі своєю родиною (про що мовиться у попередньому фрагменті твору), чи на Україні. Центральний образ оповідання – батьківська
хата, яку вона покидає назавжди, вже у перших рядках оповідання має ознаки містифікації, направленої як на саму героїню, так і на читача: “Як піду додому, піду сама і пішки,
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буду боятися, буду страшенно боятися, що вже наша хата там не стоїть, що все вже пропало. Ми лаялись у ній, боялися в ній. Була великою, той, хто хотів красти та забирати,
стукав у наше вікно...” [7: 197]. І трохи нижче: “Край, де вона стоїть, такий прекрасний,
мальовничий та рівний, але такий пропащий, що я уже туди ніколи не повернуся. Буде
там чекати на мене? Лишень би мені не зникла, хоча б не зникла...” [7: 199]. Містифікація
підсилюється відчуттям непевності, яке продукується подвійною невизначеністю часопростору оповіді: виникає так звана “поліфонія простору” (за Ю. Лотманом), у якому
межа між світом сну та реальності, минулого та теперішнього, своїм та чужим, Україною
та Чехією розмита, зумисне прихована.
Образ батьківської хати, рідного дому відтак набуває внутрішньої розщепленості (поляризації). З одного боку він – близький, прекрасний, світлий, теплий, сонячний (“саме
скло”) і до болю дорогий; з іншого – проклятий, далекий і чужий, залишений на чужій
землі, населений у снах чужими людьми (“ми не любили нашої хати, ...ми їхали, їхали
далеко від неї, ... лишали її, мала зникнути, зникла, того ще не знали, що нічого з того,
що покидаємо, ніде не можемо залишити” [7: 198]). Рідна хата, як символ чужої землі,
як українське дитинство, яке неможливо повернути, неможливо віднайти і у той же час
неможливо забути, стає для героїні вузловим пунктом, який, мов пуповиною, назавжди
пов’язує її з Україною: “Була несправжня, її не було, то я винна у тому, коли їхали геть,
я навіть не відчувала, що буду повертатися, що у кожній дорозі ми завжди до чогось
повертаємося... Я марила нею. Хіба ми – це лише те, чим ми собі здаємося?” [7: 199].
Це був ДІМ, до якого повераєшся у спогадах і снах, як до сімейного причалу, єдиного
справжнього щастя – безтурботної пори дитинства, але у той же час проклинаєш, бо став
уособленням нещасливої родинної історії, жорстокої кривавої війни, жіночого горя матері, пережитих важких часів. Стежки рідного села, українські дуби та верби, зарослий
травою та потоптаний худобою цвинтар, дбайливо оброблене поле, інші деталі пейзажу
стають кулісою і водночас головною дійовою особою, неодмінним атрибутом катарсису,
який проживає лірична героїня у спогадах, знову та знову проходячи ними. І читач уже
не знає – було це насправді, чи лише примарилося їй.
Нарешті, саме у цій площині активно діє внутрішня опозиція на рівні концепту, надаючи йому амбівалентності: ДІМ – символ та синонім художньо-географічного образу України, одночасно “великої” та “малої”, носій і сакрального, і профанного змісту. Мотив дому
– “замкненого” (за Ю. Лотманом) родинного простору, стає домінантою усього циклу, знаком розірваної свідомості, такої характерної для більшості героїв Стрийової і фатальної
для самої авторки. Повертаючись у спогадах та снах до часу і місця свого дитинства, вона
шукає залишений дім, втрачений рай, втрачене Я: “Піду по нашій дорозі, якою ходила
колись, якою, хоч ідемо туди, або звідти, завжди йдемо, знаємо про це чи ні, і чим більше
боремось, самотні, зневірені, тим дужче тягнемось туди – додому” [7: 200].
Отже, художньо-географічний образ України у М. Стрийової, як “спосіб і форма моделювання позалітературного світу” [3: 22], пов’язаний більшою мірою не зі своїм посутнім матеріальним носієм, а зі сферою ментального пошуку, філософських розмислів,
з реконструкцією особистісної ідентичності. Створюючи його, авторка продукує онтологічний компонент. Це надає можливості осягнути український дім, український пейзаж,
українську історію, а відтак і спогади про українське дитинство авторки як щось таке,
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що не існує поза своїм матеріальним субстратом, як цілісний образ, якому притаманні
ознаки певного конкретного середовища, форми ідеального буття, хаосу та вмістилища
життєвої трагедії водночас.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА
УКРАИНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МАРИИ СТРЫЕВОЙ
Предлагаемая статья рассматривает принципы построения и структуру образа
Украины в творчестве малоизвестной украинскому читателю чешской писательницы
Марии Стрыевой в контексте изучения тематики «волынских чехов» в чешской литературе ІІ-й половины ХХ века. Сделана попытка проанализировать художественное
пространство произведения как отображение пространства географического в рамках
теории пространства поэтического текста.
Ключевые слова: Украина, Чехия, художественное пространство, географическое
пространство, географический образ.
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ARTISTIC COMPREHENSION OF GEOGRAPHICAL APPEARANCE OF
UKRAINE IN WORKS BY MARIA STRIYOVA
The offered article examines principles of construction and structure of the symbol of
Ukraine in books by a Czech writer Maria Striyova who is not well known to Ukrainian public
in the context of “ Volyn Czech people” in Czech literature of the II-I of half of the ХХth century.
The attempt to analyse the artistic space of work as the reflection of geographical space within
the framework of theory of space of poetic text is made.
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Дрогоб. держ. педагог. ун-т імені Івана Франка, Дрогобич
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ ЄВРЕЙСЬКОГО ДИСКУРСУ
В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА
У статті розглядається специфіка художнього втілення єврейської проблематики та визначаються тематичні напрямки єврейського дискурсу в художній прозі Івана
Франка з урахуванням соціально-історичного контексту Галичини кінця ХІХ – початку
ХХ століть.
Ключові слова: єврейський дискурс, міжкультурна комунікація, Галичина.
У творчому доробку Івана Франка (1856 – 1916) значне місце займає відображення
українсько-єврейської міжкультурної комунікації. У часи І. Франка у Східній Галичині українсько-єврейські контакти були постійними і охоплювали всі сфери життя, бо у
більшості міст і містечок цього регіону єврейська спільнота складала половину, а іноді
й більшу частину населення. І. Франко не міг оминути увагою процес міжетнічної взаємодії і звернувся до його художнього втілення, що становить один з тематичних напрямків єврейського дискурсу у художній прозі письменника. Актуальність дослідження
єврейського дискурсу у творчості письменника зумовлена наявністю значного за обсягом
малодослідженого художнього матеріалу, осягнення якого відкриє можливість повніше
визначити роль і місце І. Франка в українському літературному і суспільному процесах
кінця ХІХ – початку ХХ століть.
Широко представлена у художніх, публіцистичних і епістолярних творах письменника єврейська тема хоч і була помічена вже першими дослідниками творчості І. Франка,
зокрема П. Кудрявцевим (1928 р.) [1], тривалий час лишалась малодослідженою через
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ідеологічні стереотипи радянського періоду. Літературознавчі дослідження останніх
десятиліть щораз частіше торкаються питань єврейської проблематики (І. Ціхоцький,
І. Набитович, З. Гузар, Р. Горак, Г. Грабович, М. Феллер, Р. Мних, М. Шкандрій), в яких
подається інтерпретація окремих творів у суспільно-історичному контексті [2; 3; 4; 5],
ретроспектива даної теми в українській літературі [6], висвітлюються погляди І. Франка щодо широкого кола питань національної проблематики [7]. Незважаючи на наявні
дослідження єврейської теми у творчості І. Франка, сфера її художнього відображення
у прозових творах письменника належить до практично не розроблених питань у франкознавстві.
Метою статті є визначення тематичних напрямків єврейського дискурсу у художній
прозі І. Франка. Відповідно до мети статті ставляться такі завдання: проаналізувати художню прозу І. Франка, розкрити специфіку художнього втілення єврейської проблематики у художній прозі І. Франка з урахуванням соціально-історичного контексту.
У кінці ХІХ – на початку ХХ століть у суспільстві Східної Галичини виникла економічна і соціальна нерівність, спричинена розвитком нафтової промисловості. Ця ситуація містила небезпеку загострення єврейського питання через те, що капіталістамимільйонерами, які швидко розбагатіли на видобутку нафти, в переважній більшості були
євреї, які використовували будь-які засоби для досягнення мети – збагачення – і тим самим викликали до себе негативне ставлення з боку робітників-українців, яке розповсюджувалось на всіх євреїв, що були постійно присутні у повсякденному житті галицького
населення у якості шинкарів і торговців, і єврейську культуру в цілому [8: 335-364]. У
зв'язку з цим єврейська проблематика набула у творчості І. Франка особливого значення,
висвітлюючи складні українсько-єврейські стосунки.
Дослідження художніх творів І. Франка показало, що в єврейському дискурсі можна
виділити три тематичні напрямки:
– зображення українсько-єврейської міжкультурної комунікації і проблем співіснування двох націй;
– художнє втілення ідеї реформування єврейства як шляху вирішення складної суспільної ситуації та збереження самобутності єврейської нації;
– зображення повсякденного буття і єврейської екзистенції в контексті загальнолюдських проблем з метою створення об’єднаного соціального простору співіснування українського та єврейського народів.
Перший напрямок представлений у повістях “Boa constrictor” , “Борислав сміється”,
оповіданнях “Пироги з черницями”, “Ґава”, “До світла!”, “Як Юра Шикманюк брів Черемош”, оповіданнях “бориславського циклу” (“Полуйка”, “Яць Зелепуга”, “Слимак”,
“Сам собі винен”, “Навернений грішник”), в яких предметом зображення стали різноманітні стосунки українців з євреями та соціально-економічні проблеми населення Галичини і, зокрема, села Борислав, переважну більшість якого складали збіднілі, знедолені
селяни, що стали жертвами хазяїв нафтових копалень, які користувались безліччю робочої сили. Увага письменника зосереджена на найбільш характерних для періоду “нафтової лихоманки” явищах: поширення лихви і ліцитації (продажу господарств за борги),
конкуренція між підприємцями-євреями та їх намагання забрати або викупити за безцінь
землю у бориславських селян, шахрайство і лицемірство євреїв-роботодавців у веденні
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справ з пересічними українцями, що мало негативні наслідки у виробленні відразливого
ставлення до євреїв у галицькому регіоні.
У переважній більшості прозових творів І. Франка євреї представлені в образах “гешефтсманів”, тобто ділків, що провадили активну підприємницьку діяльність, нерідко
вдаючись до нечесних способів, викликаючи цим у покривдженого українського населення негативне ставлення до єврейської культури в цілому. “Гешефтсманство” і його наслідки стають центральним об’єктом зображення в оповіданнях “Пироги з черницями”,
“Ґава” [9: 173-174], в яких простежуємо процес його виховання у дитини змалку та розвиток під час становлення особистості. В оповіданнях бориславського циклу та повісті
“Boa constrictor” “гешефтсманство” постає тією рисою, що допомагає перетворитися на
мільйонера, але поступово призводить до морального падіння у прагненні накопичення
грошей. Серед українського населення, як бачимо з творів І. Франка, “гешефтсманів” не
було, що спричинило утворення соціальної нерівності між етносами у Галичині.
Аналіз творів показав, що ситуація у суспільстві Галичини, економічні аспекти якої
створювали певну напругу і несли небезпеку загострення єврейського питання [10: 111118], були постійно у полі зору І. Франка, що спонукало його до пошуку можливих варіантів покращення стосунків і попередження міжетнічного протистояння.
Погляди письменника на єврейське питання і можливі шляхи покращення міжетнічних взаємин у Галичині знаходимо у повісті “Петрії і Довбущуки” та романі “Перехресні
стежки”, що становить другий напрямок єврейського дискурсу. У цих творах створені
портрети прихильників національного розвитку і реформування єврейського буття та висловлені міркування І. Франка щодо необхідності повноцінного, рівного співіснування
української і єврейської націй.
Так, у повісті “Петрії і Довбущуки” ідеї реформування єврейства висловлені за
допомогою образу Ісаака Бляйберга, який вирішив присвятити своє життя допомозі і
моральному піднесенню “своїх братів” та пошуку нового шляху розвитку єврейської
нації. Він багато мандрував, порівнюючи спосіб життя євреїв у різних країнах, і дійшов
висновку, що у Галичині кількість євреїв найбільша, але відносини з християнами є
найгіршими і ґрунтуються на економічному визиску, на відміну від інших країн: “…
Там жид горожанин держави так, як кождий інший, а у нас він п'явка, що висисає цілий
народ!” [11, 385]. Бляйберг засуджує образ життя євреїв у Галичині, в якому домінують
підступність, лихварство, поширення п’янства та інші вчинки, що нищать добробут
селян та доводять їх до крайньої біди. Сам Бляйберг пов’язує перспективи покращення взаємовідношень між націями з виробленням нової єврейської інтелігенції і збирає
кошти для будівництва шкіл і розвитку загальної освіти єврейських дітей. Але його
намагання створити нове суспільство в Галичині наштовхуються на нерозуміння єврейською спільнотою.
У романі “Перехресні стежки” І. Франко формулює погляди щодо повноцінного,
рівного співіснування української і єврейської націй, міжетнічного порозуміння і примирення, що розкриваються за допомогою образу Вагмана, який стає речником письменника. Один із шляхів покращення міжнаціональних стосунків Вагман вбачає у зміні
способу життя євреїв серед християн, зокрема – у провадженні чесної торгівлі і ведення
справ, у припиненні шахрайства і нанесення збитків українському селянству, що дасть
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можливість уникнути конфліктів на соціальному ґрунті та забезпечить мирне співіснування української і єврейської націй.
Образи Ісаака Бляйберга і Вагмана є типологічно близькими – обидва герої шукають
шляхи поступу нації, прагнуть консолідації українського і єврейського народів, ведуть боротьбу за реформування єврейства. При цьому потрібно відзначити, що І. Франко вважав необхідним збереженням єврейської національної самобутності і не підтримував ідею повної
асиміляції євреїв, наголошуючи, що така асиміляція не вирішить проблеми співіснування
націй, а лише викличе конфлікти на релігійному ґрунті. Письменник застерігає про можливі
негативні наслідки асиміляції для єврейської культури у діалозі персонажів у романі “Перехресні стежки”: реформатор Вагман дорікає асимілянтам в особі єврея Рессельберга, який
перетворився на польського патріота, у тому, що вони відреклися не тільки від усталеного
зовнішнього вигляду євреїв, а й перестали любити свою націю, утратили будь-які зв’язки з
її традиціями і проблемами та перестали вірити в її майбутнє. Вагман пропонує євреям не
відрікатися від своєї національності заради асиміляції, а почати любити той край, в якому
народились, намагатися бути хоча б нешкідливим для того народу, з яким тісно пов'язані
[12: 389-390]. І. Франко допускав можливість асиміляції євреїв у якості “горожанського
зрівняння на основі рівних прав і рівних обов’язків” кожної нації [13: 328].
Третім напрямком і важливим елементом єврейського дискурсу в художній прозі
І. Франка є зображення повсякденного буття і загальнолюдських проблем єврейської екзистенції та створення об’єднаного соціального простору українського та єврейського
народів. Підкреслимо, що у кожному прозовому творі через повсякдення проявляються
історичні реалії часу і середовища, в якому існують персонажі твору. У центрі уваги
письменника – поведінкові особливості, характери, родинні звичаї і релігійні традиції
євреїв, а також побутові деталі, що віддзеркалюють вчинки персонажів.
При відтворені у картинах повсякдення характерних рис, традицій і поведінкових особливостей галицького єврейства (родинні устої, ставлення до виховання і навчання, особисті взаємини) письменник висвітлює єврейську екзистенцію в контексті загальнолюдських
проблем, серед яких можна виділити найбільш важливі: проблема стосунків батьків і дітей,
їх національні особливості у єврейських родинах та вплив на формування особистості
(оповідання “Пироги з черницями”, повісті “Boa constrictor”, “Борислав сміється”); проблема протистояння нещастю, здолавши яке особистість зазнає докорінних змін і знаходить
нові цінності в житті, що найбільш глибоко окреслено в образі Вагмана (роман “Перехресні стежки”), який щиро допомагав українським селянам; проблема важкої праці, при висвітленні якої І. Франко зображує життя знедолених євреїв (Іцик Шуберт з повісті “Boa
constrictor”, Фавель з оповідання “Ґава”), які все життя важко працювали.
За допомогою зображення повсякдення і єврейської екзистенції в контексті загальнолюдських проблем І. Франко прагне показати спільні риси буття українського і єврейського народів та утворити об’єднаний соціальний простір, заснований на ідеях гуманізму, з метою показу перспективи міжетнічного порозуміння і примирення.
Порівняльний аналіз художніх прозових творів і публіцистики І. Франка з історичними джерелами показало, що зображення картин повсякдення є результатом авторських
спостережень і всебічного пізнання життя євреїв Галичини, художнім втіленням власного життєвого досвіду.
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У результаті дослідження виявлено, що в єврейському дискурсі у художній прозі І.
Франка можна виділити три тематичні напрямки:
– зображення українсько-єврейської міжкультурної комунікації і проблем співіснування двох націй;
– художнє втілення ідеї реформування єврейства як шляху вирішення складної суспільної ситуації та збереження самобутності єврейської нації;
– зображення повсякденного буття і єврейської екзистенції в контексті загальнолюдських проблем з метою створення об’єднаного соціального простору співіснування українського та єврейського народів.
Виявлено, що у творенні І. Франком єврейського дискурсу провідне значення мали
соціально-історичні обставини Східної Галичини, зокрема економічна і соціальна нерівність у суспільстві кінця ХІХ – початку ХХ століть, зумовлена розвитком нафтової промисловості. І. Франко не лише викриває нещадну експлуатацію однієї частини суспільства іншою, а й підкреслює недосконалість та вади суспільного устрою Галичини, що
дає можливість існуванню такої експлуатації та потурає соціальній несправедливості.
Ситуація у суспільстві, що несла небезпеку подальшого загострення єврейського
питання, спонукала І. Франка до пошуку можливих варіантів попередження міжетнічного протистояння і покращення стосунків, які письменник запропонував у художніх
творах. Зокрема, у повісті “Петрії і Довбущуки” та романі “Перехресні стежки” висловлені міркування І. Франка щодо необхідності повноцінного, рівного співіснування
української і єврейської націй.
Досягнення міжетнічного порозуміння і примирення письменник вбачав перш за все
у зміні способу життя євреїв серед християн із збереженням єврейської національної самобутності. І. Франко допускав можливість асиміляції євреїв тільки у якості “горожанського зрівняння на основі рівних прав і рівних обов’язків” [13: 328] кожної нації.
Встановлено, що невід’ємним елементом творення єврейського дискурсу в художній прозі І. Франка є картини повсякдення євреїв. При зображенні повсякденного життя письменник звертається до висвітлення єврейської екзистенції в контексті загальнолюдських проблем.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕВРЕЙСКОГО ДИСКУРСА В
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ ИВАНА ФРАНКО
В статье рассматривается специфика художественного воплощения еврейской
проблематики и определяются тематические направления еврейского дискурса в художественной прозе Ивана Франко с учетом социально-исторического контекста Галиции конца ХІХ – начала ХХ столетий.
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In thе article specific character of the Jewish theme artistic realization is considered and
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В статье проанализирован «украинский цикл» стихотворений Л. В. Шевченко.
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В поэтических и прозаических произведениях Леонида Шевченко, создававшихся преимущественно в конце его творческого пути, присутствует значительное количество украинских реалий, позволяющее выделить и проанализировать «украинский текст» у данного
автора, обусловленный биографическими обстоятельствами: прежде всего, фамилией, что
обыгрывается в стихотворении с символическим названием «Этнос» («Украина-мамка тычет в меня пальцем, / путает с моим усатым однофамильцем»), а также проживанием в
указанном государстве. Таким образом, можно говорить об «украинском цикле» в поэзии
Л. Шевченко, сформированном стихотворениями «Бортнянский (возможный вариант)»,
«Украйна» и микроциклом «С Григорием Саввичем автостопом».
Отсутствие термина «украинский текст» как в отечественном, так и в украинском
литературоведении, в некоторой степени компенсируется длительным существованием
«крымского текста», активно разрабатываемого А. Люсым, выявившим, что «крымская
тема в русской литературе берет начало с «Корсунской легенды», повествующей о походе .киевского князя Владимира на Херсонес, с чего берет начало крещение Руси» [1].
Крымские мотивы прослеживаются уже в первой книге Л. Шевченко, где одним из
основных мест действия является Российская империя 19-го века, так что намек на Крымскую войну 1853–1856 гг. выглядит правомерно: «Убивали в Крыму, но листки пожелтели
© Е. Ластовина, 2013
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в столицах» [2: 170]. В другом тексте из того же сборника отразился древнегреческий
компонент крымского мифа, наряду со сменившим его итальянским: «Отрадно все, чем
жили Сиракузы, / прекрасно все, чем оставался Рим. / Проглатывая черепок медузы, /
плывет на плаху бесконечный Крым» [2: 152].
Из всех городов Крымского полуострова особого внимания поэта удостаивается
Ялта, которой посвящается одноименное стихотворение, возникшее по причине того,
что именно в ней снималась культовая кинолента эпохи перестройки: «Они, наверное,
не смотрели «Ассу», / фильм перестроечный – а мы смотрели фильм. / Поэтому что с
нами может быть / хорошего? / Смерть, юность, Ялта, / наркотики и город золотой» [3:
36]. «Город золотой» – название песни, исполненной группой «Аквариум» для «Ассы» в
качестве саундтрека, чье влияние на молодежь того периода трудно переоценить, в частности, из-за звучащей в финале песни «Мы ждем перемен» группы «Кино».
Мы так детально рассматриваем тему музыки, поскольку она – одна из главных в
поэтической системе Л. Шевченко, в том числе и в «украинском цикле». Персонажи анализируемого стихотворения «гуляют по январской Ялте, рок / психоделический им слышится везде / и хулиганская друидская волынка»: жанр психоделического рока и волынка
маркируют европейское пространство, репрезентированное в «украинском цикле» стихотворением «Бортнянский (возможный вариант)», включающим образ собственно Европы: «Европа на флейте играла, / и Глюк еще не изгнал генерал-бас».
В заглавие стихотворения вынесена фамилия крупного украинского композитора 18го века. Жизненный путь Д. С. Бортнянского, изучавшего теорию музыки в Петербурге,
а затем в Венеции, продуцирует «итальянский текст»: «Ах, лучше всего Венеция, бабочки, трели. / Дьявол Тартини, пудреница, смычок... / Потому что ангелы предпочитают Корелли, / какой-нибудь легкомысленный пустячок» [4]. Обучение за границей не
было большой редкостью, ведь до середины 18-го века, по утверждению С. Крымского,
украинская культура развивалась «как общеевропейская – студенты Киево-Могилянской
академии бродят как ваганты по всей Европе, на Подоле венецианские купцы торгуют
латинскими книгами» [5], но еще крепче были связи украинской и немецкой культур:
«А в сапоге немецком нож и бутылка горилки». Здесь нужно обозначить влияние немецкой традиции на украинскую мифологию, актуализируемую гоголевским интертекстом,
представленным повестями «Вий» и «Вечер накануне Ивана Купала»: «Хома-философ,
который Псалтырь открыл, / а круг забыл начертить. Подсолнух и кровь помидора, /
Басаврюк с мешком вваливается в шинок. / Хома-философ будет сочинять для хора, / и
панночка поцелует его в висок. / А потом появляется Вий и пиши пропало». Герои Н.
Гоголя реализуют оппозицию инфернального (эксплицированного лексемами «черти»,
«Басаврюк», «Вий», «Дьявол», «Стикс») и сакрального (эксплицированного лексемами
«Псалтырь», «ангелы», «бумажный Спас», «богослов», «крест»).
Свидетельством того, что украинская тема «теснейшим образом связана с темой
нечистой силы» [6], служит стихотворение «Украйна», где выводятся демонологические персонажи, а образ Вия конкретизируется: «Ведуны мои дежурят у днепровской
переправы, / вурдалаки учреждают в донецких степях заставы, / глаза таращит идолбандурист / и дрессирует гигантские подсолнухи Вий-националист» [7]. В данном тексте
наблюдаются и элементы фантастического реализма: «Растет бамбук на киевском дворе,
/ хоронятся в подсолнухах павлины / и крокодилы царствуют в Днепре».
326

Завершая характеристику стихотворения про Бортнянского, надо отметить амбивалентность образа родного города композитора: «он возвращался в свой Глухов, / в
малороссийский Эдем, в абрикосовый Вавилон». Грешный Вавилон сопоставляется
с райским садом. Топос сада – «типичной приметы украинского сельского ландшафта
– укоренен в глубинах мифологического, в частности – национального мифопоэтического мышления» [8]. В контексте процитированного отрывка он выступает атрибутом
члена бинарной оппозиции «город / село», отображая традиционный конфликт урбанистической и сельской культуры, гиперболизируемый волгоградским автором в свойственной ему ироничной манере: «На Украине ужасно много садов. Сады угрожают
городам. За вырубку власти платят деньги» [3: 188].
С другой стороны, город и сад могут не только противопоставляться и/или сопоставляться, но даже совмещаться в единое целое, воплощаемое в образе города-сада:
«Всякому городу нрав и права! / У этого города химерическая голова / в древнем гербе,
а вокруг полевые венки. / Там производят ореховое мороженое, варежки и брелки. /
Я был проездом и я вернусь назад, / клянусь на Спинозе, это “божественных песней
сад”!». Парафраз названия сборника лирических произведений выдающегося украинского философа Г. Сковороды «Сад божественных песен» и сознательная реминисценция на знаменитую 10-ю песню «Всякому городу нрав и права» содержатся в семичастном микроцикле Л. Шевченко «С Григорием Саввичем автостопом», соединившем
черты жанров литературного портрета и травелога: «Я был на дороге, которую вдоль и
поперек / исходил Григорий Саввич – харьковская “звезда”» [3: 115].
В самом начале микроцикла показывается контраст настоящего «(крайняя незначительность этого настоящего)» [9: 46] и прошлого: «Где мир, который меня ловил? /
– Отгремел железками, махровую сирень вскормил, / профукал все, что профукать мог,
/ повесил на шею сувенирный черепок / и разлегся у моих ног». Дальнейшие строки
иллюстрируют корреляцию в сознании Л. Шевченко украинского пространства с архетипом прекрасного, но потерянного рая: «Куда подевались славные цеховые города? /
Веснушчатые женщины, петушки из цветного льда? / Что же делать теперь, Григорий
Саввич Сковорода?». А в финале цикла поэт предлагает альтернативную версию смерти Сковороды: «А как начнется абрикосопад – / уноси ноги, латинист, коротышка, собрат. / Или стой на месте и не вешай нос – черепаха убила Эсхила, тебя – абрикос».
В третьей части появляется топос Киева и ключевая фигура Киевской Руси – Владимир Креститель («Святой Владимир испытывает духовный голод»), подключая религиозный контекст, где центральное место занимают сюжет крещения и соперничество язычества с христианством: «бесовский инструментарий попы подожгли, / и в
барабаны ударили крещеные русалки» [3: 112].
Киев принадлежит к концентрическому типу города: существующее в течение многих веков его отождествление с Иерусалимом позволяет говорить «о двух формах бытования этой идеи на Руси: Иерусалим = Киев и Иерусалим = любой город (в той или иной
степени). Для Киева равенство Иерусалиму было настолько актуально, насколько оно
предполагало равенство Константинополю» [10]. Идею священного города наиболее интенсивно воплотила «Легенда о граде Китеже». В стихотворении «Карта», не входящем
в «Украинский цикл», продемонстрирована взаимозаменяемость перечисленных выше
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топонимов: «Он меняет свои имена в зависимости от / положения дел на фронте зороастрийском. / Киев, Константинополь, Иерусалим, Китеж-град» [3: 103].
В XI в. древнерусская столица обзавелась таким сооружением сакральной архитектуры, как аналогичными константинопольским Золотыми воротами: «На Золотых воротах
череп, сосуд и змея. / Под Золотыми воротами травку щиплет коза. / И нельзя смотреть,
потому что слезятся глаза» [3: 113].
Кроме того, Л. Шевченко антропоморфизирует киевский топос («Киев, Киев, арбузная корка на твоей голове, / костыль у тебя в штанине, протез в рукаве») и прорисовывает противостояние периферии и имперского центра: «На Слободской Украине
бурелые помидоры, / почерневшие меловые горы, / и воют из-под земли заваленные
шахтеры, / а в Киеве сидят министры / и кровь народную пьют из канистры, / а повсюду говорители и писатели кривды, / и ходют по рукам радужные гривны, / и вылазит из дула автомата / яблочный червяк на ученьях НАТО». В этом отрывке Киев
совпадает с образом современного мегаполиса – одним из четырех образов Киева,
выделяемых исследователями на данном этапе развития «киевского текста». Другой
образ, выявленный нами у Л. Шевченко, из этих четырех – «Киев хтонический, пещерный, погруженный в прошлое» [11]: «а в печерских пещерах темные реки текут,
/ и мумии партесный концерт поют».
Подводя итоги, мы можем констатировать, что в творчестве Л. Шевченко раскрываются культурно-исторический, литературно-философский и социально-политический
аспекты украинского пространства, а украинские топосы имеют двойственную природу,
наполняясь как положительной, так и отрицательной семантикой: «На Украине нет никому никакой радости: по телевизору – Киев, на площадях – руховская демонстрация. Но
пиво на Украине приличное (как светлое, так и темное)» [3: 188].
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ПАРАБОЛІЧНА ПОЕТИКА ТА MIФ У РОМАНІ ХХ СТОЛІТТЯ
Міф став одним із центральних понять соціології та теорії культури ХХ століття.
У сучасному романі міф використовується як спосіб акцентування певних ситуацій з
античної чи біблійської міфології (прямим шляхом або шляхом контрастного порівняння). Саме техніку префігурації (тобто «введення» міфологічних мотивів та архетипу в
роман) розглядає автор даної статті.
Ключові слова: міф, префігурація, полівантність, «логічний реалізм», параболізм.
Відомо, що у всі часи та епохи міфу відводилася визначна роль у сфері теоретичного та філософського мислення. Незважаючи на різне відношення до міфології, міф
став одним із центральних понять соціології та теорії культури ХХ століття. На думку
Еліазара Мелетинського, така реінкарнація міфу базується на новому, апологетичному
відношенні, коли міф розглядається як вічно живе втілення [1 : 10].
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У спеціальній літературі вказується, що на початку ХХ століття письменники зверталися до міфу частіше з метою відобразити кризову культурно-історичну ситуацію [2 :
67]. В період соціальних зламів в інтелігентних колах Західної Європи утвердилась думка,
згідно з якою під тонким шаром культури діють вічно руйнівні, демонічні сили, які безпосередньо виходять із природи людини, загальнолюдських, психологічних та метафізичних
основ [3 : 35].
Прагнення вирватися із соціально-історичних та просторово-часових рамок з метою
виявлення загальнолюдської сутності було одною із причин переходу від реалізму ХІХ
століття до модернізму. У цій ситуації міфологія (з причин характерної для неї символічності) виявилась дуже зручною для всіх, прийнятною «мовою» для передачі вічних
моделей особистої та загальної поведінки. В процесі розмірковування на тему «міф – література» беруться до уваги дві суттєві тенденції: а) у сучасному романі міф використовується не як глобальна модель, а як спосіб, який надає можливість акцентування певних ситуацій і колізій із античної чи біблійської міфології (прямим шляхом або шляхом
контрастного порівняння). Саме техніку префігурації (тобто «введення» міфологічних
мотивів та архетипу в роман) розглядає англійський автор Джон І. Вайт в монографії
«Міфологія в сучасному романі», в якому проводиться аналіз близько сорока романів ХХ
століття (в тому числі Дж. Джойса «Улісс», Дж. Апдайка «Кентавр»), в яких використано
сюжет «Одісеї» Гомера [4]; б) з іншого боку, в спеціальній літературі виділилося своєрідне явище, для визначення якого в західній критиці було прийнято термін «магічний
реалізм» (пізніше цей термін прийняли й наші літературознавці).
На відміну від західноєвропейского міфологізованого роману ХХ століття, який не
опирається на фольклорні традиції, в латиноамериканських та афро-азіатських романах
архаїчні фольклорні традиції та фольклорно-міфологічне пізнавання (навіть у формі
пережитку) співіснують поруч з модерністським інтелектуалізмом суто європейського
типу. Така «багатошарова» структура є результатом прискореного культурного розвитку (особливо в ХХ ст.) цих народів. «Ця своєрідна культурно-історична ситуація дає
можливість співіснування історизму та елементів міфологізму, соціального реалізму та
фольклору, або взагалі органічного синтезу», – відмічає відомий дослідник латиноамериканського роману ХХ століття В. Кутєйщикова [5 : 87].
Вищевказані тенденції стали знаменними в 70-80-их роках для грузинської, російської,
естонської, української, вірменської та інших національних літератур пострадянських
країн. З одного боку, префігурація зустрічається в міфологізованих романах О. Чіладзе,
Ч. Аміреджібі, Г. Дочанашвілі, Я. Кросса, Е. Ветемаа та ін.; що ж стосується «магічного
реалізму», то він в різному вигляді та дозах проявляється в різних національних літературах (Т. Бібілурі, Ч. Айтматов, Т. Пулатов, А. Айвазян та ін.) і пояснення цієї тенденції
лише впливом латиноамериканської літератури нам здається неправомірним. Ми спробуємо прослідкувати вказану проблему на прикладі таких романів, для яких характерні надчасність, надпросторовість або наявність декількох просторово-часових континуумів, що
дає можливість виділити ще одну характерну рису романів такого типу – різночитання,
поливантність, параболічність.
З 70-х років під укоріненим в літературних колах поняттям параболічності малася
на увазі така якість реалістичної філософської прози, коли з духовної і філософської
точки зору твір містив значно більше, ніж фіксувалося описаними в ньому явищами;
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під поняттям параболічності мався на увазі певний прорив, вихід на основні закономірності буття. Можна виділити дві ознаки параболічності: а) доступність для огляду,
що має на увазі підпорядкування усіх сюжетних ліній авторській тезі. Це підпорядкування не кидається в очі з першого погляду, доки читач знайомиться з рядом явищ, але
воно відчувається протягом всього твору і в кінці – чітко вимальовується; б) з іншого
боку – поліваріантність, амплітуда якої може бути значно широкою (від «чистого буття» до «передбачення чистим розумом»).
Зауважимо, що за художньою розробкою міфологічних та біблійських мотивів у
грузинській літературі виникла видова зміна біблійських сказань; художня обробка
тематики Старого та Нового Заповіту в творчості різних письменників проявилася
в різноманітній формі. Ілюстрацією вищесказаного є гучний роман Г. Дочанашвілі
«Обдарую тебе тричі», в основі сюжетної канви якого лежить притча (поряд з іншими
біблійськими сказаннями) про блудного сина. У більшості дійових осіб роману є декілька архетипів (напр., в образі протагоніста – Доменіко – травестовані блудний син,
Спаситель, а також Боже слово).
У зв’язку з питанням стосовно сюжетного розшарування роману у часі та просторі
цілком можна розділити висловлену в грузинській літературній критиці думку, що воно
повинно бути зв’язано з вертикальною моделлю характерного для грузинського міфологічного мислення універсуму, який передбачає поділ світу на три шари: піднебесний,
середній шар, пекло [6 : 107-111].
Подорож Доменіко по колам пов’язана з описаним Е. Мелетинським ритуалом ініціації, який передбачає відрив молодої людини від звичних умов, різного роду випробування, ритуальне очищення і повернення до рідних умов. Необхідно відмітити, що в
Магалсопелі час статичний, він не змінюється; час стає динамічним тоді, коли Доменіко
повертається додому і стає справжнім володарем батьківського скарбу – першої ризи.
Враховуючи фінал роману, можна сказати, що розшифрування понять часу та простору
базується на підсвідомому відчутті; обидві категорії осуб’єктивовані в психіці героя, так
як все, що відбулося з Доменіко, було не в дійсності, а лише в його уяві.
Цілеспрямовано використовує у своїй творчості міф Чінгіз Айтматов. Якщо прослідкувати за творчістю письменника, відкрито зауважимо, як збільшується в його романах
питома вага міфологізування, його практичні аспекти. В романі «І довше століття триває день», за зізнанням самого письменника, міфи та легенди являють собою метод мислення, засіб сприйняття та інтерпретації сучасності.
Ідейно-філософську вісь твору представляє легенда про пастуха Манкурта, людину, яку завойовники силою примусили втратити історичну пам’ять, відчуття духовного
та емоційного споріднення з рідним народом. Сюжетне розшарування роману містить
три аспекти: лінія Анни – Байт (матері Манкурта) під час легендарних сарокезів (минуле); лінія Едигея Жангельдіна – сучасний період (теперішній час); фантастична лінія
виконавців операції «Обруч» (майбутнє). Необхідно відмітити, що письменник вперше
у своїй творчості звернувся до фантастики, але різні світи, різні системи взяті ним не як
історична реальність, а як «правила гри» – щоб у парадоксальній, гіперболізованій формі
представити ситуацію, за якою настають тяжкі для людства наслідки.
Незважаючи на ретельно виписані дати, головний герой роману Едигей Жангельдін
сприймається незалежним від часу і простору, «вічно земним» образом, який глибоко
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відчуває «минулий досвід далеких часів древньої людини» і який «тихо вимовляє слова
поховання, призначені всім і кожному, в якій би епосі він не жив; і так само неминучих
для тих, кому судилося народитися в майбутньому». Таким чином, Едигей представляє
собою образ-символ, «художня концепція якого пронизана свідомим історизмом і базується на осмисленні національної участі як особистісної міфологеми» [7 : 215].
Аналогічно роману Г. Дочанашвілі, і в романі Ч. Айтматова представлена міфологічна
цілісність світу; в цьому міфічно-епічному світі усе взаємопов’язано: життя і смерть, люди
і природа, конкретне та абстрактне. Єдинство природи і буття людини підкреслюється епітетом «буранний»; він визначає і людину, і верблюда, і собаку, і місце їх проживання.
До взаємовідношення світу та людини Ч. Айтматов знову повертається в романі
«Плаха» (1986). Письменник намагається зрозуміти екологічні проблеми у зв’язку з душевним станом людини. На його думку, грубе втручання в природу, зміна природного
русла рік веде до деформації людини, особистості. Саме з урахуванням вказаного моменту роман предстає як єдине ціле; а інакше нам довелося б розділити думку тих представників літературної критики, які розглядають вказаний твір як окремі автономічні зони,
зв'язані авторською думкою, роман, побудований за принципом колажу [8].
За задумом автора, одна із основних сюжетних ліній роману пов'язана з лінією сім’ї
вовків (Акбара і Ташчайнар); завдяки особливому полемічному задуму вовки предстають носіями тієї моральної сили, благородності, чого так не вистачає більшості представлених у творі персонажів. Серед персонажів роману (Бостон, Базарбай, Кандалов
та ін.) особливе місце займає Авдій Калістратов. Автор спробував вивести зовсім новий
образ, показати духовну еманацію «людини, яка слідує за вірою та ідеалом, причому так,
що нічим не підкріплюється, ніким не навіюється» [9 : 153].
В образі Авдія деякі критики спробували знайти носія деякого великого символа (ледь
не Спасителя). У інших розгубленість викликав той факт, що Ч. Айтматов шукачем моральних цінностей показав не вже традиційного, укоріненого в літературі, що вийшов із надр
народу героя (напр., Бостон), а особистість, що знаходиться в процесі духовного пошуку,
яка часто помиляється (і, в кінці кінців, чергова така помилка закінчується трагічно).
Серед російських літературознавців гостру реакцію викликала поява в «Пласі» біблійських образів Христа та Пілата Понтія. Відмічалося, що сцена їхнього діалогу асоціюється з романом М. Булгакова «Майстер і Маргарита» (С. Аверинцев, В. Кожинов,
А. Адамович) [10]. На наш погляд, «Майстер і Маргарита» М. Булгакова не є в даному
випадку першоджерелом; кожен письменник (християнин чи нехристиянин) має право
прочитати Старий та Новий Заповіт, по-своєму інтерпретувати біблійський міф, який
буде сприяти кращому сприйманню представлених проблем. Інша справа, наскільки
творчо підійшов автор до цього питання, і яку якість художньої переконливості матиме
його інтерпретація.
Зацікавленість викликає й питання розвитку хронотопу в романі: якщо в попередньому романі просторово-часовий континуум містив у собі три аспекти (легендарний, сучасний, фантастичний), в «Пласі» дія розвивається у першому та двадцятому столітті; в
романі архаїчне та сучасне представлені не окремо (хоча і не поруч), а у взаємозв’язку,
так як згідно з концепцією автора відкрита у минулому істина обов’язково повинна бути
закріплена майбутніми поколіннями.
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Таким чином, прагнення літератури протистояти етичним, естетичним категоріям
збільшило зацікавленість письменників до міфічно-притчового напрямку. В міфологічному романі ХХ століття прослідковується посилення параболічної поетики;
особлива увага надається проблемі хронотопу (характерні надчасність або наявність
декількох просторово-часових континуумів); на жанрові особливості роману впливають як традиційні, так і сучасні, характерні для модерністичного стилю і напрямку,
художні засоби (психологізм, міфологічний напрямок, фольклорні елементи, «внутрішня мова»).
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ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА И ПОЛИВАНТНОСТЬ
В РОМАНЕ ХХ ВЕКА
Миф стал одним из центральных понятий социологии и теории культуры XX века. В
современном романе миф используется как способ акцентирования определенных ситуаций из античной или библейской мифологии (прямым путем или путем контрастного
сравнения). Именно технику префигурации (т.е. «введение» мифологических мотивов и
архетипа в роман) рассматривает автор данной статьи.
Ключевые слова: Миф, префигурация, поливантность, «логический реализм», параболизм
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PARABOLICAL POETICS AND MYTH IN THE NOVELS OF THE
ХХth CENTURY
The myth has become one of the fundamental concepts of the XXth century sociology
and culture theory. In the contemporary novel the myth is employed as a mode of accentuation
of certain situations and collisions from the ancient and biblical mythology (directly or by
means of contrastive juxtaposition). The article deals with the method of juxtaposition (i.e. the
introduction of mythological motifs and the archetype into the novel).
Key words: myth, prefiguration, diversity, “logical realism”, parabolism
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КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
ОБРАЗ ІТАЛІЇ У ПОДОРОЖНІХ НАРИСАХ А. Г. МАТОША ТА
Я. ПОЛІЧА КАМОВА
Стаття присвячена аналізу образу Італії у мандрівній прозі А.Г. Матоша та Я. Поліча Камова. Образ аналізується відповідно до таких його складових: столиця та інші
міста, жителі, їхні звичаї, визначні пам'ятки. Особлива увага приділяється ролі подорожі до Італії у контексті біографії зазначених письменників. Наголошується неоднозначність та модифікації образу країни, спричинені культурними, історичними та суспільними змінами на початку ХХ ст.
Ключові слова: подорожній нарис, образ, Італія, хорватська проза ХХ ст.
У передмові до подорожнього нарису „Спогади про Росію” (1886-1887 рр.) хорватський філолог, історик Ф. Рачки розмірковує про подорожування, його вплив на літературну творчість та публікацію дорожніх нарисів, звертаючи увагу читача на те, що
співвітчизники мало подорожують за кордон і, як результат, хорватська література подорожей досить бідна. Сучасники, за словами Ф. Рачки, „люблять подорожувати у західні землі і не тільки через близькість розташування та зручність, але і через забобони,
пов'язані зі Сходом і Північчю, немовби там нема чому вчитися” [1: 270].
Італія, як західний сусід Хорватії, здавна приваблювала хорватських мандрівників.
Не стало винятком і ХІХ (А. Немчич „Дорожні дрібниці” (1844 р.), А. Вебер Ткальчевич
„Листи про Італію” (1861 р.) та ХХ ст. (подорожні нариси А.Г. Матоша, Я. Поліч Камов
„Без голови і хвоста”, „Фрагменти Венеції” (1907 р.), С. Єжич „З Венеції до Латеції”
(1920 р.), М. Бегович „Листи з Італії” (1924 р.), М. Маткович „Італійські ремінісценсії”
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(1948 р.), П. Шегедін „Римські години” (1952 р.) та ін.). Об'єктом дослідження у статті
виступає образ Італії у подорожніх нарисах А.Г. Матоша та Я. Поліча Камова.
Образ у гносеологічному сенсі – це відображення у мові знань і уявлень людини про навколишній світ. У антропоцентриській семантиці термін „образ” вживається саме у вищевказаному значенні, оскільки об'єктами її вивчення є відображені в мові реальні чи ідеальні сутності, усвідомлювані людиною (тобто мовні репрезентації того, що є «всередині людини», в
її думках і почуттях, що виникають у результаті пізнання світу і його окремих аспектів).
Російська дослідниця Л.Б. Нікітіна пропонує ввести в науковий обіг термін „образконцепт” мотивуючи це необхідністю експлікувати наявність і значимість образноасоціативних та оціночних компонентів, що супроводжують понятійну сторону мовлення. Так, „образ-концепт” „містить об'єктивні, раціональні компоненти, що є результатом
пізнання людиною свого зовнішнього і внутрішнього світу, і суб'єктивні (образні, асоціативні, оціночні, емоційні) смисли, що відображають особливості інтерпретації людиною
пізнаваних речей і явищ” [2: 98].
Кожна з конотацій, які творять образ (історична, геополітична, культурологічна, метафізична, міфологічна) не є постійною категорією, „але завжди змінною, амбівалентною, залежною від часу, місця та ідеології, з яких окремо взята свідомість його розглядає” [3]. Образ належить до тих ціннісно насичених смислових утворень, які утворюють
концептуальний каркас такого складного феномена як картина світу.
В аналізованих подорожніх нарисах образ Італії представлений за допомогою таких
складових: столиця та інші міста, жителі, їх звичаї, визначні пам'ятки.
На відміну від мети подорожей, що здійснювалися у попередніх століттях (навчання,
торгівля, військові походи, дипломатія), у ХХ столітті хорватські мандрівники відвідували європейські країни здебільшого керуючись власними інтересами та уявленнями
про цінності культурного та іншого досвіду сусідньої країни. Таким чином, відбувалося
персональне, приватне освоєння європейського культурного простору.
Як відомо, у процесі міжкультурної комунікації формується культурна ідентичність – приналежність індивіда до певної культури чи культурної групи. Вона, з одного
боку, є вихідною позицією, з якої мандрівник сприймає нові для нього явища, вона формує типи реакцій на чужу культуру.
Мандрівник мимоволі, знакова постать в історії нової хорватської літератури, А.Г.
Матош за час свого перебування за межами рідної Хорватії написав двадцять подорожніх
нарисів і фейлетонів („Від Мюнхена до Женеви” (1898 р.), „Від Парижа до Белграда”
(1904 р.), „Під флорентійським капелюхом” (1911 р.), „Із Флоренції в Загреб” (1913 р.)
та ін.) Європейська подорож письменника тривала шість років, а її географічні межі охоплюють Францію, Швейцарію, Італію.
Італія займає у творчості А.Г. Матоша особливе місце, а з усіх італійських міст, які
відвідав письменник, найбільше враження справила на нього Флоренція.
Це – невелике за площею місто, величнішого за яке, втім, не може бути на світі
[4: 225]. До поїздки А.Г. Матош вважав Париж „короною і дивом цього світу”, але, відвідавши Флоренцію, Париж здається йому схожим на інші міста; він, як великий коштовний камінь, в порівнянні з діамантом (Флоренцією)”.
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Руїни Рима, витончена культура Парижа і древні Афіни не вражають письменника
так, як Флоренція. „Рим був господарем світу, Франція і нині є могутньою державою, а
Периклові Афіни панують грецькими морями та еллінською спадщиною. Водночас Флоренція – звичайне містечко у бідній і невеликій провінції, без особливого статусу, політично слабше, ніж папський Рим і Венеція з її дожами” [4: 219], але неможливо уявити
інше місто, яке б яскравіше засвідчувало силу людського генія. Навіть музеї Лувру, зазначає письменник, значно поступаються красі та величі мистецьких пам’яток Флоренції, хоч і переважають їх кількісно.
„Наскільки мізерною виглядає сучасність у порівнянні із древньою Італією, старою
Флоренцією! [...] Сучасність немічна, вона вміє тільки пародіювати. Утилітаризм та індустріалізм знищує мистецтво, а нинішні виставки – це базар” [4: 213], – писав А.Г. Матош в дорожньому фейлетоні „З Флоренції до Загреба”.
Після візиту до Флоренції, письменник відмовляється від своєї давньої мрії – відвідати Дубровник, тому що „імітації не приваблюють” [4: 223]. Флоренція для письменника – це гармонійне поєднання язичницької та християнської культури, класицизму з
модернізмом, науки з мистецтвом.
Водночас Венеція викликає у А.Г. Матоша інші асоціації. Наблизившись до „золотого міста Петрарки, яке лежить немов морська Венера на березі, ніби солона перлина
і виблискує на травневому сонці як золотий ріг шапки дожа”, письменник характеризує
його як „місто смерті і вмирання ... ніколи раніше я не відчував, щоб було на світі щось
настільки трагічне” [4: 231]. Гондола здається письменнику схожою на труну з невидимим небіжчиком, а керує нею Яго – перевізник до потойбічного світу.
Під час останньої поїздки до Італії в 1913 р. А.Г. Матош працює над „Римськими
фейлетонами” – збіркою подорожніх фейлетонів з історичними та культурологічними
ремінісценціями, яка так і залишиться незакінченою. Сам письменник вважав ці фейлетони „непоганою імпровізацією, оскільки в їхній примітивності зберігається теплота і
безпосередність першого враження” [5: 378].
Щодо суб'єктивності свого опису Рима А.Г. Матош зазначає: „жоден подорожній нарис не відтворив мені образ Вічного міста, тому що жоден письменник не може пропонувати більше, ніж себе. Існує стільки „римів”, скільки і подорожніх нарисів про нього,
скільки в ньому відвідувачів та мешканців” [4: 256]. Рим, на його думку, – це не місто,
а міста двох дійсно протилежних цивілізацій (язичницької і християнської), утилітарні
споруди сучасного Риму пародіюють величні руїни язичництва і гармонійні пам’ятки
Відродження. Також Рим – місто храмів, більшість з яких, зауважує А.Г. Матош, – це нудна барокова імітація собору святого Петра, місто грандіозних і похмурих палаців, площ,
обелісків. Так, Ватикан, „місто в собі і для себе”, так само як палац Фарнезе, Корціні,
Доріа закриті у своєму світі сповненому протиріч, який не пов’язаний із сучасним торгівельним та промисловим Римом. Письменник стверджує: „Рим – чудовий, але у деталях
у той час як Флоренцію слід сприймати як єдине ціле” [4: 257].
„Хорватський скромний паломник, нещасний син нещасної Батьківщини” А.Г. Матош зазначає, що, будучи представником католицького народу і носієм латинської культури, у Римі він почувається „майже як вдома”. „Мої предки збагачувались тут духовно
і утворили перший щит латинської цивілізації від посягань Сходу” [4: 253]. Письменник
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переконаний, що „від Франкопана до Кукулєвича, Ткалця, Штросмаєра „вічне місто”
було і залишилось „вівтарем хорватської душі”, і хоча співвітчизники не є строгими католиками, але завдяки латиномовній традиції хорватів та менталітету зберігають духовний зв’язок із Римом.
Повсякденне життя сучасного Рима дуже нагадує письменнику „хаос паризьких вуличок, усіх романських міст і наших приморських”, а наприкінці нарису А.Г. Матош
пише: „І хоча ми не римляни за мовою, ми будемо прагнути стати ними за духом, енергією, патріотизмом і волелюбністю” [4: 253].
Для сучасника А. Г. Матоша, хорватського письменника Я. Поліча Камова Італія не
була чужою ні в культурному плані, ні в мовному. Я. Поліч Камов народився у місті Рієка і з дитинства розмовляв італійською, а в батьковій бібліотеці, крім класичної, була
представлена і сучасна італійська література. Я. Поліч Камов вбачав у Італії джерело
величезного натхнення, адже постійно змінюючись, вона залишалася вихідним центром
культурних цінностей сучасної західної цивілізації [6]. Італія була протилежністю глибоко консервативній Австро-Угорській імперії, яка засуджувала будь-який відступ від
існуючої традиції.
Окрім особистих, Я. Поліч Камов як і А.Г. Матош мав і об’єктивні, зумовлені політичними обставинами мотиви для виїзду за межі батьківщини: письменник брав активну
участь у демонстраціях проти австро-угорської влади. Не маючи можливості жити і писати у рідній Хорватії, Я. Поліч Камов мав намір реалізуватися як письменник і кореспондент в Італії, проте його спроби завершилися публікацією лише деяких статей, за які
письменник отримав незначні гонорари.
Я. Поліч Камов відвідав Венецію, Рим, Флоренцію, Болонью, Турин, Геную, Неаполь. Як і А.Г. Матоша, Флоренція справила найбільш позитивне враження на письменника („місяць у Флоренції приніс мені більше задоволення і успіху, ніж півроку в Римі!”
[6]. Венецію Я. Поліч Камов відвідав тричі, найбільш тривалим (близько півроку) був
його другий візит у 1906 році, але „мовчазна” Венеція викликала у нього смуток і наростаюче почуття самотності. Турин і Болонья нагадують письменникові Загреб, описуючи
ці міста Я. Поліч Камов проводить суспільні і культурні паралелі Італії із Хорватією.
Зазначає він й існування „двох Італій” – північної і південної та відмінності між ними. У
подорожньому нарисі „Без голови і хвоста” Я. Поліч Камов описує переважно південну
Італію та амбівалентність її мешканців. Так, на думку письменника, італійці – позери,
які хоча й вважаються поціновувачами мистецтва, але не поважають творчих людей і
по відношенню до всіх використовують фамільярний тон, театр вони перетворюють на
базарну площу, голосно перемовляючись зі своїми знайомими. Неаполітанці, зазначає
Я. Поліч Камов, – „неохайні, невиправні, недисципліновані і морально зіпсовані, а всі
італійці – ліниві, брехуни, жебраки, боягузи [7: 436-437].
Не менш цікавою є подана письменниками характеристика релігійних поглядів
італійців. На думку А.Г. Матоша, культ святих в Італії – це язичницький політеїзм,
замаскований під католицизм. Так, покровителем Мілану є Карло Боромейський, Венеції – святий Марко і його крилатий лев, Риму – святий Петро-ключник, Падуї – святий Антоній, Неаполя – святий Януаріус. У Флоренції образ Ісуса Христа нагадує
бідняка, який просить милостиню, а покровителькою міста вважається Мадонна.
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Проте, як вважають письменники, насправді Флоренцією, немов три святі, опікуються
Данте, Челліні та Буонаротті.
Таким чином, сприймаючи Італію як історичний, культурний, духовний центр європейської цивілізації (Рим, Флоренція), як джерело творчого натхнення, письменникам властиве також критичне ставлення до її жителів (Я. Поліч Камов) та тогочасних
суспільно-політичних процесів у країні (А.Г. Матош про сучасний йому Рим, розвиток
мистецтва). Оскільки в аналізованих дорожніх нарисах образ Італії представлений такими складовими: столиця та інші міста, жителі, їх звичаї, визначні пам’ятки, то, узагальнюючи, формуванню позитивного образу країни найбільш сприяла Флоренція і Рим.
Водночас найнегативніші елементи образу Італії представлені в описі Венеції (у подорожніх нарисах обох письменників) та Неаполя (Я. Поліч Камов). Проте, для повноцінного аналізу образів, представлених у подорожніх фейлетонах і нарисах обох письменників, не слід забувати про окремі факти з їхньої біографії (наприклад, хворобливий
стан А.Г. Матоша перебуваючи у якому письменник виїздить із Венеції, описуючи її як
„місто смерті”).
Образ Італії актуалізується і в сучасних подорожніх нарисах, що свідчить про його
актуальність, переосмислення сучасними письменниками та необхідність його дослідження на матеріалі хорватських подорожніх нарисів ХХІ ст.
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ОБРАЗ ИТАЛИИ В ПУТЕВЫХ ОЧЕРКАХ
А. Г. МАТОША И Я. ПОЛИЧА КАМОВА
Статья посвящена анализу образа Италии в путевой прозе А.Г. Матоша и Я. Полича Камова. Образ анализируется в соответствии с его составляющими: столица и другие города, жители, их обычаи, достопримечательности. Особое внимание уделяется
роли путешествия в Италию в контексте биографии указанных писателей. Отмечается неоднозначность и модификации образа страны, вызванные культурными, историческими и общественными изменениями в начале ХХ века.
Ключевые слова: путевой очерк, образ, Италия, хорватская проза ХХ века.
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THE IMAGE OF ITALY IN A.G. MATOS’ES
AND J. POLIC KAMOV’S ITINERARY
This article is devoted to the analysis of the image of Italy in A.G. Matos’es and J. Polic Kamov’s itinerary. The image is analyzed according to its components: the capital and other cities,
the people, their customs, sights. Particular attention is paid to the role of travelling to Italy in the
context of the biography of these writers. The ambiguity and modifying of the image of the country
caused by the cultural, historical and social changes of the early twentieth century is considered.
Key words: itinerary, image, Italy, Croatian prose of the twentieth century.
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МАКС БІРБОМ І ГЕРБЕРТ ВЕЛЛС: ТВОРЧІСТЬ У ДЗЕРКАЛІ ПАРОДІЇ
У статті розглядається пародія М. Бірбома на Г. Веллса, досліджуються мовностилістичний, ідейно-тематичний та історико-культурний аспекти аналізу та функціонування пародійного тексту.
Ключові слова: літературна пародія, імітація, критика, гумор, сатира.
Пародія як вид художнього твору зародилася ще у часи античності. Вона характерна
як для літератури, так і для мистецтва у цілому. За своєю прагматикою, сатирична, гостра
пародія протиставляється гумористичній, яка не дискредитує, а лише комічно стилізує
окремі риси твору або художнього напряму, що є її об’єктом.
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Основний засіб пародії – наслідування, імітація. Автор пародії може імітувати різні
риси того явища, яке він обирає об’єктом пародіювання. Це може бути стиль, манера викладу, жанр, а також тематика та/або ідейна складова твору, що пародіюється. Оскільки
пародія відноситься до так званих «вторинних» текстів, вона є твором, який не можливо до кінця зрозуміти та оцінити без звертання до його «другого плану», до текступрототипу [1]. Але головним у пародії є, окрім наслідування, одночасне перебільшення,
шаржування властивих об’єкту особливостей, перетворення його у карикатуру, завдяки
чому й досягається головна мета пародіювання – висміювання.
Англійська літературна традиція багата на пародії. О.С. Пушкін називав Англію
«батьківщиною карикатури та пародії», де мистецтво імітувати стиль відомих письменників «доведено до досконалості» [цит. за 2]. Макс Бірбом (Sir Henry Maximilian «Max»
Beerbohm (1872 – 1956)) серед англійських письменників – пародистів посідає особливе місце. Він був і залишається не до кінця розгаданою, унікальною постаттю завдяки
своєму універсальному таланту, який беззаперечно визнавали всі його сучасники – видатні письменники та літературні критики. Лоренс Дансон присвячує йому свою книгу
«Max Beerbohm and the Act of Writing» (1989), де він показує, як незвичайні есе Бірбома
перетворюються, у той час, поки ми їх читаємо, на художню літературу (fiction), його
художні тексти перетворюються на пародію, його пародія на критику, його критика на
карикатуру, а його карикатура знову на есе, залишаючись при цьому його власною літературною карикатурою, «незрівнянним Максом», як його колись назвав Дж. Б. Шоу [3].
Макс Бірбом був не тільки есеїстом, але й чудовим письменником-гумористом та блискучим художніком-карикатуристом, відомим денді та дотепником, чиї пародії та малюнки
унікальним образом вловлювали та схоплювали, зазвичай без злого наміру, все, що було
претензійним, манірним, неприродним та абсурдним у його знаменитих та модних сучасників [4]. Але під маскою пародиста та карикатуриста ховався також й літературний
критик, соціальний аналітик та своєрідний філософ-естет. У своїх знаменитих пародіях
Макс Бірбом виступає у всіх цих іпостасях, хоча й часто приховано, що пояснюється
його проникливим баченням людської сутності та іронічно-філософським ставленням
до життя. Тому з огляду на типологію літературної пародії, його есе можна тлумачити
як такі, що майстерно поєднують різні жанри та відзначаються різнофокусною прагматикою, оскільки об’єктом пародії тут є відразу декілька різнопланових рис того, кого
він пародіює. Отже, пародії-есе Бірбома цілком справедливо можна вважати такими, що
виходять за межі суто філологічної площини у соціально-історичний вертикальний контекст. Це відбувається тоді, коли, за словами Г. Лушнікової, автор пародії експліцитно
або імпліцитно висловлює свою думку (у формі веселої критики) щодо думок про якийсь
фрагмент дійсності того, кого він пародіює, і отже сам , через пародію, може впливати на
культурно-світоглядні погляди своїх сучасників [5].
Розглянемо для прикладу одну з таких пародій Макса Бірбома на Г.Дж. Уеллса
(або Веллса у сучасній орфографії), яка увійшла до збірки есе «Різдвяна гірлянда» (“A
Christmas Garland”, 1912) [6]. З одного боку, це есе може здаватися віртуозно виконаним
невинним літературним жартом, але, з іншого боку, абсурдність ситуації, що тут описується співвідноситься з абсурдністю деяких утопічних ідей Г. Веллса щодо викорінення
соціальних хвороб та моральних вад людського суспільства, з його невгамовним бажан340

ням популяризувати свої соціальні, політичні, освітньо-виховні і т.п. теорії, і при тому
з розмахом вселенського масштабу. Сам Веллс у Передмові до збірки «Seven Famous
Novels» писав, що він для себе ніколи не відокремлював проблеми життя суспільства в
цілому від індивідуального життя [7: 431]. І так само, як він, за його же власними словами, намагався “in every unobtrusive way to domesticate the impossible hypothesis” [там
же: 430] у своїх фантастичних романах, так й у публіцистично-соціологічних книгах та
утопічних романах-трактатах він виступав у ролі «пророка», що пропонував глобальний
порятунок світу шляхом його цілеспрямованої перебудови силами технократичної еліти.
Переконання Веллса у тому, що література та зокрема романний жанр мають бути засобом дії, інструментом впливу на світогляд людей, критикував його друг та художній опонент Генрі Джеймс. У розмові з Веллсом Джеймс так визначив фундаментальну різницю
між ними: «Ви байдужі до людства, але вважаєте, що його треба виправляти. Я люблю
людство, але не вірю, що воно цього потребує» [цит. за 7: 28]. Все це прозорливо помічає
й Макс Бірбом, який майстерно передає та витончено висвітлює у своїй пародії Веллсовський проповідницький пафос та його відчутне наслідування Свіфтовській сатиричній
літературній традиції (див. частину про реформу календаря а ля проекти Свіфтовських
лапутян – “the re-casting of the calendar on a decimal basis”[8]). Вже сама назва пародії –
“Perkins and Mankind” – іронічно зіставляє банальне прізвище Перкінс та ціле Людство.
Ця назва одночасно пародіює захоплення Веллса глобальними соціально-політичними
проектами, прозоро натякає на роман-трактат письменника “Mankind in the Making”
(1903) з його грандіозними утопічними планами реформування соціального устрою та
іронізує над роллю особистості у історії розвитку суспільства. Як зазначає Т. Гіббонс
[9] в пародії Бірбома головний персонаж Перкінс спочатку песимістично налаштований
щодо своїх глобальних реформ, але тільки до того, поки у його руки не потрапляє книга
«Г.Дж. В*ллса» “Sitting Up For The Dawn”: “It was one of that sociological series by which
H.G. W*lls had first touched his soul to finer issues when he was at the ‘Varsity. He opened it
with tremulous fingers. Could it re-exert its old sway over him now?” [8].
Як вже зазначалося, пародія як тип твору зазвичай має одну основну мішень – центральний фокус висміювання/ комічної імітації (стиль, жанр або тематика). У пародії
«Перкінс і людство» ідейно-тематична складова є лише одним з багатьох компонентів
пародіювання. Це пояснюється, з одного боку, власне неординарністю особистості та
широким діапазоном творчості Веллса – новеліста, фантаста, ученого, реформатора, соціолога, історика, педагога, журналіста тощо, а з іншого боку, це свідчить про унікальність таланту та професіональну універсальність Бірбома-пародиста.
Проаналізуємо далі деякі основні лінгвостилістичні та структурно-тематичні особливості пародії, текст якої вміло імітує, гіперболізує та яскраво передає майже всі помітні
індивідуальні риси авторської манери Г. Дж. Веллса--письменника. Бірбом не забуває
жодної деталі – у тексті пародії чітко проглядає стиль Веллса – “reach-me-down prose” [9]
Розглянемо приклади.
Як відомо, Г. Веллс мав науковий ступінь у галузі природничих наук – він вивчав фізіологію, анатомію та біологію. Це природно відображалося у його творчості. І не тільки
у виборі тем та жанрів для романів, але й у мові та манері, особливостях опису та зображення людей та явищ дійсності. Вживання спеціальної лексики, якою насичені його твори,
341

пародіюється Бірбомом м’яко, з гумором, через використання медичного лексикону та,
здається, псевдо термінології, коли члени родини у тексті есе описуються за допомогою
характерної фізичної деталі: “There must have been upwards of fifty people sitting down to
every meal. Many of these were members of the family. Perkins was able to recognise them by
their unconvoluted ears–the well-known Grifford ear, transmitted from one generation to
another” [8]. Пристрасть Веллса до логічності викладу та науковості та/або наукоподібності (у тому числі з метою досягнення ефекту достовірності) імітується та гіперболізується Бірбомом через вживання графічних засобів, характерних для стилю письменника,
а саме знака §, який Веллс використовує, наприклад, у романі «Машина часу». У пародії «Перкінс і людство» Chapter XX, з якої і складається есе і яка, нібито, взята з твору
Г.Дж. В*ллса, поділена на параграфи/пункти – §1, § 2, § 3, § 4 та § 5). Серед структурнографічних особливостей авторського стилю відзначимо також використання емотивноекспресивної капіталізації та курсиву (наприклад, “But had even he ever really believed
in the idea of a Provisional Government of England by the Female Foundlings?”, або “If
he couldn’t Use these people, at least they weren’t going to Use him!”[8]) та таку прикмету
наукоподібності В*ллсовського тексту у тексті пародії-есе, як вживання приміток та виносок, явно карикатурного характеру:
Footnote 3: “A Midwife For The Millennium.” H.G. W*lls.
Footnote 4: “How To Be Happy Though Yet Unborn.” H.G. W*lls.
Footnote 5: “Words About Words.” By Ezra K. Higgins, Professor of Etymology, Abraham
Z. Stubbins University, Padua, Pa., U.S.A. (2 vols.).
Footnote 6: “Id est”–”That is.” [8]
Своєрідність синтаксису текстів Г. Веллса теж майстерно пародіюється М. Бірбомом,
який вловлює та передає , наприклад, такі помітні особливості манери викладу письменника, як:
– Вживання парантези, різних вставних та додаткових – описових та уточнюючих – конструкцій, що ізольовані за допомогою тире: “And Perkins had felt in a slipshod
sort of way–for at this period he was incapable of ordered thought–he might as well be at
Heighton as anywhere....” або “You figure the wide streets filled all day long with little solemn
processions–solemn and yet not in the least unhappy....”[8]
– Численні відокремлення (detachment): 1) “Perkins looked behind them, at the solemn
young footmen passing and repassing, noiselessly, in blue and white liveries.” 2) “Inside
that was a set of diamond and sapphire sleeve-links–large ones.” 3) “You’ve got to persuade
yourself somehow that, Foundlings or no Foundlings, this regeneration of mankind business
may still be set going–and by you.” 4) “He must get right away out of here–to-night. He must
have his car brought round from the garage–now–to a side door....”[8]
– Паралельні конструкції (безсполучникові та, рідше, сполучникові) та перелічення:
“Evesham was there, clutching at the lapels of his coat; and the Prescotts–he with his massive
mask of a face, and she with her quick, hawk-like ways, talking about two things at a time; old
Tommy Strickland, with his monocle and his dropped g’s, telling you what he had once said
to Mr. Disraeli; Boubou Seaforth and his American wife; John Pirram, ardent and elegant,
spouting old French lyrics; and a score of others.”[8]
Типовим композиційним елементом стилю Веллса є злиття авторського та персонажного мовлення. Бірбом вміло передає і цей аспект індивідуальної манери письменни342

ка. Як того вимагає жанр пародії, пристрасть Веллса до вживання питальних речень та
ідіоматичної лексики у такого роду контекстах дещо перебільшується Бірбомом, який
ще й не забуває іронізувати над ідейною складовою, а саме «розумовими шуканнями»
та морально-етичними тортурами Перкінса, головного персонажа: 1).“To Perkins the
whole thing had seemed so simple, so imminent–a thing that needed only a little general goodwill to bring it about. And now.... Suppose his Bill had passed its Second Reading, suppose it
had become Law, would this poor old England be by way of functioning decently–after all?
Foundlings were sometimes naughty....”; 2). “He flung himself into a chair in his bedroom
and puffed a blast of air from his lungs.... Yes, it had been a narrow escape. He knew that if
he had put those beastly blue and white things on he would have been a lost soul....”; 3). “It
was enough. The old broom hadn’t lost its snap. It had swept clean the chambers of Perkins’
soul–swished away the whole accumulation of nasty little cobwebs and malignant germs. Gone
were the mean doubts that had formed in him, the lethargy, the cheap cynicism. Perkins was
himself again. He saw now how very stupid it was of him to have despaired just because his
own particular panacea wasn’t given a chance.” [8] Останній приклад може також слугувати ще однією (окрім наведеної вище) яскравою ілюстрацією того, як М. Бірбом майже
непомітно насичує пародію «медично-термінологічною аурою», що притаманна образній структурі Веллсовського тексту.
Реалістичний портрет, а також вживання фізичної деталі та емотивно-оцінної лексики у описових контекстах є наступним помітним маркером ідіостилю Г. Веллса, що
дотепно пародіює Макс Бірбом. Схильність Веллса до емоційно-забарвлених епітетів,
підсилювальної лексики (в тому числі з негативними афіксами) та яскравої деталі простежуємо у наступних прикладах, повних гумору та іронії: “in the hyperbolical style of
her class; with his monocle and his dropped g’s; John Pirram, ardent and elegant, spouting
old French lyrics; He had shown an exquisitely open mind about the whole thing. He had at
once grasped the underlying principles, thrown out some amazingly luminous suggestions;
during dinner his eyes wandered furtively up and down the endless ornate table; The shining
red faces of the men, the shining white necks and arms of the women, the fearless eyes, the
general free-and-easiness and spaciousness, the look of late hours counteracted by fresh air
and exercise and the best things to eat and drink; The Duchess stood, a bright, feral figure,
distributing these packages to the guests”[8].
Дослідники [див. наприклад, 10] відзначали художнє порівняння як одну з домінантних
рис тропеїки Веллсовского тексту. І ця риса також не залишається поза увагою Бірбомапародиста: “Evesham was there, clutching at the lapels of his coat; and the Prescotts–he with
his massive mask of a face, and she with her quick, hawk-like ways, talking about two things
at a time” [8]. У тексті «Перкінс і людство» можна виділити образні контексти, що невимушено імітують як його загальну публіцистичну риторику, так і схильність Веллса до
наукового тлумачення, бачення та опису навколишнього світу, наприклад: “My views on the
worthlessness of classical education are perhaps pretty well known to you, but I don’t underrate
the great service that my friend Professor Ezra K. Higgins has rendered by his discovery that
the word recreation originally signified a re-creating–i.e.,a time for the nerve-tissues to renew
themselves in. The problem before us is how to secure for the human units in the Dawn–these giants
of whom we are but the foetuses–the holidays necessary for their full capacity for usefulness to
the State, without at the same time disorganising the whole community–and them”[8].
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Іронія, що імпліцитно, та гумор, що експліцитно, передає ставлення М. Бірбома до реформаторської діяльності Г. Веллса пронизує увесь текст пародії. Карикатурне, абсурдноперебільшене висвітлення ідей та планів головного персонажа щодо майбутнього людства
в цілому та перебудови соціально-політичного устрою Англії зокрема (“…the idea of a
Provisional Government of England by the Female Foundlings” [8]) знаходить свою кульмінацію у наступних рядках, які, по суті, розкривають цинічні ставлення та погляди Перкінсареформатора на засоби досягнення цієї мети, які він легко може замінити на безліч інших,
подібних, таких само безглуздих (або навіть божевільних): “He saw now how very stupid it
was of him to have despaired just because his own particular panacea wasn’t given a chance. That
Provisional Government plan of his had been good, but it was only one of an infinite number of
possible paths to the Dawn. He would try others–scores of others....”[8].
Легкий гумор (“The Duchess had sent him a three-page wire in the hyperbolical style of her
class, conveying a vague impression that she and the Duke had arranged to commit suicide
together if Perkins didn’t “chuck” any previous engagement he had made” [8]) поступово починає переплітатися з іронією (вербальною, структурною та інтонаційною) та сарказмом:
“He no longer wondered what they were “up to,” for he knew they were up to nothing whatever.
He reflected /…/ how odd it was he had ever thought of Using them. He might as well have hoped
to Use the Dresden shepherds and shepherdesses that grinned out in the last stages of refinement
at him from the glazed cabinets in the drawing-rooms.... Or the Labour Members themselves....”
[8]. Іронія та сарказм Бірбома – пародиста особливо відчутні саме в тих рядках тексту, які
імітують трактат Г. В*ллса, що так вразив юного Перкінса: 1) “You figure the smokeless blue
sky above London dotted all over with airships in which the holiday-making tenth are re-creating
themselves for the labour of next week–looking down a little wistfully, perhaps, at the workshops
from which they are temporarily banished. 2) So attractive a thing will labour be in the Dawn that
a man /…/ will prefer to work for no wage rather than not at all. So that perhaps there will have
to be a law making Cessation Day compulsory, and the Overseers will be empowered to punish
infringement of this law by forbidding the culprit to work for ten days after the first offence,
twenty after the second, and so on. 3) Heaven–I mean the Future–forbid that I should be hidebound by dry-as-dust logic, in dealing with problems of flesh and blood... 4) You figure the old man
walking with a firm step in the midst of his progeny, looking around him with a clear eye at this
dear world which is about to lose him. He will not be thinking of himself. He will not be wishing the
way to the lethal chamber was longer. He will be filled with joy at the thought that he is about to
die for the good of the race–to ‘make way’ for the beautiful young breed of men and women who,
in simple, artistic, antiseptic garments, are disporting themselves so gladly on this day of days.
They pause to salute him as he passes. And presently he sees, radiant in the sunlight, the pleasant
white-tiled dome of the lethal chamber. You figure him at the gate, shaking hands all round, and
speaking perhaps a few well-chosen words about the Future....” [8].
Іронічною кульмінацією із прихованим, так би мовити витончено-елегантним сарказмом – у стилі «незрівнянного Макса» – можна вважати і завершальну фразу пародії:
“Then he pressed the electric button by his bedside, almost feeling that this was a signal for
the Dawn to rise without more ado....”[8]. Думка, яку імклікує тут Бірбом, дивовижним
образом, у карикатурно-пародійній манері – завуальовано та комічно – перегукується з
відверто несхвальною оцінкою Г. Джеймса, яка наводилася раніше. Всі ці міркування,
що базуються на аналізі різних складових тексту, можливо, підтверджують твердження
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британських критиків, які вважають, що Макс Бірбом у своїх пародіях та карикатурах
продовжував традиції римського поета Ювенала, класика «суворої сатири».
Отже, Бірбом-пародист у цьому есе (як і у багатьох інших) постає як віртуоз імітації стилю Г. Веллса–письменника та як проникливий критик утопічних ідей Веллсасоціолога, прозорливо передбачаючи та випереджаючи власні роздуми та невеселі думки
Веллса, який у передвоєнні роки з відвертим болем, тривогою та гіркою іронію так напише у передмові до збірки своїх найзнаменитіших романів: “The world in the presence
of cataclysmal realities has no need for fresh cataclysmal fantasies. That game is over. Who
wants the invented humours of Mr. Parham in Whitehall, when day by day we can watch Mr.
Hitler in Germany? What human invention can pit itself against the fantastic fun of the Fates?
I am wrong at grumbling at reviewers. Reality had taken a leaf from my book and set itself
to supersede me” [7: 433]. Ці слова Г. Веллса звучать так, ніби вони перегукуються із
риторичним питанням “What was the matter with the whole human race?” з цієї блискучої
пародії його друга, неперевершеного та «незрівнянного» Макса.
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ПРОЗА АНДРІЯ ПЛАТОНОВА ТА ВАСИЛЯ СТУСА:
ДО ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ КЛЮЧОВИХ ОБРАЗІВ
(на матеріалі повісті А. Платонова «Котлован» ]\
та сценарію В. Стуса «Ожидание»)
Стаття присвячена вивченню семантики образів прози А. Платонова й В. Стуса.
Здійснено порівняльний аналіз ключових образів землі, дерева, котловану, виявлено перегуки між творами.
Ключові слова: образ землі, дерева, образ котловану.
Василь Стус захоплювався російською літературою. Неодноразово в листах до рідних та друзів, у літературно-критичних статтях згадуються імена російських письменників. У листі від березня 1979 року до Христини Бремер (громадянської діячки з Німеччини, яка листувалася з ув’язненими українськими правозахисниками) [6 (1: 188)]
В. Стус називає імена своїх улюблених авторів: «… мої російські улюбленці – Пушкін,
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Бунін, Пастернак, Толстой, Достоєвський, Платонов» [6 (1: 161)]. М. Коцюбинська у
статті «Епістолярна творчість Василя Стуса» також виділяє прізвище Платонова з-поміж
улюблених російських письменників Стуса: «Серед «критичних відступів» – оригінальні, почасти афористичні характеристики (М. Гоголь, Л. Толстой, Ф. Достоєвський, О.
Толстой-романіст, О. Блок, А. Платонов, Б. Пастернак, М. Цветаєва)…» [6 (1: 231)]. В
одному з листів до Х. Бремер (від 4.07.1978) В. Стус рекомендує їй творчість Платонова:
«Читайте ще прозу Платонова. Вона мені дуже подобається. Автор має щедре серце»
[6 (1: 151)]. У листі до рідних (від 4.03.1984) Стус окреслює коло авторів, яких пропонує
читати своєму синові, серед них є і А. Платонов: «Я раніше Дмитрові радив книги, які
слід прочитати. <…>. Так само бажано: добре вчитатися в прозу Андрея Платонова
<…>. Геніяльний прозаїк» [6 (2: 461)]. Отже, Платонов дуже високо цінував творчість
Платонова та радив її рідним і друзям.
У нашій статті здійснено порівняльний аналіз образів повісті Платонова «Котлован»
та маловідомого (а отже, і маловивченого) сценарію В. Стуса «Ожидание». Варто зазначити, що твір Стуса написано російською. Орієнтовний час написання 1971 рік [4 (3:
517)]. Однак у «Примітках» М. Гончарука (упорядника розділу «художня проза») зазначається: «Є підстави вважати, що сценарій первісно був написаний українською мовою.
За це говорить те, що в архіві збереглися кілька невеликих рукописних текстів, близьких
за змістом до сценарію» [4 (3: 517)].
У творі Стуса зустрічається образ котловану, навколо якого зосереджуються події у
творі Платонова. Один з фрагментів «Ожидания» за змістом дуже нагадує сцену з повісті
«Котлован»: «Петр Степанович выходит к пустырю. Это строительная площадка. Залитая бетоном часть фундамента. Огромный котлован и высокие кручи вывороченной
глины и чернозёма. Немного дальше – коробка девятиэтажного дома – бархатно-чёрные
проёмы окон и дверей. <…>. Откуда-то доносится высокий детский плач и просящий
женский голос: «Ива-а-нко-о-о, иди спать, сынок, иди уже спать. Я тебе постельку
постелила». И сразу плач усиливается» [4 (3: 131-132)]. В даному фрагменті сценарію
Стуса зустрічається ключовий образ повісті Платонова – котлован, а також допоміжні
образи, що посилюють ключовий – будівельний майданчик, вирита земля, будинки, що
зводяться. Спільним є й образ матері та дитини, причому в обох творах вони сповнені
сумом і відчуттям безвихідності.
За образом землі в сценарії «Ожидание» часто закріплюється визначення «вивернута»: «Прямо из вывороченной земли дыбятся несколько огромных – выше человеческого роста – корней дубов» [4 (3: 132)]; «Петр Степанович – снова на пустыре, <…>.
Вывороченная черно-бурая земля спрятана от глаз» [4 (3: 135)]. Стус, згідно зі своїм
творчим задумом, прописує деталі, які мають відображати руйнівні наслідки війни. Так
і вивернута земля слугує нагадуванням про окопи: «Голый клочок вытоптанной земли,
где воронки, оставленные бомбами, и уродливые линии полуобвалившихся окопов – и на
этом клочке земли, <…>, движутся люди, как в царстве Аида, полуреальные болваны человеческих тел» [4 (3: 137)]. Отже, розрита війною земля є мертвою, як і люди, що лишилися на ній. У повісті Платонова зображено процес риття землі – копання котловану для
нового будинку. Робітники, руйнуючи цілісність землі, самі втрачають життєві сили: «И
ныне Вощев не жалел себя на уничтожение сросшегося грунта <…>. Чиклин, не видя ни
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птиц, ни неба, не чувствуя мысли, грузно разрушал землю ломом, и его плоть истощалась в глинистой выемке, но он не тосковал от усталости <…>» [4: 31]. Чиклін копає
могилу для померлої Насті, що асоціюється з риттям котловану: «… Чиклину захотелось
рыть землю <…>. Он начал рыть грунт, но почва уже смерзлась, и Чиклину пришлось
сечь землю на глыбы и выворачивать ее прочь целыми мертвыми кусками. Глубже пошло мягче и теплее; Чиклин вонзался туда секущими ударами железной лопаты <…>. В
этих действиях он хотел забыть сейчас свой ум, а ум его неподвижно думал, что Настя
умерла» [4: 113-114]. Таким чином, земля у Стуса й Платонова зображується розритою,
переважно позбавленою рослинності – мертвою. В «Ожидании» ями є наслідком вибухів, які нагадують про війну. У Платонова котлован є не просто заглибленням у землі, а
й алюзією на могилу.
Образ «далекого дерева» зустрічається в «Котловані» неодноразово, посилюючи
мотив самотності: «… а за пивной возвышался глиняный бугор, и старое дерево росло
на нем, одно среди светлой погоды» [4: 21]. Дерево змушене рости на глині, так само
як і герої Платонова змушені існувати у важких умовах. У творі є епізод, де Вощев
підбирає засохлий листок і ховає його у свій мішок. Письменник вказує на дерево,
з якого впав цей листок: «Умерший, палый лист лежал рядом с головою Вощева, его
принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение на земле» [4: 23]. Згідно з язичницькими віруваннями, коріння дерева є втіленням минулого,
тоді як крона (листя) – уособленням майбутнього [5: 140]. Платонов прописує певну
неможливість продовження в своїх дітях – у Вощева не було родини. Син для головного героя Стуса є продовженням життя самого Петра Степановича. Для посилення
переживань Стус детально прописує образ дерева, представлений дубом. В українській
міфології дуб «…особливо священне дерево, втілення Світового дерева-прадуба…» [5:
135]. Окрім цього прийнято вважати, що дуб оберігає людину, наповнює її силами,
здоров’ям. У тексті наявний образ дубу, що є символом роду. У хвилини духовного
задухи герой інтуїтивно шукає підтримки в дерева, спираючись на нього: «Кажется,
что узким, хорошо вымытым оврагом несётся грязный поток ночи, вот он набегает
на старика, вот он уже по щиколотки, выше – вода почти подступает к горлу. <…>.
Старик останавливается, держась одной рукой за ствол дерева, другой достаёт платок из кармана и вытирает обильный пот со лба» [4 (3: 134)]. Якщо Петро Степанович є втіленням «коріння» свого роду, то його син – крони дерева. Однак Стус, не
відступаючи він теми задуму (наслідки війни), зображує верхівки дерев деформованими: «Перспектива декоративних карликових дерев с кронами, похожими на шары.
Но и сквозь зелень видно, как нещадно эти деревья обрезывались, насколько массивны
толстые обрубки ветвей, не спрятанные даже геометрически правильними шарами»
[4 (3: 134-135)]. Так само й син Петра Степановича зовнішньо є здоровим чоловіком,
який створив родину, але внутрішньо – духовно скаліченим: «Война обожгла душу
Михаила; годы, проведённые без родительского тепла, детдомовское детство наложили на его характер свой отпечаток. Он замкнут и молчалив, социально развит,
но расчётлив, добр, хоть доброта его и странновата, активен, но некоммуникабелен. Постороннему глазу Михаил кажется даже черствым» [4 (3: 128)]. У найтяжчі хвилини Петро Степанович хапається за дерево. Образ вивернутої землі асоцію348

ється з наслідками вибухів, з відсутністю земної опори: «Петр Степанович – снова
на пустыре <…> чёрно-бурая земля спрятана от глаза. Почти наощупь он находит
корень огромного дуба и, закурив сигарету, так и стоит, обеими руками взявшись за
мощные корневые побеги» [4 (3: 135)].
І в сценарії, і в повісті прочитується суперництво між природою й містом, що проявляється у протиставленні дерево – будинок. Так герой Стуса помічає «перемогу» міської
споруди над старими деревами: «Немного дальше – коробка девятиэтажного дома –
бархатно-чёрные проёмы окон и дверей. <…>. Прямо из вывороченной земли дыбятся
несколько огромных – выше человеческого роста – корней дубов. <…>» [4 (3: 131-132)].
У повісті «Котлован» теж зображується витіснення будинком живого дерева: «Разные
сны представляются трудящемуся <…>; но дневное время проживается одинаковым,
сгорбленным способом, – терпеньем тела, роющего землю, чтобы посадить в свежую
пропасть вечный, каменный корень неразрушимого зодчества» [4: 48].
В повісті А. Платонова «Котлован» та сценарію В. Стуса «Ожидание» виявлена подібність ключових образів. Земля в обох творах зображується розритою: у Платонова
– робітниками, у Стуса – війною. В той же час в «Ожидании» наявний епізод, де земля
репрезентується образом котловану, що корелює з ключовим образом повісті Платонова.
Образ далекого дерева у повісті «Котлован» символізує самотність. Дуб у сценарії Стуса
є символом роду, зв’язку між поколіннями, що переривається війною. Водночас в обох
творах образ дерева втілює протистояння між природою й містом.
Отже, захоплення прозою Платонова знайшло своє творче переосмислення в творчості В. Стуса.
Список використаних джерел:
1. Стус В. С. Твори: У 4 т., 6 кн. / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка.
Львів : Просвіта, 1997 – . – Т. 6, Кн. 2. – 1997. – 262 с.
2. Стус В. С. Твори: У 4 т., 6 кн. / голов. редкол.: Коцюбинська М. Х. (голова) [та
ін.]; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Львів : Просвіта. – Т. 6, Кн.
1. – 1997. – 496 с.
3. Стус В. С. Твори: У 4 т., 6 кн. / редкол.: Гальченко С., Гончарук М. [та ін.]; НАН
України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Львів : Просвіта. – Т. 4. – 1994. – 544 с.
4. Платонов А. П. Котлован. Текст, материалы творческой истории / Н. Грознова, Т.
Вахитова и др. – Санкт-Петербург : Наука, 2000. – 380 с.
5. Войтович В. М. Українська міфологія / Валерій Миколайович Войтович. – К. :
Либідь, 2005. – 664 с.
Стаття надійшла до редакції 05.07.13

349

T. Михайлова, аспирантка
Институт литературы им. Т.Г. Шевченко, Киев
ПРОЗА АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА И ВАСИЛИЯ СТУСА: К ПРОБЛЕМЕ СЕМАНТИКИ КЛЮЧЕВЫХ ОБРАЗОВ
(на материале повести А. Платонова «Котлован»
и сценария В. Стуса «Ожидание»)
Статья посвящена изучению сходства образов прозы А. Платонова и В. Стуса. Совершён сравнительный анализ ключевых образов земли, дерева, котлована, обнаружены
сходные моменты.
Ключевые слова: образ земли, дерева, образ котлована.
T. Mikhajlova, postgraduate
Shevchenko institute of Literature, Kyiv
PROSE BY ANDREI PLATONOV AND BY VASYL STUS:
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ЭССЕИСТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИСТОРИИ
В БЕЛОРУССКОЙ ПРОЗЕ КОНЦА ХХ ВЕКА
В белорусской прозе конца ХХ века сформировалось примечательное эстетическое
направление художественной интерпретации истории – эссеистское. В произведениях
Олега Лойко, Владимира Орлова, Витовта Черопко и других авторов широкий проблемнотематический диапазон сочетается с жанрово-стилевыми экспериментами.
Ключевые слова: художественная интерпретация истории, эссе, белорусская проза.
Конец ХХ века – благоприятное время для развития эссеистского направления в
художественной интерпретации истории. Это эстетическое явление опирается на доку© А. Новосельцева, 2013
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мент, художественный вымысел, базируется на индивидуальном писательском видении
исторических персонажей и событий, но со ссылкой на конкретные факты, доработанные писателем.
Эссе – свободный от жестких канонов жанр. Известный его исследователь Л.Г.�����
 ����
Кайда отмечала, что «эссе не претендует на глубину философских обобщений, хотя это не
исключается; на художественную совершенство образов, хотя в понятии «эссема» это
естественная необходимость; на логическую последовательность, хотя в конце концов
все функционально оправдано и увязано» [1: 39]. Такому определению соответствуют
«Тайны Полоцкой истории» (1994) Владимира Орлова, «Имя в летописи» (1994), «Правители Великого княжества» (1996) Витовта Черопко, «Слава и бесславие» (1995) Ирины
Масленицыной и Николая Богодяжа. Авторы названных произведений высказывали собственный взгляд на события белорусской истории, показывали культурно-исторического
деятеля в стремительном потоке времени.
Мощный импульс активному эстетическому утверждению этого направления дал выход в свет романа-эссе Олега Лойко «Франциск Скорина, или Солнце Молодиковое» (1990).
От романа-эссе «Как огонь, как вода» это произведение отличается меньшей зависимостью
сюжета от биографии знаменитой личности, более свободной композицией. Изображение
известного деятеля культуры на широком историческом полотне – основная тематическая
линия в произведении. Скорина предстает в его романе-эссе титаном эпохи Возрождения, интеллектуальным гигантом, который подражает Аристотелю, Гомеру, Библии. Его
волнуют «Житие Евфросинии Полоцкой», наследие Кирилла и Мефодия, он постигает
идеи Яна Гуса и Мартина Лютера, но прежде всего остается патриотом родной земли,
истинным христианином. Личность Скорины возвышается авторам. Это ярко выявляется
через представленное описание начала жизненного пути белорусского первопечатника в
главе «Калі гарады становяцца слаўнымі, або Раздзел, у якім вельмі шчыра апавядаецца
аб трох слаўных гарадах зямель блізкіх і няблізкіх – аб залатой Празе, мудрым Кракаве,
вясёлай Падуі, а таксама аб спрадвечным Полацку, родным горадзе Францішка Скарыны».
Писатель подчеркивал неординарность Скорины через метафорическое сравнение с солнцем. Одна из глав так и называлась: «Чалавек-сонца, або Надзвычай незвычайны раздзел
трэці, у якім расказваецца пра тое, як лёсам Францыска Скарыны цікавіліся славуцейшы
доктар Ёган Фаўст, Вялікі Містр-чарнакніжнік пан Твардоўскі, блазан караля Жыгімонта
Станіслаў Станьчык, а таксама гліняны чалавек з Прагі Голем і іншыя». Исторический
контекст произведения расширялся благодаря повествованию о учителях Скорины (Яне
Глаговчике, Матее из Мехова) и его последователях, для показа которых использовались
элементы вторичной художественной условности: из будущего звучат голоса Джордано
Бруно, Томмазо Кампанеллы, Симона Будного, Василия Тяпинского.
Писатель предпринял успешную попытку реконструировать специфику мышления
первопечатника. В представленной автором трактовке Франциск Скорина – великий гуманист и по-своему демократ: «Гісторыя належыць чалавеку – гэта Скарына ведае, аднак
ні пра князёў, ні пра каралёў, акрамя пра біблейскіх цароў, Скарына не піша. Не піша, але
што і першых і другіх мае на ўвазе, хто гэтага не заўважыць? Аб праўдзе найперш дбаючы,
аб справядлівасці найперш дбаючы, ці ж можа ён не ўваходзіць гэтым у размову з тымі,
у руках каго сёння скіпетры-берлы, меч як знакі славы, цноты, зацнасці, правасуддзя? Аб
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справядлівасці дбае ён: з гэтым клопатам зараз думае над прадмовамі да кнігі «Прамудрасць Божая» і «Царствы», дзе будзе друк законаў Майсеевых» [2: 61]. В его предисловиях к переводам Библии, по мнению О. Лойко, четко выявлена определенная жизненная
позиция, которая подкреплялась общественной деятельностью Скорины, направленной на
улучшение жизни «люда посполитого». Бессмертие во времени принесли первопечатнику
его слова о великой милости к той земле, где родился и вырос человек, – versus planus
и versus velox, как называет их доктор Фауст, скориновский единомышленник. Из фрагментов истории О. Лойко создал оригинальное прочтение жизненного и творческого пути
знаменитого просветителя, которое не всегда совпадает с традиционной интерпретацией
этой известной исторической личности. Художественные идеи О.����������������������
 ���������������������
Лойко нашли продолжение в романе-исследовании «Любовь и смерть, или Судьба Максима Богдановича» (1995)
Евгения Миклашевского, где прослеживался жизненный путь выдающегося поэта. Автор
включил в художественную ткань воспоминания современников Богдановича, архивные
документы, предложил свою трактовку спорных моментов биографии через сравнение
воспоминаний знакомых писателя. Так, на основе воспоминаний Зоськи Верас Миклашевский утверждает, что образ Богдановича в известном произведении «Стратим-лебедь»
Змитрока Бедули имеет лишь приблизительное сходство с прототипом.
«Тайны Полоцкой истории» В. Орлова – возвышенный гимн полоцкой земле. Эта
содержательно-стилевая линия провозглашалось в предисловии к произведению. Автор
рассказывает о своем родном городе от времен язычества до начала ХХ века, опирается
на факты, но прежде всего стремится выразить восхищение Полоцком и полочанами.
Образы князей Рогволода, Изяслава и Брячислава – предмет его особой поэтизации. Писатель подробно характеризовал их государственную деятельность, упоминал также о
новгородских и киевских князьях. О князе Рогволоде автор замечал, что, по-видимому, он
«быў сынам полацкай княгіні Прадславы, згаданай у дамове, якую ў 945 годзе падпісалі
Візантыя і кіеўскі князь Ігар» [3: 28]. Первый полоцкий князь, стремившийся подчинить значительную часть торгового пути «из варяг в греки», отдавал предпочтение более
сильному, по его мнению, Киевскому княжеству, а потому хотел выдать свою дочь Рогнеду замуж за Ярополка. Автор упоминал и трагическую историю сватанья Владимира
к Рогнеде. Много внимания уделяет писатель личности Изяслава, первого из восточнославянских князей, кого летописцы назвали книжником. Именно Изяслав ввел в Полоцке
письменность и обучение грамоте, а печать с его именем считается самым древним памятником белорусского письма. После загадочной смерти Изяслава полоцкий престол занял его сын Брячислав, который расширил границы Полоцкого княжества, стал мудрым
и справедливым правителем. Рассказ о далеких предках автор направлял в русло решения современных проблем: «Духоўная энергія папярэдніх пакаленняў не знікае – яна
жывіць род і ўвесь народ, дазваляе яму выстаяць у самыя цяжкія хвіліны. Таму мы і чуем
гаючае ўзрушэнне каля старадаўніх сабораў і на палях славутых ратных перамог. Але
дабратворны ўплыў гэтай энергіі адчувае не кожны, а толькі той, хто захаваў з продкамі
«канал сувязі» – памяць пра іх і іхнія дзеі» [3: 25]. Автор как бы между прочим заметил:
«Калі б я быў мастаком, дык намаляваў бы два партрэты князёў, якіх нашыя жывапісцы
пакуль што не надта песцяць увагаю. Асветнік Ізяслаў схіляўся б над кнігаю, расчытваючы выведзеныя на пергамене пісьмёны, а Брачыслаў гуляў бы з Эймундам у шахматы,
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абдумваючы паход на наўгародцаў. У кагосьці з мастакоў-прафесіяналаў зараз з’явіцца
на вуснах паблажлівая ўсмешачка. Я ж магу толькі нагадаць ім, што ўсе еўрапейскія
народы даўно маюць поўныя партрэтныя галерэі заснавальнікаў сваіх дзяржаў» [3: 42].
Орлов стремился развенчать старые социологизированные научные клише в интерпретации прошлого. Это касалось, например, оценки деятельности Ивана���������������������
 ��������������������
IV, Петра�����������
 ����������
I, иезуитского ордена в Беларуси. Эссе, вошедшие в книгу «Тайны Полоцкой истории», написаны
в форме беседы автора с читателем. Часто В.���������������������������������������
 ��������������������������������������
Орлов использовал непосредственные обращения: «Паспрабуйма знайсці ў ранняй гісторыі ўсходніх славянаў (дый не толькі іх)
прыклад, каб два князі – бацька і сын – трымалі дзяржаву цэлае стагоддзе» [3: 43] и т.д.
Белорусские писатели также обратились к интерпретации исторических фактов,
которые ранее многим казались бесспорными. В. Черопко в книгах «Имя в летописи»
(1994), «Правители Великого княжества» (1996) рассказывает о выдающихся деятелях
белорусского истории Х–XVII столетий: это Рогволод, Рогнеда, Всеслав Чародей, Гедимин, Ольгерд, Кейстут и многие другие. В предисловии к книге «Имя в летописи»
Черопко обозначил свой подход: «Іншы раз, калі гартаеш кнігі па гісторыі Беларусі, так
хочацца за фактамі і датамі гістарычных падзей убачыць людзей, пра якіх у летапісах,
або дакументах, або манаграфіях напісана толькі некалькі радкоў, даведацца пра тое, як
яны жылі, чаму радаваліся і аб чым сумавалі, прачытаць хоць адно моўленае імі слоўца,
паглядзець на іх партрэты, каб наблізіць да сябе той далёкі час і стаць сведкам усяму, што
некалі адбывалася» [4: 7]. Для писателя история – «гэта не толькі даты падзей і ясныя, на
падставе сведчанняў сучаснікаў, факты (хаця іх, безумоўна, трэба ведаць, каб хтосьці не
спекуляваў на гістарычнай неадукаванасці народа), але і духоўны скарб, які стагоддзямі
збіраўся народам і жывіць ягоную памяць, абуджае нацыянальную свядомасць. Гэта
таксама маральныя ўрокі, што засцерагаюць нас ад паўтарэння памылак. Гэта і запавет
любіць і шанаваць сваю Бацькаўшчыну, запавет, перададзены нам бацькамі і дзядамі»
[4: 7]. Освещение исторического события или деятельности определенной личности в
эссе В. Черопко включало пересказ общеизвестной версии с авторскими дополнениями
и гипотезами. Так, в произведение «Рогволод, Рогнеда» писатель вводит несколько своих
замечаний. Во-первых, он сомневается в так называемой «норманнской теории» и в подтверждение этого ссылается на то, что первые киевские князья Олег и Игорь в своих договорах с греками клялись не скандинавским Одином, а Перуном и Велесом. Во-вторых,
знаменитый ответ Рогнеды сватам новгородского князя «не хачу разуці рабыніча» был,
по версии писателя, подсказан княжне отцом, который считал более надежным союзником не новгородского Владимира, а киевского князя. В-третьих, первенец Рогнеды Изяслав скорее всего был сыном не от Владимира, а от кого-нибудь из полоцких бояр, так как
Рогволод не хотел, чтобы род полоцких князей прервался. В произведении «Святополк»
писатель высказывает гипотезу, что наиболее вероятным инициатором убийства князей
Бориса и Глеба мог быть Ярослав, так как для Святополка их смерть не имела прагматического смысла. История, в трактовке писателя, – сфера, полная тайн.
Беллетризацией исторических сведений с полным правом можно назвать книгу Владимира Бутромеева «Великие и знаменитые люди белорусском земли» (1995). История через
осмысление судеб женщин, которые оставили там свой заметный или малозаметный след,
освещается в книге «Слава и бесславие» (1995) И. Масленицыной и Н. Богодяжа. Авторы
353

достаточно подробно рассказывали о женщинах, которые имели прямое или косвенное
отношение к Беларуси: это Предслава, Малуша, Рогнеда, Предслава Владимировна, дочери князя Ярослава Анастасия, Анна и Елизавета, Ефросинья Полоцкая, Софья Витовтовна, Софья Гольшанская, Анна Кобринская, Анастасия Олелькович, Барбара Радзивилл
и другие. Образы женщин в русской литературе воплотила Светлана Кайдаш («Сильнее
бедствия земного: очерки о женщинах русской истории», 1983), которая обратилась к
показу жизни королевы Франции Анны Ярославны, Натальи Фонвизиной, Марии Меншиковой, Натальи Долгорукой, Зинаиды Волконской, Веры Фигнер.
Масленицына и Богодяж отказались от предложенной С. Кайдаш линии на освещение
главным образом истории любви известного или малоизвестного персонажа, предложили свой вариант видения исторических личностей и выбрали фактически биографическоочерковую форму подачи пути героини. Так, в главе «Рогнеда знаменитая и ... неизвестная»
авторы напомнили, что наши точные знания о княжне Рогнеде ограничиваются двумя записями из Ипатьевской и Лаврентьевской летописи; не согласились с тем, что белорусские
исследователи неизменно выражают симпатию к полоцкой княжне, видят во всех ее поступках патриотическое начало, считают Рогнеду знаковой фигурой отечественной истории. В
интерпретации авторов книги, Рогнеда – невоспитанная и гордая натура, которая в молодые
годы не имела «никакого представления о дипломатии» и только из-за своего необычного для
тогдашней женщины поступка (покушения на жизнь мужа – А.Н.) осталась в истории. По
версии И. Масленицыной и Н. Богодяжа, «погляд без рэтушы на любую асобу таго часу можа
ў нечым расчараваць. Але для навукі, для дакладных ведаў гэта, верагодна, трэба зрабіць»
[5: 35]. Действительно, для науки важен взгляд без ретуши, но сами авторы нередко игнорировали историческую канву в изложении судьбы известных личностей. В частности, ссылка
Рогнеды, по утверждению историков, была вызвана не посягательством на жизнь Владимира, как пытаются доказать И. Масленицына и Н. Богодяж, а тем, что великий киевский
князь собрался принять христианство и жениться на византийской царевне Анне. Авторы
банализировали образы исторических личностей через рассказ на уровне бытового сознания. Так, в главе «Чужая: Елена Ивановна» о великой княгине Литовской говорилось: «Яна
нарадзілася вясной 1476 г. у Маскве. Бацькам Алены быў вялікі князь Маскоўскі Іван ІІІ,
славалюбівы і хітры ўладар, якому падабалася называць сябе царом Маскоўскім і ўсяе Русі.
Маці – прыгажуня-візантыйка Зоя Палеолаг, жанчына страсная, каварная» [5: 149]. «Слава и
бесславие» – произведение не бесспорное в научном и художественном плане, но несомненная ценность его в обращении к интерпретации истории через женскую судьбу.
Акцентирование внимания на вопросах творчества присуще жанрово-синкретическим
«Крест на земле и луна в небе» (1991), «Мой брат духовный» (2001) В. Карамазова о
пейзажистах Витольде Белыницком-Бируле и Станиславе Жуковском, где в центре внимания – художник как человек, а не как вербальная икона. Дальнейшее продолжение
эссеистское направление в осмыслении прошлого получило в книгах «Зерно к зерну»
(1996), «Златоуст из Турова, или Какая она, древняя Туровщина?» (2000), «Симеон, сын
Полоцка» (2001), «Вспышки далеких зарниц» (2005), «Новолуние над заснеженным путем» (2008), «Святая Ефросинья, или Откуда есть, пошла Полоцкая земля» (2008) Алеся
Мартиновича. Этот автор, в отличие от своих предшественников, сосредоточился главным образом на артикуляции значения исторических личностей для современности.
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Представители эссеистского направления предложили собственное концептуальное
воплощение документальных сведений о событиях и знаменитых личностях белорусского истории, в их произведениях преобладала монологическая форма рассказа от третьего
лица. Как эстетическому направлению эссеистской интерпретации истории характерно
обобщение и домысливание документальных фактов, их публицистическое заострение.
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ЕСЕЇСТИЧНИЙ НАПРЯМОК ХУДОЖНЬОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ІСТОРІЇ У
БІЛОРУСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ
У білоруській прозі кінця ХХ століття сформувався визначний естетичний напрям
художньої інтерпретації історії – есеїстський. У творах Олега Лойко, Володимира
Орлова, Вітовта Черопко та інших авторів широкий проблемно-тематичний діапазон
поєднується з жанрово-стильовими експериментами.
Ключові слова: художня інтерпретація історії, есе, білоруська проза.
A. Novoseltseva, PhD. Philology, senior lecturer
Vitebsk state university named after P.M. Masherova, Vitebsk
ESSEISTIC DIRECTION OF ARTISTIC INTERPRETATION OF HISTORY
IN THE BELARUSIAN PROSE IN THE LATE 20TH CENTURY
The Belarussian story of the end of the twentieth century presents a remarkable aesthetic
direction of artistic interpretation of history – esseistic. The rial of the analysis are works by
Oleg Loiko, Vladimir Orlov, Vytaut Chеropko and others.
Key words: artistic interpretation of history, essays, prose of Belarus.
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ІЛЮЗІЯ/РЕАЛЬНІСТЬ В РОМАНІ Д.МІТЧЕЛА „СОН № 9”
У даній статті проаналізований роман „Сон № 9” сучасного англійського письменника Д. Мітчела. Особлива увага сконцентрована на проблемі „ілюзія/ реальнісь”, що є
однією з найбільш значущих для літератури постмодернізму.
Ключові слова: ілюзія, реальність, роман, постмодернізм.
Актуальною проблемою сучасної наратології є специфіка поєднання у художному
світі твору ілюзії та реальності.
Ілюзія (лат. Illusion – омана) – поверхневе уявлення, чиста фантазія [12: 223-224].
Реальність (від познелат. Realis – речовий, дійсний) – речове онтологічне буття-всобі, тобто в-собі-буття ... приписується всьому тому, що може виникнути і виникло в
часі [12: 388].
Тому наш світ втратив надію на покращення власного існування, і будь-який прогрес
визнається лише ілюзією, що видає себе за реальність. Саме такою постає сучасна концепція у фокусі досліджень Р. Батра, Ж. Бодрійяра, Ж-Ф. Ліотара та інших науковців.
Досить грунтовно ілюзію як один із прийомів наратології аналізує Р. Барт, який називає
її „ефектом реальності”, основою тієї прихованої правдоподіності, що формує естетику
всіх загальнопоширених творів нової літератури” [2: 400]. В свою чергу в статті „Естетика
утрати ілюзій” Ж. Бодрійяр наголошує, що „ілюзії пов'язані з секретом, таємницею. Твори,
позбавлені таємниці і здатності породжувати ілюзії, приречені на фіктивне існування” [3].
Згідно з концепцією Ліотара, „нам належить не поставляти реальність, але винаходити натяки на те мислиме, яке не може бути представлене .... За загальним побажанням
розслабитися і заспокоїтися ми чуємо хрипкий голос бажання знову почати терор, довершити фантазм, мрію про те, щоб охопити і зціпити в своїх обіймах реальність [6: 323].
Автор наголошує на тому, що ілюзія реальності додає гостроти відчуттів.
Досить слушною є думка-парадокс Ю. Лотмана: „Искусство – это ложь, которая переживается как правда, следовательно, это ложь, которая одновременно является истиной?” [8: 14]. Тобто, ілюзія є надто сильною дійсністю, що стала підгрунтям формування
мистецтва взагалі.
Для творів кінця ХХ – початку ХХІ ст. надзвичайно характерною є гра на межі вимислу
і реальністі. Але дуже часто провести чітке розмежування між змішанням реальних пропорцій і явною вигадкою неможливо, тому що продуктивна уява не існувала б в природі,
а перетворювала вже існуючі об'єкти [5: 31]. Незаперечним стає той факт, що ілюзорна
реальність утворюється і зберігається за допомогою словесних й образних об`єктів.
На думку теоретиків літератури постмодернізму, у сучасних романах проблема дійсності йілюзії, ширше істини в мистецтві – є однією з основних. Н. Маньковська підкреслює, що для реціпієнта відкрилася можливість „відчути світ мистецтва зсередини,
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завдяки просторовим ілюзіям тривимірності і тактильним ефектам зануритися в нього,
перетворитися з споглядальника в протагоніста” [10: 23,24]. Тобто руйнується автоматичне сприйняття світу, виявляється „незвичайне” в реальності. Протиставлення „реального та ілюзорного” виходить за межі тексту, воно активізує уяву читача і забезпечує
спецефічний ефект.
Слід зазначити, що деякі дослідники взагалі відкидають існування реальності в сучасному мистецтві. Так, В. Лютий вважає, що, „постмодерна література споконвічно
оперує до штучної реальністі” [9: 190]. А Звєрєв А. запевняє, що для постмодернізму
„реальність не самоочевидна, а щонайменше проблематична, якщо вона взагалі не міф”
[4: 4]. І все ж таки, незважаючи на наведені аргументи, слід зауважити, що людина мріє
про те, що могло б статися в реальному житті, а ілюзія оперує до свідомої чи підсвідомої
бажаної мрії.
Відповідна проблема займає особливе місце у творчості Девіда Мітчела, англійського романіста, представника літератури постмодернізму. Автор написав п`ять романів
(„Літературний привід” (“Ghostwritten”), „Сон № 9” („Number 9 Dream”) „Хмарний атлас” (“Cloud Atlas”), „Чорно-зелений либідь” (“Black Swan Green”), „Тисячи осенів Якоба
де Зоета” (“The Thousand Autumns of Jacob de Zoet”), які в постмодерністській художній
практиці вирізняються експериментуванням із жанрами і структурою побудови творів,
своєрідністю тематик і особливістю мови.
Девід Мітчел уже завоював популярність в зарубіжній та вітчизняній критиці, про
що свідчать праці Б. Логвиненко, В. Березкин, А. Байят, С. Льял, А. Беглі, Дж. Вуд, А.
Хорінськи, Дж. Мулан та ін..
Дослідники зосереджують увагу на різних аспектах творчості письменника. зацікавлені складнопобудованими сюжетами романів. Так, Скідельські В., аналізуючи специфіку композиції творів,відзначає структурові ніж стилістичні особливості [16].
Р. Макфарлейн зауважує, що у романі „Сон №9” звучать різні голоси і завдяки цьому
він перенасичений інформацією [14].
Критики вбачають у творах Мітчела елементи наслідування інших авторів, а зокрема Х.
Муракамі. Так, С. Пул зазначає, що „Сон №9” багато в чому залежить від японського письменника Харукі Муракамі, чия найвідоміша книга (у Японії) – „Норвезький ліс”[15]. Але, на
наш погляд, від Муракамі у Мітчела тільки захоплення Японією та японською культурою.
Р. Кілхефер порівнює творчість Д. Мітчела з творчістю Набокова, Кортасора, Пінчера
та Вульф, та вказує, що англійський автор програє в Набоковському ексцентричному
баченні, в Кортасоровських компактних конструкціях, в Пінчерському галюціногенному
стилю та в ніжності Вульф [13].
Але, на нашу думку, це не заважає Д. Мітчелу бути своєрідним майстром, зі своїм
стилем, мовою, особливою побудовою творів та власним баченням світу.
А що стосується проблеми ілюзії реального в романі „Сон № 9”, то вона і насьогодні
залишається поза меж уваги дослідників.
У цьому творі Д. Мітчел концентрує увагу на створенні єдиної сюжетної лінії про
пошуки японським юнаком свого батька в сучасному Токіо. Автор не випадково звертається до Японії, оскільки жив протягом восьми років у Хіросімі, де викладав англійську
мову японським студентам.
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Сюжет в романі являє собою добре завуальований реальний світ, світ сучасний, який
є фрагментарним та хаотичним.
Для Девіда Мітчела ілюзія – це фантастична уява. На відміну від його співвідчизника
П. Акройда, для якого створення художньої ілюзії є, головним чином, метою [1: 305],
що демонструє співвідношення реальності і мистецтва, істини і вимислу, першотвору і
копії, то для Д. Мітчела, на наш погляд, – це афективні ілюзії, що пов’язані зі страхами,
тривогами та передчуттями.
Головний герой роману Міяке Еїдзі ненавидить Токіо, але змушений в ньому існувати. В Токіо він знаходить друзів і наживає ворогів. До життя в мегаполісі він не пристосований, по суті, це ще дитина – наївна і ображена на весь світ. Його життя абсолютно
безбарвне. Зате безмежна фантазія. Еїдзі Міяке втікає від реальності. Він постійно знаходиться між явою та сном, де можна робити що завгодно. Це специфічний стан свідомості
в романі. Інколи не зрозуміло де – реальне, а де – уявне.
За твердженням Б. Логвиненко, у описах цих мандрівок „сходяться три світи – внутрішній світ головного героя, реальний світ великого міста, і віртуальний світ медіа. Так
Мітчел сплавлює в психоделічні сни минуле й теперішнє, втрачені і віднайдені надії” [7].
Отже, світ Еїдзі Міяке – ілюзорний, в ньому не існує чіткого розмежування між минулим,
теперешнім та майбутнім. Це – своєрідний авторський засіб за яким можна сховатися від
умовностей сучасного існування.
Уже на початку роману автор намагається показати, коли з’являється фантазія. Так,
Еїдзі Міяке розмірковує: „У якому віці ми з Андзю збагнули, що світів насправді два:
один – зовні, а другий – в середині і ми називаємо його „уява”? Величезної ваги відкриття, можна було б подумати, та я не маю спогадів про ті дні. Для малят в утробах уявне,
либонь, цілком реальне” [11: 27].
Дуже часто Еїдзі згадує свою загиблу сестру-близнючку, яка разом із ним мріяла про
справжню родину: „Я так добре собі уявляла, що іноді бачила мов наяву, наче в телескопі. Мати надіває перли, а батько миє машину” [11: 60]. Але по суті все, з чим хлопець
має справу в Токіо – є ілюзією, а вибір, який він робить – це тільки омана. Він актуалізує
будь-які „обмани” та робить реальністю практично всі ілюзії.
Основну увагу автор зосереджує на марних пошуках хлопцем свого біологічного батька.
Міяке уявляє його під час своєї подорожі. Йому навіть здається, що з банкомату йому підказують, що вони скоро побачаться. Однак, ця мета для Міяке є недосяжною, ілюзорною.
Але слід зазначити, що Еїдзі боїться тієї зустрічі. І кожна підказка перетворюється
на застереження: то він бачить повідомлення про темну та страшну кімнату без виходу,
то – погрози: „Твій перепочинок закінчився. Батько тебе попереджає”. Я цього сподівався: з-під козирка кепки вивчаю чергу нетерплячих людей. Хто? Ні зачіпки, ні здогаду.
Машина висовує гроші. Віртуальна порадниця кланяється ще раз. „Батько прийде по
тебе сьогодні” [11: 159]. Як бачимо, ця замріяність головного героя – спроба сховатися
від своїх проблем, залишатися тільки пасивним спостерігачем у несподіваному, часто
небезпечному світі.
Людство схильне вірити в нереальні, фантастичні події. На цьому автор і грає, створюючи свій роман. Відповіддю на це питання є структурною основою роману: головний персонаж вірить, щозробити щось можливо. Але, коли дитяча мрія здійснюється,
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і у хлопця з`являється можливість побачитися із батьком, він від неї відовляється. Еїдзі
вирішує залишитися у своєму ілюзорнуму світі, оскільки реальності виявляється для
нього страшною та невідомою.
Так, крім мрії побачити свого батька, Еїдзі Міяке бажає познайомитися зі своїм кумиром Джоном Леноном. І в його фантастичних уявах це реалізується: „Пробиваюся крізь
юрму журналістів з лупатими об’єктивами під студією звукозапису, де Джон Леннон
цмулить ячний чай.... Я з дванадцяти років хотів познайомитися з цим генієм” [11: 392].
Інколи його уява стає хворобливою, і він опиняється в постапокаліптичному Токіо,
де „червона чума винищила всіх людей, окрім Аї та мене” [8: 398]. Потрапляючи у пастку ілюзії, герой нібито звільняється від омани (бо ілюзія є надто сильною дійсністю),
однак виявляється цей шлях веде до самотності, зневіри та повної порожнечі.
Людина не може жити без мрії, ілюзії, котрі є великою часткою людської природи, –
природи загалом.
Кульмінація в романі – остання сцена-землетрус, що стався в Японії. Все це страшний сон, де головний персонаж – в центрі подій. Зараз це не ілюзія, а цілком матеріальна
реальність і сховатися за нею він не може. Еїдзі, задихаючись від безпорадності, „готовий продати душу, щоб це був сон” [11: 414]. Однак виявляється, що це не обман і не
фантазія, це – парадоксальна дійсність, хаос як об`єкт реальності.
Отже, можна зробити висновок, що в теоретичних роздумах про сучасне мистецтво
проблема „ілюзії/реальність” є однією з основоположних. Іллюзія – добре завуальований
реальний світ, що змінюється сам і допомагає змінитися людині.
Таким чином, сучасний англійський письменник Д. Мітчел в романі „Сон №9” показав, як ілюзія тісно переплітається з реальними подіями, вони функціонують у нерозривному зв’язку, а також у протиборстві та протиставленні. Замріяність головного
персонажу пов`язана з афективними ілюзіями: страхами, передчуттями, погрозами та
дитячими бажаннями. Це демонструє спробу сховатися від проблем, залишатися пасивним спостерігачем у несподіваному та небезпечному світі.
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ИЛЛЮЗИЯ/РЕАЛЬНОСТЬ В РОМАНЕ
Д. МИТЧЕЛЛА «СОН №9»
В данной статье проанализирован роман „Сон № 9”современного английского писателя Д. Митчелла. Особое внимание сосредоточено на проблеме „иллюзия/реальность”,
которая является одной из наиболее значимых для литературы постмодернизма.
Ключевые слова: иллюзия, реальность, роман, постмодернизм.
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national university of Zaporizhya, Zaporizhya
ILLUSION/REALITY IN THE NOVEL
“NUMBER 9 DREAM” BY D. MITCHELL
The novel “Number 9 dream” (written by modern English writer D. Mitchell) is under
analysis in this article. Particular attention is granted to the problem of “illusion/reality”,
which is one of the most important approaches for the literature of postmodernism.
Key words: illusion, reality, novel, postmodernism.
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ПРОБЛЕМА ЕМІГРАЦІЇ У ХУДОЖНІЙ ТВОРЧОСТІ
(на матеріалі романів Мілана Кундери)
У статті на прикладі романної творчості відомого чесько-французького автора
Мілана Кундери розглядається художня проекція проблемних стосунків письменникаемігранта з батьківщиною.
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Значення емігрантської літератури для чеської культури важко переоцінити – завдяки творам екзилових авторів вона стала відомою у світі та подолала межі вузького національного контексту. Серед чеських письменників-емігрантів найвідомішим є, безперечно,
Мілан Кундера, який один із перших у другій половині ХХ століття відкрив для чеської
літератури широкі обрії світового літературного процесу і розпочав повернення чеської
культури в лоно культури європейської. За творчістю еміграційних митців із «табору соціалізму» стоїть певна тенденція, пов’язана зі спробами перенести глибокий конфлікт із
ідеологією до сфери співвідношення з національною культурою, зі спробами зміни самоідентифікації. Автори, які знаходилися в опозиційних, глибоко конфліктних стосунках із
владою, на чужині зробили спробу почати мислити зовсім новими категоріями, сторонніми
для даної національної традиції, що призвело до зміни мови. Парадигма власної національної культури сприймається такими митцями як дещо обмежуюча або неповноцінна.
Відмінність між такою формою художньої самореалізації емігрантів, як традиційна, коли
зв’язок із національними, канонічними традиціями виражений достатньо чітко і перетворюється на посутню естетичну підвалину, та літературою експатріантів полягає в тому, що
перша зорієнтована на відродження деформованої національної традиції, а друга – на її
трансформацію аж до заміни, в крайньому випадку на щось інше [1:11].
Для М. Кундери еміграція стала справжнім творчим відродженням, він поступово й
природно влився в нове мовне середовище, чому сприяли специфіка його роботи в університеті та знання французької мови і культури ще до від’їзду з батьківщини. Останні
романи письменника написані французькою і це не дивно, оскільки, починаючи з середини 1980-х років, його книги видавалися спочатку французькою й англійською мовами, і
лише потім – чеською. Кундера дуже ретельно ставиться до перекладу власних романів:
«Щоб я дозволив бодай комусь перекладати мої написані французькою книжки на чеську
мову, це повністю виключено. Бачити їх перекладеними чужими руками на власну мову
здається мені збоченням» [2: 14]. На жаль, поки що він не знайшов часу для перекладу останніх трьох романів: La Lenteur («Повільність», 1995), L’Identité («Ідентичність»,
1997), L’Ignorance («Невідання», 2000). Можливо, саме цим пояснюється доволі скептична позиція щодо творчості Кундери значної кількості читачів і критиків на колишній
батьківщині письменника. Не секрет, що його твори зараз більше популярні в світі, ніж
© О. Палій, 2013
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у Чехії. Між тим, перехід на французьку мову відбувся у письменника поступово й природно, він не «зрадив» мови рідної, не «принизив» її, просто відчув потребу влитися в нове
мовне середовище: «Ніхто не здатний до повноцінного життя в двох країнах, у двох культурах. Навіть якщо зі своєю жінкою я розмовляю по-чеськи, мене оточують французькі
книги, я реагую на французький світ… Одного дня це мало виявитись у виборі мови, якою
я пишу» [3: 885]. Кундера порівнює власне ставлення до французької мови з коханням
підлітка до Грети Гарбо – чим більше він розуміє, що не має шансів на взаємність, тим
жагучішим воно стає. І додає, що французька мова ніколи не замінить йому рідної, що
це лише «мова його пристрасті», що кожна французька фраза для нього – завоювання,
порив відваги, плід роздумів, відкриття, авантюра, сюрприз, що кожний мовний зворот
вимагає від нього величезної духовної напруги [4: 18].
Стосунки М. Кундери з чеською літературною діаспорою склалися не зовсім дружньо.
Після від’їзду письменника до Франції дисиденти на його батьківщині очікували, що він
стане їхнім закордонним репрезентантом і почне, як більшість експатріантів, брати участь
в організації андеґраундного та емігрантського культурного фронту. Втім, його на той час
цікавило лише єдине – власна літературна творчість. Незважаючи на те, що за кордоном
М. Кундера став не тільки найвідомішим і перекладеним чеським письменником, а його
романи отримали найбільший розголос у західному літературознавстві, чеська критична
думка тривалий час не звертала увагу на творчість митця. Інтерес до романів Кундери на
батьківщині поновився у середині 1980-х років, коли його було висунуто на здобуття Нобелівської премії, коли стало неможливо ігнорувати той факт, що вперше після Я. Гашека
і К. Чапека цілий світ читає прозу, написану чеським автором. Поява роману «Нестерпна
легкість буття» розбила цей лід мовчання, змусивши офіційну літературну критику визнати сам факт існування чеської літератури поза межами країни. Якщо реакція офіційних кіл
соціалістичної Чехословаччини на популярність за кордоном позбавленого громадянства
письменника була цілком зрозуміла, то цікавим є факт, що значна частина емігрантської
та дисидентської критики приєдналася до «гонінь» на Кундеру. 1985-го року на шпальтах еміграційних чеських видань розпочалася полеміка стосовно естетичної ваги роману
«Нестерпна легкість буття», яка тривала кілька років, і в якій взяли участь найвпливовіші
письменники, філософи та культурологи чеської мистецької діаспори. Основними моментами й подразниками суперечки стали нетрадиційність стилю Кундери, амбівалентність
його світовідчуття, відвертість еротичних сцен, принципова позиція відмови автора від
власного ідеологічного минулого тощо [5: 40-55].
Тема конфліктних стосунків із рідним краєм, з рідною культурою стала центральною,
а подеколи й ключовою в творчості письменників, які розійшлися з офіційною «нормалізаторською» лінією у Чехії. Актуалізація цієї теми в прозі 70 – 80-х рр. ХХ ст. має, звичайно, безліч індивідуальних варіантів, утім, митців об’єднує глибоке відчуття втрати,
відчуження рідної землі як суверенного простору власної екзистенції. Найчастіше така
література є свідоцтвом важкого потрясіння ідентичності людини, проявлене формою
автобіографічної сповіді. Особливе коло проблем відкривається при ближчому погляді
на тему рідної домівки у творчості Мілана Кундери. В романах «французького періоду» можна простежити спроби переосмислити власні літературні початки, написані під
впливом захоплення комуністичною ідеєю, та відкрити психологічні наслідки розпаду
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утопічних ілюзій і запровадити цей суто чеський досвід до широкого контексту загальної
долі особистості наприкінці ХХ століття. Такий конфлікт А. Зверев назвав проблемою
«глобального села» та «клаптя рідної землі» [6: 157]. Спроба забути, цілковито ігнорувати свій рідний «клаптик землі» та вийти на простір «глобального села» – і в той же час
неможливість позбавитись вічного повернення до того самого клаптика землі – один із
ключових моментів у творчості Кундери. Він поновлюється не зважаючи на зміну мови,
на те, що в останніх романах дуже ретельно прибрано всі посилання на чеську ідентичність, на празький досвід, на долю покоління. Це місце обіймає європейський контекст,
універсальні теми, використовуються інші, невластиві чеській національній традиції
художні ходи. Кундера хоче покінчити із залежністю від історії, яка сформувала його,
проте, зробити це нелегко – крізь надзвичайно витончену призму оповіді проступають
риси свідомості людини, що все-таки належить до чеської землі, до чеської культури.
«Рідне» нагадує про себе в характері головних колізій, у розумінні Кундерою призначення, функцій та можливостей сьогоднішньої літератури. Процес повільного відчуження рідного краю, що проникає до всіх сфер життя індивідуума, в детально продуманій
Кундеровій концепції стає відправною точкою для розгляду основних філософських проблем існування людства, що страждає від кризи ідеології та хаотично шукає нових захисних шляхів у саморефлексії. Саме завдяки цій багатовимірності кундерівська «людська
комедія ХХ ст.» успішно знайшла своє місце серед постмодерністського мислення, що у
філософській площині характеризується недовірою до ідеї, до прогресу цивілізації або
до інших раціональних суспільних конструктів, а у площині мистецький – запереченням
будь-якої програмної естетики.
Специфічне включення чеської проблематики до майже усіх творів Кундери наштовхує на думку, що головною причиною їх внутрішньої напруги є «травма» домівки, корені
якої можна простежити від перших віршів, що були інспіровані натхненням післявоєнної доби. У творах 1960-х років (драма «Володарі ключів», оповідання збірки «Смішні
любові» та роман «Жарт») замість ідилічної картини щасливого суспільства змальовано
образ рідного краю зі всіма ознаками огидності та ницості як середовище «монотонної
брутальності», як «світ блазнів», де замість відчуття безпеки людина проживає постійну
«ситуацію облоги». Простір домівки звужується, його більша частина сприймається як
відчужена. Ідеал колективної людини заступає бар’єр між «я» та «вони», а індивідуум
починає ідентифікувати себе завдяки опору ворожому зовнішньому середовищу. Наївний оптимізм був замінений «настроями меланхолійної резиґнації» та відчуттям власного безсилля й провини: «Мене залила хвиля гніву на самого себе, на мій тогочасний вік,
дурний ліричний вік…» [7: 101]. Конфронтація віку цнотливості, незнання та безтурботності з віком пізнання й відповідальності, віком «дорослішання» створює філософське
підґрунтя всієї екзилової творчості Кундери: людина, викреслена з лав сповідачів ідеї та
позбавлена природного відчуття захисту домівки, раптом опиняється віч-на-віч із проблематичністю та жорстокістю буття.
Герой роману «Вальс на прощання» – розчарований дисидент Якуб, який збирається
на еміграцію. Здається, за допомогою цього образу автор висловив власні наміри залишити батьківщину. Проте, сам він стверджує, що йому не подобаються автобіографічні
мотиви у творчості, і що деяка схожість – це дивний збіг, яких чимало в житті та в його
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романах. «Коли я через чотири роки виїздив назавжди малим автомобілем з рідної країни
(мені було сорок п’ять, точно як йому, і я був запрошений до університету, так само,
як він!), я був зачудований цією подібністю, до якої зовсім не прагнув» [8: 241]. Якуб
від’їжджає з країни з відчуттям жалю, усвідомлюючи, що він не відрізняється від інших,
сумуючи з приводу того, що не знайшов тут власного місця.
З емігрантської перспективи реакція Кундери на події у його країні, з одного боку, дуже
раціональна і пов’язана з намаганням оцінити ситуацію та зрозуміти її причини і наслідки;
з іншого боку, емоційна, викликана ностальгічним жалем від перерваного зв’язку з рідним
краєм, який змішується з відчуттям відрази до морального занепаду, що там панує. Це
почуття передає анекдот, який розповідає один із персонажів «Книги сміху та забуття»,
першого роману, написаного на чужині: «На Вацлавскій площі стоїть людина і блює. Повз
проходить інша людина, дивиться та сумно хитає головою: “Якби Ви знали, як я Вас розумію…”» [9: 95]. Існування свого народу Кундера сприймає як безперервну боротьбу з чужим пануванням. «Історія Чехії – це історія одвічних революцій проти сильніших, історія
повсякчасних поразок… це історія жалю» [10: 112]. Цей жаль – єдине позитивне почуття,
яке Кундерові герої пов’язують із втраченою рідною землею. Для Сабіни з «Нестерпної
легкості буття» образ батьківщини зливається із похмурою картиною цвинтаря, де похований її батько. Жаль та співчуття є також конструктивними елементами стосунків між
персонажами, що живуть у чеському середовищі; лише той, хто страждає, заслуговує на
справжнє кохання. Співчуття прив’язує Томаша до слабкої Терези настільки, що вона стає
єдиною жінкою, яка занотувалася в його «поетичній пам’яті».
Одним із стрижневих мотивів творчості Кундери є мотив забуття, втрати історичної
пам’яті як єдиної зброї проти намагань прикрити реальність лаштунками ідилії та перекреслити історичні факти. «Народи будуть ліквідовані, – пророкує історик Гюбл в «Книзі
сміху та забуття», – перш за все у них заберуть пам’ять. Знищать їхні книжки, їхню
освіченість, їхню історію. І хтось інший напише їм інші книжки, дасть іншу освіту та
вимислить іншу історію» [9: 230]. Герої Кундери належать саме до тих, хто буде викреслений з історії своєї батьківщини, пам’ятати для них – не лише один із видів боротьби з
владою, але водночас і акт самозбереження. Таміна на еміграції зосереджує усі сили задля
здобуття власної кореспонденції, що залишилась у Чехії, прагнучи таким чином зберегти
власну ідентичність, яку вона почала втрачати з роками еміграції. Її настирливе бажання
не забувати, відродити власне втрачене минуле протиставлено в романі генерації «дітей
без пам’яті», на острові яких вона опиняється. Навпаки, Мірек з цього ж твору, який,
незважаючи на переслідування, залишається у Чехії, хоче повернути любовні листи, які
він писав у добу «ідилії», аби знищити їх і тим назавжди розійтися із власним минулим. Тамінина нездатність пустити корени на чужині та Міркова безпритульність удома
репрезентують два шляхи, якими Кундерові герої приходять до стану відчуженості. Ті,
хто вирішив прийняти «важкість домівки» і не емігрувати, звужують життєвий простір
в результаті розколу з домашньою реальністю (Томаш і Тереза), тоді як емігранти отримують це відчуття, навпаки, завдяки постійному розширенню перспективи огляду та
відкриванню все глибших шарів порожнечі. Сабіна лише на еміграції зрозуміла, що кітч
як потреба ілюзії – «невіддільна частина людського талану», проте сама створює свій
власний кітч, «образ домівки, спокійної, солодкої, гармонійної, де володарюють ласкава
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мати та мудрий батько», і тулиться до нього тим більше, чим менше її життя нагадує «цей
солодкий сон» [10: 213]. Світ, з яким чех-емігрант зустрічається після від’їзду з дому, парадоксальним чином не контрастує з реальністю Чехії, навпаки, між ними існують певні
аналогії. Маючи гіркий досвід соціалістичної ідилії, людина природно опирається новим
міфам та ідеям, які насаджує нова реальність, яка штучно продукує цілі серії «політичних
кітчів» та затягує пропагандою успішності й досконалості. Людина, яка була викреслена з історичних координат, раптом усім єством відчуває мізерність свого життя та «нестерпну легкість буття». У цьому романі філософська тенденція ще органічно виростає з
чеського досвіду, втім, уже в «Безсмерті», а потім у наступних двох романах вона цілком
домінує не лише над історіями героїв, а й над історичними та політичними реаліями.
Останній роман Кундери «Невідання» починається сценою, коли Одисей стоїть на березі
Ітаки та гладить жорстку кору оливи, тобто метафоричною картиною вороття людини до
рідної домівки. Багатозначність цього міфу дозволила Кундері розвинути медитативну канву
тексту, пов’язану з проблемами еміграції та вирішення питання повернення на батьківщину.
Він розмірковує про етимологію слова ностальгія, яке виражає психічний стан людини, що
відлучена від батьківщини, сумує за нею, але не може повернутись. Еміграція, за Кундерою, приносить із собою шизофренічний стан, коли вдень перед людиною постійно виникають пейзажі рідної країни, а вночі кошмарні сцени повернення до тієї ж країни: «День
змальовував рай, який вона втратила, ніч – пекло, з якого вона втекла» [11: 18]. Оповідач
розмірковує над мотивами та складностями повернення Одисея і конфронтує їх із долею
персонажів. Головні герої роману, Ірена і Йозеф, потрапивши на обітовану рідну землю, відчувають себе чужими і не можуть знайти спільну мову з колись близькими людьми. Кундера
іронічно показує, як відмінний досвід, відмінні спогади та цінності зробили безодню між
тими, хто поїхав, і тими, хто залишився, неподоланною. Відчуття ностальгії не полишає героїв і на батьківщині – ностальгії за примиренням і прощенням. Ірена зазнала фіаско під час
зустрічі з однокурсниками, які віддали перевагу пиву замість вина найкращої марки, яке вона
привезла з собою. Йозефового брата хвилює лише питання, чи не буде той претендувати
на частину будинку, а приятеля – чи не пригадуватиме він його «ліве» минуле. Переосмислюючи міф у пародійно-іронічному ключі, Кундера доходить висновку, що в сучасну добу
неможливе «славне повернення»: і Т.Манн, і десятки інших письменників антифашистської
еміграції були після війни публічно звинувачені в тому, що залишили батьківщину в найважчі часи. В романі присутній архетипний образ богині Деметри, матері врожайної землі,
щоправда, його функція не повністю зрозуміла читачеві, не обізнаному з чеською літературою. «Земля говорить» називався патріотичний вірш В. Дика, написаний під час Першої
світової війни (поет використав образ Деметри як символ рідної землі); пафос твору був
спрямований проти чехів, що від’їжджали у важкі для батьківщини часи до Америки, його
рядки стали хрестоматійними: «Якщо ти мене покинеш, я існуватиму вічно, а від тебе не
залишиться навіть спогадів». Таким чином, емігранти сприймалися не лише як політичні
зрадники, а й як генетичні покидьки. Майже саркастичною версією Деметри-батьківщини у
романі є Іренина матір, яка спочатку змушує героїню тікати від її диктату за кордон, а потім
зваблює її чоловіка-шведа. Виразно самоіронічним є інтертекстуальне посилання на історію
з останками ісландського поета-романтика Йоунаса Хадльгрімсона, якій помер на чужині
і прах якого через сто років було доставлено на рідну землю, до своєрідної Валгали.
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Іронією долі на батьківщину барда помилково повернулися кості датського різника, що
не дивно після віку перебування обох у бідняцькій труні. Письменник мовби розмірковує
над тим, яким може бути його повернення – хай при житті або після смерті.
Після «оксамитової» революції 1989 року літератори, що жили за кордоном, почали
повертатися до Чехії, чи бодай наїжджати та брати участь у чеському суспільному житті
або публікуватись у періодиці. Кундера нічого подібного, як з’ясувалося, робити не збирався. Він уникає будь-яких церемоніалів, від 1985 року не дає інтерв’ю, свою батьківщину відвідує виключно інкогніто. «У листопаді 1989-го року, – зізнається письменник,
– я відчув величезний прилив радості від завершення окупації, але й меланхолію: для
мене ця зміна прийшла занадто пізно, аби я був у змозі – і хотів – ще раз повернути своє
життя, ще раз змінити батьківщину» [12: 344]. Право на видання власних книжок Кундера надав лише видавництву «Atlantis» у місті Брно, де він народився, хоча і з певними
застереженнями. Стриманість колишнього співвітчизника стосовно мас-медіа породжує
у Чехії чутки, з одного боку, про дивакуватого «чехопарижанина», який не хоче мати з
колишньою батьківщиною нічого спільного, з іншого – про продуману форму авторської
презентації. Сам письменник так пояснює відмову від будь-яких інтерв’ю: «1) журналіст
ставить запитання, які цікавлять його, а не Вас; 2) з Ваших відповідей він наводить лише
ті, які йому підходять; 3) він усе переводить до свого словника, свого способу мислення...
Ви втішаєтеся тим, що інтерв’ю буде швидко забуто. Помилка. Буде цитуватися! Навіть
університетські дослідники не відрізняють те, що письменник написав і підписав, і те,
що за нього сказав хтось інший» [13: 7]. Останнім часом прихильники та противники
творчості Кундери в Чехії змогли познайомитися з його літературно-критичними есе, які
нарешті з’явилися чеською мовою, і які відповідають на багато запитань щодо особливого статусу Кундери у чеському літературному житті. Твір із циклу «Порушені заповіти»
має назву «Нелюбимий син у родині», де за роздумами про долю видатного чеського
композитора Леоша Яначека відчутні міркування як про взаємини митця і його народу
взагалі, так і про життєвий шлях самого письменника зокрема.
Мілан Кундера активно осмислює проблематику національної самоідентифікації у
художній і літературно-критичній творчості в безпосередньому співвіднесенні до процесів подолання комуністичного ідейного та духовного спадку, який викликає настільки
негативну реакцію як у героїв письменника, так і у нього самого, що, можливо, пояснює
його спроби відректися від «рідного» та розчинитись у «всесвітньому». Все ж-таки, хоча
формально творчість Кундери вже належить іншому культурному контексту, мультикультурному світовому простору, національна приналежність автора нагадує про себе
якимось особливим посттоталітарним менталітетом, особливим ґатунком історичності.
Вона ніколи не буде викориненою, адже означає прихильність до власного типу національної культури при всіх деформаціях, йому притаманних. Про це свідчить хоча б той
факт, що останній роман Кундери «Невідання» присвячений проблемі повернення на
батьківщину після довгих років еміграції, проблемі, яку автор вирішує зовсім не оптимістично. Відомий чеський літературознавець К. Хватік назвав цей роман «книгою „вічного повернення”, безкінечних спроб пробити стіну непорозуміння, зав’язати діалог
там, де досі панувало розгублене мовчання або навіть зла воля» [14: 266].
За останні двадцять років у Чехії вийшло кілька монографій, присвячених творчості
Мілана Кундери. Якщо три з них написані вченими-емігрантами (К. Хватіком; Г. Кос366

ковою; Е. ле Гранд) і розраховані на міжнародну аудиторію, то автори двох останніх
– чеські вчені Т. Кубічек і Я. Чешка – зробили детальний аналіз романів письменника
саме для чеського читача. В умовах формування мультикультурного європейського середовища знову набуває актуальності та викликає палкі дискусії кундерівська концепція
Центральної Європи. Отже, Мілану Кундері парадоксальним чином знову вдалося щось
надзвичайне – повернення без його здійснення.
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ПРОБЛЕМА ЭМИГРАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНОВ МИЛАНА КУНДЕРЫ)
В статье на примере романного творчества известного чешско-французского автора Милана Кундеры рассматривается художественная проекция проблемных отношений писателя-эмигранта с родиной.
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕЗАВЕРШЕННЫХ ПОЭМ
(«ЕГОРУШКА», «ПЕВИЦА», «АВТОБУС») М. ЦВЕТАЕВОЙ
В статье исследуются жанровые особенности незавершенных поэм М. Цветаевой.
Тексты поэм «Егорушка», «Певица», «Автобус» позволяют частично реконструировать
сюжеты и систему художественных образов, а также выявить композиционные и стилистические особенности и некоторые аспекты жанровой специфики данных произведений.
Ключевые слова: типы поэм, жанры, сюжеты, мотивы, стиль, формы.
Жанровое своеобразие литературной ситуации ХХ века проявляется не только в синтезе художественных форм, но и в разработке таких из них, которые в контексте индивидуального творчества обретают черты первостепенного жанра. С помощью определенной
жанровой формы поэты задают конкретное направление своим творческим поискам.
В наследии М. Цветаевой поэма занимает центральное место. Она сама объясняла
свое влечение к большой форме: « из лирического стихотворения я выхожу разбитой», «
в большую вещь вживаешься» (1, т.1, 445).
Развитие жанра поэмы в творчестве Цветаевой охватывает двадцатилетний период, в
котором есть своеобразные поэмные перерывы: 1914-1918, 1923, 1930-1935годы. В творчестве М. Цветаевой осуществляется движение от лирической формы поэмы к эпической, проходя через этапы драматизации и эпизации поэмы.
Незавершенные поэмы Цветаевой «Егорушка», «Певица», «Автобус» по времени написания относятся к позднему периоду ее творчества.
Поэма «Егорушка» была написана еще в январе-феврале 1921 г., но в 1928 году Марина Цветаева провела доработку уже созданных глав (в рукописи есть пропуски целых
строф и строк, а также зачеркнутые выражения). В отличие от стихотворных набросков
и фрагментов, оставшихся от неосуществленных замыслов («Несбывшаяся поэма»; не© Т. Рахуба, 2013
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сколько строф «Поэмы о Сергее Есенине») тексты «Егорушки», «Певицы», «Автобуса»
позволяют частично реконструировать сюжеты и систему художественных образов,
а также выявить композиционные и стилистические особенности. На этом основании
представляется возможным указать и на некоторые аспекты жанровой специфики данных произведений.
Самая объемная из незавершенных поэм – поэма «Егорушка». Поэма состоит из четырех больших глав («Младенчество», «Пастушество», «Купечество», «Серафим-град»)
и незавершенной – пятой («Соколиная слободка»).
Сюжет содержит четкую установку на жизнеописание, действие концентрируется вокруг главного героя, который оказывается у Цветаевой не столько покровителем и волчьим пастырем, сколько русским удалым богатырем. Необыкновенная физическая сила
Егорушки обозначена уже в первой главе: герой еще во младенчестве все колыбельки разломал (последняя – железная), а в три года вместе с собратом-волчонком сокрушал любые
препятствия («Где эти прошли: словно вражья рать: вовек уж лесам не встать») [1, т.3,
692]. Вскормленный, как Ромул, волчицей, Егорушка – не совсем человек, и потому его
нравственные качества подвергаются испытаниям, он обуздывает свою жадность и отказывается от добычи райских яблок, потрясенный слезинкой ребенка, защищает ягненка от
стаи волков; не соблазняется, став приказчиком, деньгами, а раздает весь товар нищим и
обездоленным. Нарушая запрет и подвергая себя опасности, герой и в «нерусской стороне» (Серафим-град) оборачивается на зов о помощи («Нет для меня величья, Коль кто на
помощь кличет») [1, т.3, 733]. По мысли автора, Егорушка должен был очутиться в ближайшем от земли круге, увидеть там «бывших и будущих (1918-19-20-21 г.)» [1, т.3, 734],
то есть белых рыцарей, попытаться защитить их, затем одержать победу над Змеем, Злым
Царем, новыми соблазнами и сохранить Голубиную книгу судеб. Цветаевский герой действует не ради личного счастья, а ради общего блага. Подвиги его обретают национальноисторическое значение. Изображая деревенский быт, купцов, мещан, ремесленников,
Цветаева настаивает на восприятии деяний героя как достоверных, а не вымышленных.
Первые три главы связаны между собой подобно былинам об одном и том же богатыре:
каждая имеет свой зачин и повествует об отдельном эпизоде из жизни крестьянского сына
Егория, об очередной его победе и удаче. Некоторое отступление от этого композиционного принципа в конце 3-й и начале 4-й глав нарушило структурное единство произведения,
и, по-видимому, стало одной из причин перерыва в работе над поэмой.
Мотив «иного царства» (Серафим-града и Соколиной слободки) уводил цветаевского
героя все дальше от земных подвигов и забот, а автора поэмы – от былинного повествования до «довременной Руси». Судя по плану, Егорий постепенно должен был оттесниться образом Елисавеи (хранительницы книги судеб), фольклорный вариант истории
уступил бы место сказочным, аллегорическим картинам социальных потрясений начала
20-го века. Изменился бы и характер соблазнов: Егория соблазняли бы «купецкой кровушкой» (река), чином есаула и гамана (разбойник). В продолжении поэмы Цветаева
собиралась указать и на то, что Елисавея читает в книге судеб «о белых и красных и об
освобождении» [1, т.3, 35]. Вряд ли это намерение могло осуществиться в 1928 г. – в
рамках сказочного сюжета. В последней главе звучат уже трагические ноты: Егор узнает
от мастеровых московской жизни правнуков – о войнах, сражениях, смертях, о снятых с
369

церквей колоколах. Факты действительности вплетаются в событийную основу произведения, фольклорная специфика утрачивает свое значение, и в 1928 г. Цветаева оставляет
«Егорушку» в связи с замыслом поэм на историческую тему.
Стиль первых, наиболее полных глав незавершенного произведения сохраняет некоторые признаки былинного стиля. Начальным строкам частей свойственна напевная
интонация:
Обронил орел залетный – перышко.
Родился на свет Егорий – свет – Егорушка. [1, т.3, 688]
Композиционные повторы ситуаций, отдельных слов, реплик использованы не с целью усиления занимательности сюжета, а с целью выделения какой-либо черты главного
героя (физической силы, решительности, доброты). Текст насыщен фольклорными образами (месяц ясный, звезды частые, зеленый лужок, море синее, метель косматая, заря
широкая), сравнениями («То не ветер расшумелся над ветлами вспоминает молода орла
залетного» [1, т.3, 689]), олицетворениями и гиперболами. Прием обозначения времени
в «Егорушке» аналогичен былинному:
Еще раз сбылась заря. Господень промысел,
Поднялся Егор с волком на промысел [1, т.3, 693].
Ощутимо в произведении и авторское любование героем, исключительность последнего оговаривается как примета русского героического характера. Центральная композиционная роль богатыря Егория, общезначимость его поступков, установка на достоверность изображаемых событий, некоторые особенности стиля позволяют увидеть
моменты вполне определенного взаимодействия поэмы и фольклорного жанра – былины. Само же возвращение Цветаевой к данному произведению в 1928 г. подтверждает
ориентацию поэта на лиро-эпические формы творчества.
Движением к объективно-повествовательной разновидности поэмы обусловлено и
жанровое своеобразие таких незавершенных поэтических произведений 30-х годов,
как «Певица» и «Автобус». В их основу положены конкретные ситуации, реальные
эпизоды. История любви двух очень разных людей вдохновила Цветаеву на создание романтической стихотворной новеллы «Певица», в которой необычность обстоятельств и оригинальность действующих лиц способствуют быстрому развертыванию
сюжетной линии. Вслед за описанием «мало домашнего» дома (1-й фрагмент) и представлением героев (2-й, 3-й) события начинают развиваться довольно быстро – они
внутренне устремляются к какому-то острому конфликту и неожиданному разрешению
– развязке. Определить причину и вариант конфликта, найти кульминацию Цветаевой
не удалось, по-видимому, в связи с тем, что ситуация, которой она воспользовалась
для произведения, в действительности сложилась как благополучная, а не трагедийная. Кроме того, роль не участвующего в событиях повествователя при наличии очень
близкого авторскому «я» образа певицы рождала определенные противоречия. Была
отброшена часть материала, позволяющая установить слишком явную связь между автором поэмы и героиней и воспринять последнюю как лирический символ, знак души
(отрывок, характеризующий само пение). И одновременно Цветаева отказалась от создания объективированного портрета, подчеркнув в прямом обращении к читателю, что
внешний облик певицы не имеет значения:
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Я знаю: вида читатель ждет.
Читатель, прости за смелость!
Условившись, что и нос и рот,
Все, все у нее имелось Не хуже нашего, это «все»
Смахнем, как с подушки волос,
Зачем певицыно нам лицо,
Раз вся она только голос [1, т.3, 751]
Заключительные строки напоминают концовку стихотворения «Есть счастливцы и
счастливцы...» (1934 г.): «Ибо раз голос тебе, поэт, Дан, остальное – взято» [1, т. 2, 324].
В письме к А.А. Тесковой (30 сентября 1935 г.) Цветаева заявляет, что ее поэма – «о
певице: себе» [1, т. 6, 429]. Такое осмысление уже созданных пяти фрагментов свидетельствует о том, что в дальнейшем автор сосредоточился бы на образе певицы, возможно, заменил бы эпически-объективное повествование на лирическое и «освободился бы»
от интересных романтических героев – необыкновенной старухи (в душе – молодой) и
ее красивого внука – грузчика, влюбившегося в певицу. В последней главке Цветаева
действительно лишает героя активной роли, называя его «ведомым» и намекая на всю
его дальнейшую судьбу:
Если ж, позже, дочь его
Именем ее звалася
Это только в память часа
Полного < ... > [1, т. 3, 752]
В то же время выстраивать некое действие на лирической основе и соединять его с
существующими звеньями сюжета было для Цветаевой противоестественно в момент
работы над исторической «Поэмой о Царской Семье». Попытка рассказать о событиях
вне личных оценок и пристрастий не удалась поэту так же, как не удался бы, очевидно, и
роман, требующий от автора особой отстраненности. Однако определенная композиционная четкость «Певицы», наличие в ней лаконичных художественных описаний, интенсивное развитие событий, стремление Цветаевой запечатлеть объективную художественную ситуацию и объективных персонажей, ясность лексики и синтаксиса подчеркивают
новеллистический характер поэмы.
В отличие от «Певицы», «Автобус» представляет собой повествование от первого
лица, причем это повествование автобиографично. Наряду с эпическими моментами в
произведении есть лирические и драматические: выявлено зерно несостоявшегося конфликта – нравственная, этическая позиция героини. Цветаева работала над поэмой долго, отвлекаясь от нее и возвращаясь к ней в течение двух лет (с апреля 1934 по июнь 1936
г.). Тем не менее в сохранившихся частях обозначилось лишь содержание экспозиции и
завязки. Путешествие за город, радость от общения с природой и расхождение героини
с героем из-за слов, сказанных последним о дереве: «Как цветная капуста под соусом
белым!» [1, т.3, 756]. Начало поэмы носит очерковый характер, это описание автобусной тряски, людей-пассажиров, их общего состояния оживления и веселья. Поддавшись
веселому настроению, героиня душой и мыслями возвращается в юность и оптимистически воспринимает поездку как путешествие не только за город, но и «за календарь».
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Ощущение молодости, гармонии с миром природы становится главным мотивом поведения героини, которая как будто излечивается от суеты, тяжелых дум, обид, забывает о
возрасте и обретает веру в возможность духовного союза с юным спутником, о котором
все же вскользь замечает: «тонок в поясе, а сердцем толст» [1, т.3, 755]. Предметы, выделяемые автором в загородном пейзаже, играют роль символических указателей: ворота,
ведущие «не к ферме и не к замку», а «к счастью»; колодец, знающий о том, что «сильные потоки сверх рта и мимо рук идут!» [1, т.3, 756] и, наконец, цветущее дерево-облако,
защита которого от «гастрономической» оценки выливается в гневный монолог героини.
Завершая этот монолог (на нем поэма обрывается), автор отказывается назвать героя:
Ты, который так царственно мог бы любимым
Быть, бессмертно-зеленым (подобным плющу!)
-Неким цветно-капустным пойдешь анонимом
По устам: за цветущее дерево мщу. [1, т.3, 757]
После таких резких слов вернуться к тому ощущению восторга и молодости, которое
Цветаева собиралась сделать лейтмотивом произведения, было довольно затруднительно: частный эпизод перерастал в драму души, требующую динамичного воплощения.
Яркость художественных сравнений в сочетании со строгостью, определенностью поэтического языка, воспоминания и размышления, придающие лирический характер рассказу об отнюдь не оригинальном жизненном случае, обличительная интонация – все эти
особенности обозначают новый, оставшийся незавершенным этап в поэмном творчестве
Цветаевой, ее новое восхождение к синтетическому типу поэмы. Развивая повествовательные возможности жанра, Цветаева в 30-е годы во многом ориентировалась на путь,
прочерченный Б.Пастернаком, – путь компромисса поэтических и прозаических жанров
на уровне предмета и способа изображения, на уровне композиции и стиля.
Прозаизация поэмы как художественная тенденция по-разному проявила себя в творчестве В.Хлебникова, Б.Пастернака, М.Цветаевой, И.Сельвинского, но в целом она обозначила угасание жанра.
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ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ НЕЗАВЕРШЕНИХ ПОЕМ («ЕГОРУШКА»,
«ПЕВИЦА», «АВТОБУС») М. ЦВЕТАЄВОЇ
У статті досліджуються жанрові особливості незавершених поем М. Цветаєвої.
Тексти поем «Егорушка», «Певица», «Автобус» дозволяють частково реконструювати
сюжети і систему художніх образів, а також виявити композиційні і стилістичні особливості і деякі аспекти жанрової специфіки даних творів
Ключові слова: типи поем, жанри, сюжети, мотиви, стиль, форми.
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GENRE PECULIARITIES OF M. TSVETAYVA’S UNFINISHED POEMS
“YEGORUSKA”, “PEVITSY”, “AVTOBUS”
The article examines genre peculiarities of M. Tsvetayva’s unfinished poems. The contents
of the poems “Yegoruska”, “Pevitsy”, “Avtobus” allow to partially reconstruct the plots and
the system of artistic images, and also to reveal the peculiarities of composition and style and
certain aspects of genre specificity of the given works.
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СТРУКТУРА РОМАНА ЛЕОНИДА ГИРШОВИЧА ««ВИЙ»,
ВОКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ ШУБЕРТА НА СЛОВА ГОГОЛЯ»
Целью данной статьи является анализ романа Леонида Гиршовича ««Вий», вокальный
цикл Шуберта на слова Гоголя» в сопоставлении с литературой о Холокосте и концлагерях.
Ключевые слова: роман, структура, проблематика Холокоста и концлагерей, мифологема, постмодернизм.
Литература XX века демонстрирует тенденцию к унификации повествовательных
форм, что обусловлено информационным перенасыщением культурного пространства
и дискретностью современного типа мышления. Используя в качестве сюжетной основы данные общемирового масштаба и общемировой известности, такие, например, как
события Второй мировой войны, автор предполагает, что у читателя уже есть некоторое представление о произошедшем. В таком случае нет необходимости описывать всю
полноту процесса, достаточно упомянуть отдельный эпизод, прибегнув к «обобщениям
второго порядка» – «исходя из того, что уже доказано реалистической литературой во
всех особенных случаях» [1: 451]. Иначе говоря, материал исторической действительности сворачивается до универсалий мифологемы.
Мифологические черты приобретает и комплекс ситуаций, связанных с проблематикой Холокоста и концлагерей. В романах об этих явлениях художественная действительность основывается на реальных исторических фактах, сами события могут описываться напрямую, или же присутствовать на уровне интертекста. Многообразие сюжетов,
в таком случае, компенсируются однотипностью центрального персонажа – человекажертвы перед лицом непреодолимых обстоятельств.
Комплекс понятий «геноцид», «гетто», «Бабий Яр» появляется лишь на «изнанке»
романа Л. Гиршовича ««Вий», Вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя» (2005). Но,
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как известно, в эстетической системе постмодернизма «изделие» кроится швами наружу,
а подкладка становится важнее того, что на виду.
В связи с формулировкой задачи нашего исследования, уместным будет отметить,
что Гиршович – фигура весьма популярная у литературоведов, отдельные аспекты его
творчества изучены достаточно подробно [2;3;4]. Общая направленность данных исследований – постмодернистская поэтика романов Гиршовича. Наш интерес к роману
««Вий», Вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя» обусловлен не столько его постмодернистским генезисом, (хотя принятым во внимание), сколько более частным вопросом
функционирования мифологемы Холокоста и концлагерей в структуре романа.
Ориентация на факт, в большей или меньшей степени присущая каждому роману
обозначенной нами проблематики, прослеживается не только на внутрижанровом уровне (в фабуле и сюжете, в типе героя, хронотопе и т.д.), но и в структуре текста. Более того,
именно структура становится наиболее значимой в эпоху «негативной антропологии»
– когда личность героя децентрируется – поскольку документальность в тексте препятствует «конструированию» поэтического субъекта.
Усложненная компонентами non-fiction, организация события рассказывания, в целом
характерная для постмодернистского дискурса, позволяет считать роман Леонида Гиршовича «“Вий”, Вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя» «необарочной» разновидностью постмодернистского письма, поскольку: во-первых, необарокко «оберегает преемственность по отношению к модернистской эстетике»; во-вторых, необарокко, в отличие
от прочих течений постмодернизма, в частности концептуализма, по-особенному обращается с интертекстом: «создает иллюзию разомкнутости – на самом деле <втягивая>
в пространство произведения его прототипов и прародителей» [3: 221]. Таким образом,
культура остается единственной системой, способной противостоять хаосу истории,
дать точку опоры, утраченную после революций и мировых войн.
Доказательством тому служит сложносоставное название романа, отсылающее к стихотворению О. Мандельштама «Как по улицам Киева-Вия…» (1937), в котором Киев
рисуется городом мертвых. Мандельштамовский образ «города-оборотня» удваивается мрачно-фантасмагорический полуреальностью гоголевского «Вия». Мотиву смерти
противопоставляется жизнеутверждающая любовь – главная тема вокальных циклов
Шуберта, совершенно не согласующаяся с трагической судьбой самого композитора и
противоречием между реальностью и идеалом, лежащим в основе его творчества.
Присутствующий в заголовке Киев одновременно и топографически реальное место
и фикция. Причем пространственные иллюзии разного порядка Гиршович создает как
на внутреннем, так и на внешнем уровне текста. Лавра и Крещатик взорваны – нет того
города, который был завоеван в сентябре 1941. Обосновавшиеся было надолго немецкие
чинуши (о чем свидетельствуют переименование улиц, «онемечивание» ресторанного
меню, смена оперного репертуара и прочие бытовые мелочи, в период войны должные
волновать в последнюю очередь) через каких-то три года покинут Украину. Замечательны в данном контексте обстоятельства написания романа – в одном из интервью Гиршович утверждает, что всего-то два раза был в Киеве [5: 244].
Все вышеперечисленное соотносится с различными смысловыми слоями названия
романа, образующими постмодернистский квазиребус, поскольку в нем содержится не
шифр, а расшифровка. Заданный с самого начала мертвенный фон повествования объ374

ясняет, почему еврейская тема в романе «зияет своим фактическим отсутствием<…>.
Евреев в романе нет, потому что их нет в Киеве…» [6: 287].
Фабула романа вымышлена и исчерпывается авантюрно-детективной историей, в
круг которой вовлечено множество людей, непосредственно или отдаленно влияющих
на судьбу друг друга. На долю факта в романе остаются сами исторические события
оккупации Киева, эпизоды биографии автора.
1942 год, город во власти немецкой армии… Однако в центре повествования оказывается не сопротивление украинцев, не зверства нацистов, а вполне будничные интриги внутри
киевской оперы. Например, красавица пианистка Валечка Лиходеева главному режиссеру
Лонзинину предпочла баритона Гайдабуру… В общем, «обыкновенные люди», личные интересы заботят их сильнее социальных катастроф. Что, конечно, не совсем так. Вокруг каждого из персонажей выстраивается тайна, раскрытие которой грозит гибелью ее носителю.
Детективная сюжетная схема (излюбленная Гиршовичем), согласно которой развиваются романные события – атрибут жанра массовой литературы. Сочетаемая в данном
случае с традицией документального письма, она ориентирована, прежде всего, на читательское «расследование» аллюзий мировой истории и культуры, ключ к которому дан,
напомним, еще на обложке книги. Противопоставление серьезного материала и способа
его подачи приводит к тому, что пародированию подвергается не только традиционные
приемы письма, но в большей степени приемы выстраивания разного рода аналогий.
Внешняя мотивировка событий не привносит ничего нового в проблематику Холокоста и концлагерей. Автором также не дается никакой ранее не представленной в художественной литературе точки зрения на события. В целом, несмотря на специфическую
(не авторскую, а постмодернистскую – игровую, пародийную, изощренную) стилистику
повествования обстоятельства показаны линейно и остаются историческими. Что же касается творческого почерка самого Гиршовича – он не демонстрирует индивидуальность
романиста, что, думается намеренно противопоставлено им «качественной новизне»
текста, которая «начиная с романтизма, <…> стала важнейшим доказательством художественной состоятельности не только произведения, но и самого автора» [7: 14]. Именно в
обыкновенной, даже заурядной форме актуализируются те события, отсутствие которых
не нужно пояснять, достаточно лишь обозначить. Пустота в данном случае призвана выразить больше, чем витиеватые комментарии.
Стремление объяснять любые, даже самые очевидные факты становится объектом
авторской насмешки в завершающих книгу примечаниях: «заслышав незнакомое слово,
ты стесняешься спросить, что оно означает <…>. На свою беду автор связан правилами
игры и не может взять на себя роль комментатора <…>. Право на <него – И.П.> нужно
заслужить – пережив автора» [8: 329]. Таким образом, откровенно не сюжетный элемент
текста определяет его развитие, оперируя при этом не универсальными и непреложными
истинами, а «знаками отсутствия» (что вполне логично, поскольку автор-то умер).
Отсюда – своеобразная индифферентная манера изложения происходящего, которое
выстраивается как система внутренних точек зрения персонажей. Читатель воспринимает
реальность Киева 1942 года, так как видят ее сами действующие лица. Однако их оценка
не единственная. Одновременно мы имеем возможность наблюдать за героями глазами
«растворенного» среди прочих участников процесса автора – непосредственного очевидца, заменяющего писателя, с которым подобного не происходило. Он как бы спускается с
«эпической» высоты прямо в романное действие, начиная «присутствовать» и «влиять» с
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позиции повествующего субъекта не только на ход событий, но и на рецепцию читателя. Сказовое повествование позволяет расширить диапазон психологического «звучания» героев.
Интимные отношения с воспринимающей стороной выстраиваются буквально: спрятанный у подпольщиков Петро Гайдабурой, потому избежавший смерти, еврейчик со
скрипкой и есть сам повествующий субъект – узнать столь личную подробность мы можем только от него самого. Данным приемом в процесс «свидетельствования» вовлекается не только автор-участник событий, но и читатель, становящийся живым свидетелем.
Поэтика тайн, также как и уточнения, вносимые автором «после смерти», соответствует линии отрицания – конкретизируется и исследуется то, чего как будто нет. Пианистка Лиходеева скрывает загадочное происхождение дочери Пани – «распрекрасной
панны», названной так за небесную красоту. Отец дочери – «Мастер» и «Демон» – личность масштаба гения, чье имя «продолжает оставаться смертельно опасным» [8: 126] (в
литературоведческих статьях о романе встречается мнение, что речь идет о Мейерхольде
[9], но мы считаем, что Гиршович создает в данном случае более обобщенный образ –
непостижимого и таинственно-опасного «врага народа»; впрочем, «не называние» имен
соответствует все той же концепции «говорящей пустоты»). Стремление скрыть эту тайну приведет к трагическому и кровавому концу жизни Лиходеевой. Секреты есть и Гайдабуры – мы уже упоминали еврейского юношу. Даже «бес сладострастия» Лонзинин
– личность, не отягощенная нравственными принципами, однажды спасает из Дарницы
«на четвертушку армянина» художника Гурьяна – спасает не по велению души, а «просто так <…>. Говоря «заверните» – о селедке – не очень-то напрягаешься с выбором» [8:
27]. Связанный и с прочими персонажами мотив тайны многократно умножается. Столь
характерное для постмодернистского дискурса пародирование и травестирование априори серьезного материала, генетически связанное с традицией литературы социальных
низов и народно-площадным смехом (М. Бахтин), обязывает повествователя носить ту
или иную (чаще шутовскую) маску.
Пространственный центр романного действия, зеркальный топике Киева – театр –
также имеет символическое значение и тесным образом связан с постмодернистским
восприятием темы искусства вообще и с использованием различных масок в частности.
Функционирование мотива театральности основывается на амбивалентном утверждении о том, что «мир есть театр», согласно которому образ изначально необъективной
действительности создается неким «демиургом», сценической площадкой для которого
может служить весь мир. «Актер» же (в широком смысле, все действующие лица «актеры», т.е. театральные деятели или люди искусства), исполняющий множество ролей,
иначе говоря, носитель множества личностей одновременно – всегда не тот, кем кажется.
В романе данная модель проявляется на уровне персонажей: они играют в жизни и в
жизнь, причем все исполняют строго отведенные им роли. Примечательна в качестве
примера история Пани Лиходеевой. Впечатленная романом известного писателя Февра,
девушка сама пишет роман, сюжет которого затем воплощается в ее жизни. Введенные
тексты выступают своеобразными дубликатами, подсказывая варианты дальнейшего
развития событий. Наложенные один на другой, «тексты» смещают границы реального
и вымышленного планов, повторами множиться обусловленность каждого элемента по376

вествования. Бесконечная ссылка, зацикленная сама на себя символизирует с одной стороны, фиктивность ориентиров с другой – самовоспроизводство – явления, характерные,
впрочем, не только для структуры данного текста, но и для постмодернистской литературы в целом. Особенностью ««Вия»…» становится предложение альтернативной истории
в виде включенных текстов, создающих трехмерный уровень прочтения художественной
действительности – один для другого становится метатекстом.
В масках, кроме прочего, отражается время. Поэтому все серьезные, вневременные
ситуации «Вия», касающиеся Холокоста и концлагерей, связаны с обнажением «истинного лица» героями романа: Валей и Паней Лиходеевыми, Лонзининым, Гурьяном и самим автором.
Женские образы романа, созданные как носительницы идеалов красоты и мудрости,
воплощают идею о вечной женственности, но в несколько редуцированной форме. Мотив творчества связан со сценической профессией Вали Лиходеевой, которая наделяет
ее свойствами творца и творения одновременно. Не случайно Гиршович «пишет» Валю
красавицей, в красоте которой есть что-то искусственное и рукотворное. Благородная
сущность творчества и божественной мудрости ослабляется и травестируется в «житейской» мудрости пианистки Лиходеевой – ее умении быть «произведением искусства»,
которое нравится мужчинам. Саму «пианистку» и «актерку» мало кто воспринимает всерьез, что не вполне соответствует важности цели ее игры – стремлению выжить самой и
спасти дочь. Смерть персонажа в финале романа, наступает в тот момент, когда спадает
маска – сохранение тайны происхождения дочери важнее, чем собственная жизнь. Символика всесильной «вечной женственности» «поднимающей человека в область вечной
творческой жизни <…> и наивысшим образом проявляющей себя в любви» [10: 120]
продолжает развиваться в истории Пани, ставшей матерью.
Персонаж, объединяющий линии матери и дочери – Лонзинин предстает «злым гением», организующим чужие судьбы. С образом главрежа связан чрезвычайно сложный
и очень характерный для произведений концлагерной проблематики мотив взаимоотношений палача и жертвы, привлекательный для литературы богатством психологических
нюансов. Патологичность сексуальных наклонностей Лонзинина достигает апогея в его
палаческой любви по отношению к своим жертвам.
Любимая «угнетаемая невинность» Лонзинина – художник по костюмам Гурьян –
фигура противоречивая, одновременно и трагичная и комичная – оказывается своеобразным «двойником» Лонзинина.
Будучи художником, т.е. творцом, волею палача он вынужден заниматься ремеслом,
имеющим лишь прикладное значение. Дважды чудесному спасению: из Дарницы и из
оккупированной Одессы (не без участия своего палача) – он обязан, в конечном счете,
только парадоксальному стечению обстоятельств. Дерзость в высказывании относительно своих кумиров (несоответствие масштабов которых по сравнению с жалким положением последователя также бросается в глаза) на фоне «грязных, заросших, оголодавших,
а все же, что ни говори, солдат» [8: 26] привлекает Лонзинина. Таким образом, определяющим фактором выживания оказывается воля к жизни. Кроме прочего, в мажорном
образе Гурьяна звучит полемика с романтическим стереотипом неизбежности смерти художника, как единственного способа сохранить верность своим творческим принципам.
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В целом ««Вий», Вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя» Л. Гиршовича следует считать примером постмодерниского романа о событиях Холокоста и концлагерей. Несмотря на то, что сюжет выстроен по принципу детектива и мелодрамы, а сам
автор, несомненно, знакомый с «правилами игры», местами издевается над методом
постмодернистского письма, доводя его техники и приемы до абсурда, смысловым
центром произведения оказывается серьезная историческая проблематика, хотя и
присутствующая фоном, но превращающая развлекательное чтиво в интеллектуальный роман.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМА «ПРОЗОРОСТІ» В ХУДОЖНІХ СВІТАХ
Б. І. АНТОНИЧА ТА В’ЯЧ. ІВАНОВА
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.
Ключові слова: лінгвокультурема, культурологічна інтерпретація, символізм, лірична особистість.
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
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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 звернення 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
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», за висловом Г. Д. Гачева [4]. 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:
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1)
культурфілософські 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 складний образ, який важко піддається
художньому відтворенню. Адже, навіть читаючи художній твір, ми малюємо конкретночуттєву 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 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 ліричного сюжету, у світлі якого прослідковується особлива динаміка 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,
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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].
Упродовж сюжетного розгортання символ «прозорості» продовжує виявляти свої смисли.
Так, у циклі «Царство Прозорості» коштовні камені стають вагомими символами в художній
системі циклу. Камінь як стрижневий символ кожної поезії містить у собі і яскраву образність, і вказівку на інший, вищий сенс. «Прозорість» розкривається через процесуальний рух
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, чий образ сповнений нетривкості. Тому він «ловит,
влюбленный свой лик, видит прозрачность и – мир» [5: 84]. Якщо спочатку «прозорість»
постає у збірці як утвердження мінливості, то з розвитком ліричного сюжету вона модифікується 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 вияв382

лення 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. Показово, що й В’яч. Іванов відтворює «прозорість» через образи
коштовних каменів. Якщо ж говорити про «прозорість» як загальну інтенцію символістського слова, 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 конкретночуттєвого 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
зображено у світлі творчості – «пісні». Спочатку роса змальована 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].
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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 міфологічні народні уявлення. Проте в цього поета є ще одна реалія,
безпосередньо пов’язана з «прозорістю» в загальнокультурному сенсі. Ідеться про образ
скла 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, не є випадковим: поет лишається
у світі власної творчості.
Загалом, «прозорість» виявляється не безпосереднім компонентом Антоничевого
художнього світу, а його глибинною основою, що виявляється через символічні образи
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.
Список використаних джерел:
1. Антонич Б. І. Три перстені: поеми й лірика / Б. І. Антонич. –Л.: друкарня НТШ,
1934. – 80 с.
2. Бовсунівська Т. В. Когнітивна жанрологія та поетика / Т. В. Бовсунівська. – К.:
Київський університет, 2010. – 180 с.
3. Воробьев В. В. Лингвокультурология / В. В. Воробьев. – М.: РУДН, 2008. – 336 с.
384

4. Гачев Г. Д. Ментальности народов мира / Г. Д. Гачев. – М.: Алгоритм, Эксмо,
2008. – 544 с.
5. Иванов В. Прозрачность. Вторая книга лирики / Вячеслав Иванов. – М.: Скорпион, 1904. – 171 с.
6. Ільницький М. Пейзажі з вікна: віконна призма в поезії Б.-І. Антонича / М. Ільницький // Слово і час. – 2009. – № 10. – С. 14–21.
7. Маслова В. А. Лингвокультурология / В. А. Маслова. – М.: Academia, 2001. – 202 с.
8. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. К генеалогии морали. Рождение трагедии. Воля к
власти. Посмертные афоризмы: пер. с нем. / Ф. Ницше. − Минск: Харвест, 2005. – 1037 с.
9. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства: пер. с исп. // Восстание масс:
сборник / Х. Ортега-и-Гассет. – М., 2002. – С. 209–268.
10. Рымарь Н. Т. Еще раз о «прозрачном» и «непрозрачном» слове: к вопросу о
структуре поэтического слова / Н. Т. Рымарь // Вестник Самарской гуманитарной академии. Сер. Философия. Филология. – Самара, 2007. – № 2. – С. 185–194.
Стаття надійшла до редакції 22.07.13
H. Колтакова, канд. филол. наук, преподаватель
Донецкий обл. ин-т последиплом. пед. образования, Донецк
ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМА «ПРОЗРАЧНОСТИ» В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
МИРАХ Б. И. АНТОНИЧА И ВЯЧ. ИВАНОВА
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.
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THE CULTURAL CONCEPT OF “TRANSPARENCY” IN THE LITERARY
WORLDS OF B. I. ANTONYCH AND VYACHESLAV IVANOV
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.
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ОБРАЗ ВІЙНИ У ЖОВНІРСЬКИХ ПІСНЯХ
(на матеріалі лемківської пісні)
Аналізується словесний образ війни та мікрообрази-символи, через які безпосередньо
або опосередковано розкривається його сутність. Для розгляду взято жовнірські пісні з
етнографічних груп лемків.
Ключові слова: мовна картина образу війни, символи, мікрообрази, евфемічні звороти, жовнірські пісні.
У фольклорній спадщині українського народу лемківська пісня посідає значне місце.
Зрозуміло, що сьогодні лінгвістична наука більш зосереджена на дослідженні художніх
текстів, а мовній матерії усної народної творчості приділяється набагато менше уваги,
ніж вона на це заслуговує. Тим більше це стосується лемківської народнопоетичної словесності, оскільки вона має свої ареальні особливості та низький ступінь проникнення в
сучасне життя українського народу.
Однак саме дослідження народнопоетичного слова дає найбільш яскраве уявлення
про шляхи вдосконалення людського розуму засобами мови і культури. Про зв’язок мови
і духу у свій час писав ще О. Потебня [1: 69]. Засвідчуючи високий рівень акумулятивних
властивостей діалектного мовлення, народнопісенне слово конкретизує в собі філософські знання народу, його емоції, почуття, оцінки, завдяки чому народжуються усталені
етнокультурні й естетичні мовні канони.
Певні аспекти мови української народної пісні розглядали вчені І. Огієнко, Л. Булаховський, А. Коваль, Л. Мацько та ін. Останнім часом з’являються окремі розвідки,
монографічні дослідження, у яких розкривається культурологічна інформація, закладена в мовних образах українського фольклору. Так, Н. Данилюк у монографії «Поетичне
слово в українській народній пісні» досліджує особливості українського народнопісенного слова як одиниці специфічної художньо-естетичної системи [2]. На особливу увагу
заслуговує робота В. Гойсак «Мовна картина світу, відображена в народних колядках з
Лемківщини», у якій авторка розкриває маловідомий широкому загалу символічний світ
лемківських народних колядок [3].
Народна пісня – це віддзеркалення душі народу, вона виблискує всіма своїми гранями, що робить її безсмертною. У створенні лірико-епічної тональності народної пісні не
останню роль відіграє символіка. Символічні образи фольклорної поезії назагал і лемківської зокрема унікальні, своєрідні, «замішані» на історії, на людських надіях і сподіваннях. Не можна стверджувати, що символіка лемківської пісні суттєво відрізняється від
символіки загальнонародної української пісні. Припускаємо, що будь-яка народнопісен© С. Панцьо, Л. Вакарюк, 2013

386

на творчість має одні й ті ж витоки: традиції, вірування, обряди, звичаї, які вироблялися
тисячоліттями внаслідок життєво-практичної діяльності людини. Проте значну роль у
формуванні фольклорної творчості відіграє міф як спосіб міфологічного мислення людини на певному ступені її розвитку. З цього приводу О. Потебня зазначав, що міф належить до сфери поезії у широкому розумінні цього слова [1: 432]. І далі: «Для нас міф…
є лише поетичний образ» [1: 432].
Як засвідчує аналіз мовної матерії лемківської пісні, її символіка зумовлюється зазвичай ідейно-тематичною специфікою. Тому можна говорити окремо про символіку пісень про кохання, жниварських, емігрантських, весільних, жовнірських та ін.
Мета нашої розвідки полягає у дослідженні етномаркованого словесного образу війни у жовнірських піснях. Матеріалом для лінгвоаналізу слугували лемківські пісні, які
увійшли до збірника «Антологія лемківської пісні» [4]. З-поміж різних тематичних груп
пісень для аналізу нами було обрано лише жовнірські пісні. У загальній кількості лемківських пісень вони становлять незначну частину, але при цьому ці пісні є вагомими
у відображенні певних історичних подій, до яких були причетні також лемки. Основна
ідея цих пісень полягає у відображенні туги, смутку від розлуки, від втрат, які несе ця
розлука. Саме цим і зумовлюється система символів та їх семантичне навантаження у
контексті аналізованих пісень.
Зрозуміло, що у жовнірських піснях на перший план виступає образ війни. Як центральний образ пісень цієї проблематики, він формує своєрідну мікросистему образів-символів,
через які безпосередньо або опосередковано розкривається його сутність. Найбільш виразним символом війни у жовнірських піснях виступає символ чорної хмари. У народній
етимології образ хмари несе в собі від початку запрограмовану негативну конотацію. Так,
В. Жайворонок зазначає: «Чорна хмара символізує щось лихе, зловісне» [5: 619].
Однак цим не вичерпується символічний об’єм цього словосполучення. У поетичному мовлені воно може означати поговір, неслава, горе, розлука і под. (пор. у І. НечуяЛевицького: «Над моїми воротами / та чорная хмара / А на мене, молодую / безвинная
слава») [2: 192]. Як бачимо, символ чорної хмари набуває багатозначності в межах народнопоетичного контексту.
Можна вважати, що пісня «Чорна хмара в полонині» є програмним віршем жовнірського циклу. У ньому відобразився увесь спектр негативних подій, пов’язаних із війною:
«На чужині вітер віє», «а в тій траві козак лежить», «а кінь його зажурився», «козаченько
оженився, взяв він собі Січи дочку, а у степу могилочку» [4: 449].
Образ чорної хмари як провісника війни у жовнірських піснях підсилюється й образом
дощу: «Чорні хмари наступають, дрібні дощі йдуть» [4: 457]. Тут маємо розгорнуту метафору, за допомогою якої моделюється картина початку війни. І образ чорної хмари, і образ
дрібного дощу створюють у контексті пісні гнітючий емоційний настрій. Саме цей факт
засвідчує у своїх розвідках О. Потебня, стверджуючи думку про те, що і чорна хмара, і
дрібний дощ є сталими народнопоетичними образами з негативною конотацією [1: 199].
Провідними образами, у яких втілюється ідея суму, туги, печалі стають жіночі образи
матері, сестри, коханої дівчини. Найбільш стійко сприймає смерть сина мати. Їй властива
надзвичайна внутрішня сила, що дозволяє приховати біль втрати: «Вийде мати – подивиться, вийде сестра, зажуриться». Найбільш емоційно виражає свій розпач кохана:
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«Вийде мила… тай зомліє». Отже, у пісні дієслова вибудовують певний градаційний ряд
зі значенням вираження почуття скорботи: подивиться, зажуриться, зомліє.
У контексті пісні особливої ваги набуває символічний образ коня. Для жовніра кінь
– це вірний друг, побратим, це той, кому жовнір довіряє усі свої думки, сподівання, жалі.
Саме тому у тексті пісні кінь набуває виразних ознак людини: «А кінь його зажурився,
… по коліна в землю вбився». В останні хвилини свого життя жовнір звертається до коня:
«Не стій, коню, наді мною, … бо я бачу жалість твою». Кінь, який повертається з війни
без вершника, символізує загибель свого господаря. Він виступає вісником біди, смерті:
«Біжи, коню, дорогою … Як прилетиш на край села, заржи сумно, невесело»; «Де ти,
коню, пана скинув, скажи, коню, може, згинув?» Як бачимо, ці рядки сповнені глибокого
драматизму у протиставленні життя і смерті, війни і миру.
Ще одним мікрообразом війни виступає могила. В. Жайворонок зазначає, що могила –
«місце поховання тіла померлого і насип, горбик на ньому; символізує смерть» [5: 372].
Назагал в народнопісенній традиції українців загибель козака зображується як його
одруження з могилою. Це простежується у більшості народних пісень, у тому числі це
властиво і лемківській пісні: «Не журися, мати моя, козаченько оженився. Взяв він собі
Січи дочку, а у степу могилочку» [4: 449].
Науковці, які досліджують мову фольклору, тлумачать подібні образи як алегорії
«абстрактно-смислового» характеру [6: 426], які легко переходять «до обігу народного
переказу» [7: 179]. Виникнення подібних символічних алегорій пов’язано з природнім
страхом людини перед незрозумілими їй явищами, до яких належить насамперед смерть.
Такі формули слугували певною заміною табуйованих понять [2: 217].
Символ чорноі хмари органічно поєднується з мікросимволом шаблі. Зауважимо, що
саме наявність лексем шабля, чорна хмара є прямим свідченням того, що йдеться про
війну. При цьому сама лексема війна у контексті пісні не вживається.
Шабля – це обов’язковий атрибут жовніра на війні. Жовнір себе не мислить без шаблі,
тому він сприймає її як вірну подругу, а в поодиноких випадках – навіть як дружину. Підтвердження цьому знаходимо в елементах уособлення цього образу: «А ти мені, моя шабелино, зав’язала світ». Назагал «носити шаблю» у лемківських піснях означає «йти на війну»:
«Лучко, лучко, лучко зелена, / Хто тя буде, лучко, косив, / Як я буду шаблю носив?» [4: 438];
«Не буду, не буду дрібний овес косив, / Піду до Сяночка, буду шаблю носив» [4: 461].
Шабля і кінь – це обов’язкові ознаки жовнірства: «Як улани кіньми грают, / шабельками вививают» [4: 448].
У лемківській народнопоетичній творчості лексема шабля часто вживається у поєднанні з різними словотворчими суфіксами, насамперед зі значенням демінутивності
(шаблечка, шабелька) та сингулятивності (шабелина).
З війною тісно пов’язані й мікрообрази «плач» і «сльози». Саме через них передається туга за тим, хто пішов на війну, страх втрати. Цікаво, що плач і сльози в жовнірських
піснях властиві жіноцтву. Зазвичай це мати, мила дівчина, рідше – сестра, діти. Наприклад: Як ми на ті коні посідали, /Вшитки за нас мами заплакали. // Мами, мами, чом
плачете?// Вшак за нас до войска не підете [4: 441]; Цит ти, моя мила, не плач. // Плач
ти не поможе. // Хоц бис за мня душу дала. // З войска мня не виножеш [4: 436]; А діти
плачут, тата нема; // Хто ж нам пооре – тата нема [4: 435]. За ним, за ним заплакала
отецкая дочка, / Забриніла, зашуміла, якби маківочка [4: 448].
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Сльоза ототожнюється з посланням до жовніра на війну: «Слезеньками покапали, од
серденька написани» [4: 434]; «Дрібни листи написани / Зо слезами покапани» [4: 443].
Сльози – це ознака туги за жовніром, тому лист, який він отримує, написаний з плачем,
окроплений сльозами. Нетиповим для пісень цього циклу є сльози самого жовніра: Стали музиканти чардаш грати, // Стали мі ся сльози з очей ляти [4: 444].
У жовнірських піснях це єдиний приклад плачу, сліз самого жовніра, тому що зазвичай чоловік не проявляє слабкості, йому не властиво демонструвати такі свої почуття.
У лемківській пісні вживаються характерні для усної народної творчості гіперболічні
формули, якими підсилюється мотив плачу: «море сліз», «сльозами заливатися». Одне
й те ж значення «перебільшення» досягається в одному випадку іменником (море), а в
другому – дієсловом (заливатися).
Образ сльози межує із соматизмом очі, який разом із означенням чорні утворюють
формулу синекдохи, поширеної у народнопоетичних текстах. У жовнірських піснях лемків образ чорних очей уособлює сум, печаль, жалобу, передчуття біди. Яскраво цей мотив прочитується у пісні «Чорні очка»:
Чорни очка, подте спать, / Бо на рано треба стать. // А в нас рано бубнуют, / Же на
войну вербуют. // Кед вербуют, будут брать, / Шкода на то хлопців дать. // Ой заплаче
кожна мать [4: 433].
У мовній картині образу війни ключову роль відіграє образ-символ крові. Закономірно, що війна супроводжується проливанням людської крові, звідси і визначення її як кривавий бій, кровопролитна війна. У лемківських жовнірських піснях кров зображується
через усталені словосполучення дієслівного та іменного типу: «проливати кров» (лити
кров), «річка кирвавая», «невинна кров». Наприклад:
Від Австрії до Москаля
Плине річка кирвавая [4: 448].
Словосполучення річка кирвавая у тексті пісні співвідноситься з однослівним синонімом кирвавиця, який характеризується сконцентрованою емоційністю, має більшу
зображувальну силу: Плине річка кирвавая. // А коло той кирвавиці // Сидить жовнір на
травиці [4: 448]; Летіла куля понад гору, / Тай ударила у грудь мою. // Як ударила, тай
рознесла, / І моя кровиця в Дунай текла. // Сорок тисяч воювало, / Кров невинну проливало [4: 451]; Потекла кровця річенькою // Аж до тихого Дунаєчку [4: 435].
Зазначимо, що демінутивні суфікси у словах кровця, річенька у наведеному контексті
семантично нейтралізуються і радше підсилюють відчуття патріотичної героїки воїна,
який захищає свою родину, свою землю. Тут варто говорити про те, що ці суфікси надають патетичності описаному фрагменту картини війни. Закономірно, що війна, бій визначається через прикметник кривавий:
Вертав жовнір з кривавого бою,
Тай зайшов він до милої двору [4: 447].
Невипадково у народнопоетичній традиції українців, у тому числі й лемків, кров
пов’язується з рікою, а через її посередництво – з водою. І образ ріки, і образ води –
це усталені типові міфологеми, які в поетичному контексті мають особливе смислове
навантаження. У народній етимології вода виступає багатогранним символом. З одного
боку, вона символізує життя, здоров’я, (звідси: цілюща вода, свята вода, річка Йордан),
а з другого – смерть (звідси: піти за водою, ріка Стікс, ріка Лета).
389

Саме цим пояснюється поєднання іменника «кров» з дієсловами тече, плине, ллється. В
окремих випадках поняття «ріка крові, яка тече» передається гіперболізованою метафорою:
Кулі биют, кулі за кулями,
Іде кровиця долов, ярочками [4: 446].
Метафоричне словосполучення кровавий танець суголосне образу війни. Напр.: Ой
поїхав козаченько на кровавий танець, / Бо вже на нас наступає поганец [4: 448]. Через образ крові може передаватися в жовнірських піснях і загальна ідея патріотизму: Не
жаль мені кров пролити, щоб вас зборонити, / Не жаль мені життя дати, щоб вам
добре жити [4: 448].
Отже, образ крові у контексті аналізованих пісень виступає типовим атрибутом концепту війни назагал і загибелі зокрема, надаючи поетичній картині особливої рельєфної
виразності, наближення до реальності зображення.
І образ війни, і спрогнозовані цим образом мікросимволи тісно пов’язані з мотивом загибелі, саме загибель спричинює плач, сльози як наслідок війни. Страх втратити господарягодувальника, сина, коханого пронизує всі жовнірські пісні: Товаришу, рідний брате, // Не
дай мені погибати [4: 439]; Гей, братя, што чути? // Твій муж впав у бою… [4: 441]; Де
ти, коню, пана скинув, / Гей, скажи, коню, може згинув? [4: 449]; Кед я лежу у шпиталю, /
Буду умирати [4: 445]. За те поле, за село // Немало їх (воїнів) тут лягло [4: 436].
Як бачимо з наведених прикладів, мотив смерті передається конструкціями, які утворюють ряд співвідносних за семантикою одиниць: погибати, впасти у бою, згинути,
умирати, лягти.
Однак доволі часто мотив загибелі, смерті передається у піснях через евфемічні звороти, що дозволяє уникнути прямої назви трагічної події. Як відомо, це властиве народнопоетичному мовленню, і такий підхід можна спостерігати у піснях різних тематичних циклів.
Так, загибель воїна може передаватися за допомогою словосполучення «останній раз»:
Прощай, мамуся, прощай мі раз,
Добре я знаю – останній раз [4: 435].
Мотив загибелі може асоціюватися із втратою шапки. У народній традиції шапка має
ритуально-обрядове значення, при цьому в народних піснях про війну шапка ототожнюється
з головою, звідси втрата шапки означає загибель воїна: Одному стрільцеві шапка схилилась.
// Впала в синє море тай утопилась. // Впала в синє море тай слід по ній пропав [4: 458].
Іншим способом зображення мотиву загибелі може бути евфемічна форма, в якій
утверджується небуття господаря сім’ї: Хто ж нам пооре – прийде весна! // Хто ж нам
покосит – прийдут жнива! // Хто ж нам змолотит – прийде зима! // Ой, Боже, Боже,
тата нема! [4: 435]; Як розмовляла тай плакала, /Же мого мужа вдома нема [4: 435];
Оре, оре тай тужит, / Хто родині послужит?// Хто їм зоре, хто зіжне, / Як їм мене
не стане? [4: 436]; Дубе, дубе, дубе зелений, // Хто ж тя буде, дубе, тяти, // Як я буду
воювати! // Винце, винце, винце червене, // Хто ж тя буде, винце, пити, //Як я буду в
землі гнити (Із власних записів).
Невідворотність смерті, погибелі на війні може зображуватися через розгорнуту метафоричну картину, в якій ключова роль відводиться образам каменя, піску та житу:
Возьмий, возьмий піску жменю, / Посій, посій на каменю. // Як ти пісок житом зийде,
// Товди твій син з войни прийде. // Не є піску, жеби зишов, / Не є сина жеби прий390

шов [4: 448]. Як відомо, образ жита символізує життєдайну силу і в цьому сенсі мав би
протиставлятися смерті. Однак у наведених рядках імпліковано жито ототожнюється з
піском, який сам по собі означає мертву силу, відсутність життя (пустелю). Невипадково
використання тут і заперечно-стверджувальної форми для зображення неминучості, невідворотності смерті під час війни.
У зображенні мотиву загибелі у жовнірських піснях особливої ваги набуває картина, в
якій акцентуються в евфемічній формі саме атрибути смерті. Наприклад: На могилі мати
плаче. // Не плач, мамцю, тай не тужи, / Син раненький, та не дуже. // Голівонька начетверо,/ А серденько нашестеро! // Найми, мамцю, малярика, / Найліпшого столярика. //
Най мі хату побудує, / Тай начорно помалює. // Тай без дверей, без віконец, // Бо юж мому
житю конец! [4: 451]. У цих рядках ефект трагізму досягається прямою мовою вже загиблого сина. У його словах поєднуються неспіввідносні елементи, які заперечують одне
одного: «раненький, та не дуже», але «голівонька начетверо, а серденько нашестеро». Тут
еліптизована конструкція не втрачає динамічності страшної картини загибелі. Цей трагізм
підсилюється ще й образом-метафорою хати без дверей, без вікон, тобто труни.
Ще одним мікрообразом мотиву загибелі на війні є образ зірки, котра падає. В. Жайворонок зазначає: «…у народних піснях зірка, що падає, символізує… журбу, горе, біду,
смерть» [5: 254]. У народних повір’ях стверджується думка, що кожна людина має на небі
свою зірку, яку запалює Бог при народженні, а коли людина вмирає, то її зірка «котиться з
неба». Образ зірки, яка падає, трапляється й у жовнірських піснях. Цей образ не є типовим
для лемківської пісні, оскільки має надддіалектний характер. Пор.: Не плачте, моя рідна
мамичко, // Я одскочу, як на небі звіздочка, // Я одскочу, як прилетить кулечка [4: 443].
Отже, центральним образом жовнірських лемківських пісень виступає образ війни,
який характеризується цілою низкою мікрообразів, пов’язаних між собою загальною
ідейно-тематичною спрямованістю пісень. До цих мікрообразів належать такі: чорна
хмара, шабля, кров, сльози, плач тощо. За їх допомогою створюється виразна картина
війни, підкреслюються її трагічні наслідки для народу. Зазначимо, що жовнірські пісні хоча й про війну, однак реальних картин війни в них ми не знаходимо. Насправді
головним образом цих пісень виступає не сама по собі війна як дія, а радше те лихо,
яке вона несе. Саме тому в піснях трапляються лише фрагментарні натяки на бій, тоді
як основна увага зосереджена на образах людей, їх стражданнях, почуттях, емоціях.
З-поміж описаних мікрообразів є етномарковані символи, а є такі, що мають наддіалектний характер. Однак всі вони виступають невід’ємними вербальними складниками
лемківської пісні, створюючи в ній мовностилістичне підґрунтя у зображенні жовнірської дійсності.
Список використаних джерел:
1. Потебня А. А. Эстетика и поэтика / А. А. Потебня. – М.: Искусство, 1976. – 614 с.
2. Данилюк Н. Поетичне слово в українській народній пісні [монографія]   / Ніна
Олексіївна Данилюк. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010. – 512 с.
3. Гойсак В. Мовна картина світу, відображена в народних колядках з Лемківщини
/ Вікторія Гойсак. – Горлиця, 2010. – 286 с.
391

4. Антологія лемківської пісні / [упорядник М. Байко]. – Львів, 2005. – 496 с.
5. Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.
6. Лосев А. Ф. Диалектика мифа / А. Ф. Лосев. – М.: Наука, 1990. – 431 с. – (Из
ранних произведений).
7. Веселовский А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский; [ред., авт. вступ ст.
и примеч. В. М. Жирмунский]. – М.: УРСС, 2004 – 648 с.
Стаття надійшла до редакції 22.07.13
C. Панцьо, канд. филол. наук, профессор
Терноп. нац. пед. ун-т имени Владимира Гнатюка, Тернополь
Л. Вакарюк, канд. филол. наук, доцент
Терноп. нац. пед. ун-т имени Владимира Гнатюка, Тернополь
ОБРАЗ ВОЙНЫ В ЖОЛНЕРСКИХ ПЕСНЯХ
(на материале лемковской песни)
Анализируется словесный образ войны и микрообразы-символы, с помощью которых
непосредственно или опосредованно раскрывается его сущность. Иллюстративным материалом исследования послужили жолнерские песни из этнографических групп лемков.
Ключевые слова: языковая картина образа войны, символы, микрообразы, эвфемические обороты, жолнерские песни.
S. Pancyo, Phd, professor
Volodymyr Hnatyuk Ternopil national pedagogical university, Ternopil
L. Vakaryuk, PhD, assistant professor
Volodymyr Hnatyuk Ternopil national pedagogical university, Ternopil
IMAGE OF WAR IN ZHOVNIRSKI SONGS
(on the material of Lemko’s songs)
The article deals with the language picture image of the war in the Zhovnirski songs of
the Lemko’s group.
Key words: the language picture image of the war, the symbols, the Zhovnirski songs.

392

УДК 82-311.6.09
А. Роговская, аспирантка
Харьк. нац. пед. ун.-т имени Г.С. Сковороды, Харьков
А. Роговский, д. филос. н., професcор
Харьк. нац. пед. ун.-т имени Г.С. Сковороды, Харьков
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ В ОБРАЗАХ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ Ю. ТЫНЯНОВА
В статье рассматриваются основные автобиографические черты в образах главных героев исторических романов Ю.Н. Тынянова «Кюхля», «Смерть Вазир-Мухтара»
и «Пушкин» в контексте взаимоотношений автора и персонажей как проблемного вопроса психологии творчества.
Ключевые слова: автобиографичность, автор, персонаж, исторический роман, реальное историческое лицо.
Актуальность данной статьи обуславливается необходимостью междисциплинарного анализа новых аспектов литературного наследия Ю.Н. Тынянова, в частности проблемного вопроса о взаимоотношениях автора и персонажей в контексте психологии
творчества, особенно острого в применении к исторической прозе, персонажами которой являются реальные исторические лица.
Целью настоящей статьи является выделение автобиографических черт в образах главных персонажей трёх историко-биографических романов Ю.Н. Тынянова «Кюхля», «Смерть
Вазир-Мухтара», «Пушкин», т.е. В.К. Кюхельбекера, А.С. Грибоедова и А.С. Пушкина.
С одной стороны, характер изображения литературного (и не только) персонажа во
многом зависит от литературного направления или течения, к которому примыкает писатель. С другой стороны, в определённом смысле автор произведения неотделим от созданного им персонажа; здесь становится уместным афоризм Ф. Феллини «Sono autobiografico
anche quando parlo di una sogliola» – я автобиографичен, даже когда рассказываю о морском
языке [1:94, перевод наш]. Однако когда персонажем художественного произведения является реальное историческое лицо, возникает вопрос о достоверности изображаемого.
Примером очевидного несоответствия характеристик персонажа и реально существовавшей личности может служить роман Р. Джованьоли «Спартак», где ход событий и итог
восстания в целом восстановлены верно (несмотря на добавление двух любовных линий),
но герои произведения, в основном взбунтовавшиеся гладиаторы, представлены в духе романтизма: сверхчувствительными, впечатлительными и ранимыми.
«Путеводными звёздами» по жизни для Ю.Н. Тынянова были четыре литератора:
Гейне, Пушкин, Грибоедов и Кюхельбекер. Писатель в определённой степени отождествлял себя с каждым из них. Но, всё же, традиционно, автобиографичность в художественной прозе Ю.Н. Тынянова принято ассоциировать с именем А.С. Пушкина, исследованию творчества которого Тынянов посвятил ряд работ ещё на заре своей научной
деятельности. Однако, «вненаходимость» (М.М. Бахтин) по отношению к исторической
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действительности, которую воспроизводит вымышленный мир, как характерная черта
автора обуславливает необходимость выражения авторской позиции опосредовано, напр.
через мысли и поступки персонажей («внежизненная активность» (М.М. Бахтин) автора
по отношению к герою [2:17-18]), особенно если повествование не ведётся от первого
лица, нет «маски автора». Несомненно, лирические отступления, которыми насыщены
исследуемые романы, также выполняют функцию выражения авторской позиции [2:452],
причем непосредственно, поэтому способствуют разграничению образа повествователя
и героя в произведениях. Но, при этом, образы главных героев романов наделены определёнными чёртами, сближающими их в той или иной степени с личностью автора. К
вопросу автобиографичности в изображении Грибоедова Тыняновым обращались такие
зарубежные авторы как Angela Brintlinger и Andrew Wachtel.
Во всех трёх исследуемых романах главный герой – литератор, человек искусства.
Сам Ю. Тынянов, по воспоминаниям его ученицы Л. Гинзбург, стремился быть именно
литератором: «Он любил это слово. Он говорил, что в России пушкинской поры поэты
и прозаики были сверх того литераторами, универсальными профессионалами литературного дела, в которое, по их представлению, входило многое: стихи и художественная
проза, филология, история, критика и журналистика. Тынянов – филолог и автор романов, киносценарист и переводчик Гейне. Для него все это – единое литераторское дело»
[3:465]. Кроме того, как многие творческие люди, персонажи исторических романов Тынянова – лиминальные личности, находящиеся на границе двух сфер деятельности либо
двух ипостасей: Кюхельбекер – литератор и революционер; Грибоедов – литератор и
дипломат; Пушкин – одновременно приемлемый и неприемлемый обществом литератор.
Сам Ю. Тынянов – литератор и литературовед, художник и исследователь.
Первый свой исторический роман «Кюхля. Повесть о декабристе» Ю. Тынянов написал неожиданно быстро: в три недели. И, по иронии судьбы, рукописи В. Кюхельбекера
попали к писателю уже лишь в 1928-1929 гг., спустя два года после публикации романа,
и послужили материалом для написания статей «Пушкин и Кюхельбекер» (1934), «Французские отношения Кюхельбекера» (1939); также на их основе Тыняновым было составлено двухтомное собрание стихотворных произведений В.К. Кюхельбекера (1939). Парадоксально, но Ю. Тынянов прожил 49 лет, ровно столько, сколько и В. Кюхельбекер.
В произведении «Смерть Вазир-Мухтара» образ рассказчика присутствует лишь в прологе романа, а в конце пролога автор «сливается» с героем: «азиатский уксус» Грибоедова
«лежит в венах» Тынянова [4:15]. Непосредственно после гибели героя стиль повествования изменяется, по выражению Ю. Манина, «мир … некоторое время виден как бы его
отлетающей душой», а за «осиротевшего автора» роман оканчивает Пушкин [5:517].
Американская исследовательница, профессор университета Огайо Angela Brintlinger
в своей книге Writing a Usable Past: Russian Literary Culture, 1917-1937 объясняет интерес советских литераторов к жанру биографического романа их стремлением понять
прошлое и своих литературных предшественников для того, чтобы переосмыслить свою
эпоху и самих себя как писателей: «Исследование биографии предполагает особую связь
между автором и персонажем, особенно в том случае, когда писатели пишут биографии
писателей. Как сказал Джордж Элиот, «биография, написанная писателем, представляет
двойной интерес, так как проливает свет не только на жизнь героя, но и на жизнь писа394

теля.» Когда роман не может быть однозначно определён как автобиографический, то
зачастую он выигрывает от определённого сходства одного писателя с другим, ведь это
может послужить стимулом для работы и придать особую значимость отношениям между автором и персонажем. [6:17, перевод наш]. Итак, выбор центральной фигуры произведения неслучаен: появлению образа Грибоедова в художественной прозе Ю. Тынянова
предшествуют исследования в области истории литературы, в частности, книга «Архаисты и новаторы», в которой с именем Грибоедова связано направление младоархаистов.
Автора и героя объединяет: 1) их сочувственное (как людей с либерально-прогрессивным
мировоззрением) отношение к главным революционным событиям своего времени; 2)
литературная направленность творчества; 3) общая направленность эволюции мировоззрения в направлении конформизма, лояльности; 4) неказённый патриотизм, неприятие
официоза; 5) неоднозначные, сложные отношения с властью; 6) наличие как в комедии
Грибоедова, так и в романе Тынянова потенцирования (по М. Эпштейну), двусмысленности. Наблюдаются даже хронологические сходства: Тынянов и Грибоедов появились
на свет с разницей в почти ровно 100 лет. Сам Ю. Тынянов в 1927 писал В. Шкловскому:
«Горе от ума у нас уже имеется. Смею это сказать о нас, о трех-четырех людях. Не хватает только кавычек, и в них все дело. Я, кажется, обойдусь без кавычек и поеду прямо
в Персию». Реальное историческое лицо трансформируется в романе «Смерть ВазирМухтара» в автобиографического персонажа.
Действительно, в тексте романа «Смерть Вазир-Мухтара» обнаруживаются многочисленные сходства отдельных моментов биографии автора и персонажа. Так, есть все основания полагать, что образ Настасьи Фёдоровны, матери Грибоедова, равно как и другие яркие образы матерей (Надежды Осиповны и Устиньи Яковлевны), Ю.Н. Тынянов списал со
своей собственной матери, Софьи Борисовны. В. Каверин, близкий друг Тынянова и муж
его сестры Лидии, был уверен, что, изображая мать Пушкина Надежду Осиповну, Тынянов видел перед собой свою мать, которой были свойственны такие неприятные качества
как беспричинные перемены настроения, «постоянное недовольство жизнью, скупость в
мелочах, странно соединявшаяся с почти фантастическим гостеприимством, упрямое вмешательство в жизнь своих детей (в любом возрасте), полное отсутствие такта, ни во что
не ценившегося и противоречащего характеру Юрия Николаевича» [7:19-20]. И хотя Е.Л.
Шварц, напротив, отзывался тепло о С.Б. Тыняновой [8:40], всё же, сведения В. Каверина
как члена семьи представляются более достоверными. Каверин был свидетелем частых
ссор Тынянова с матерью, которые впоследствии нашли отражение в сценах натянутой
беседы Грибоедова с Настасьей Фёдоровной, навязчивого участия Устиньи Яковлевны в
судьбе сына и полного безразличия к собственным детям Надежды Осиповны.
Сходство (даже внешнее) Тынянова с Пушкиным отмечал ученик Юрия Николаевича, Лев Успенский, находивший в чертах учителя что-то «креольское, пушкинское»
[9:162], что, впрочем, не поддавалось – вначале – логическому объяснению. Позже
Успенский объяснял это так: «благодаря долгому, настойчивому и страстному врaстaнию
Юрия Николaевичa – его мысли и его чувства – в пушкинскую эпоху, в точнейшие ее
«дела и дни», в ее и на поверхности кипящие, и бурлящие в самых глубинах времени
действия, интересы, взаимные тяготения и оттaлкивaния, черты быта и общественности,
и в самом Юрии Николаевиче <...> выросло и созрело такое состояние духа, которое
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вовне проявлялось как зримое сходство с Пушкиным». То же сходство подчёркивала и
ученица Тынянова Тамара Хмельницкая, описывавшая его как человека, который «так глубоко вжился в пушкинскую эпоху, что и сам походил на Пушкина» [9:164]. Естественно,
Ю.Н. Тынянов, посвятивший себя исследованию творчества Пушкина и его эпохи, не мог
избежать некоторого пушкинского влияния на собственную художественную прозу. Так,
интересное замечание сделала Т. Хмельницкая. Тыняновым была подмечена в прозе Пушкина и Толстого деталь, состоявшая в том, что они начинали произведения с фразы, как бы
продолжающей уже известное читателю: «Гости съезжались на дачу» у Пушкина и «Все
смешалось в доме Облонских» в «Анне Карениной». Роман Тынянова «Пушкин», написанный через много лет после этого наблюдения, начинается фразой «Майор был скуп».
Американский исследователь ��������������������������������������������������
Andrew��������������������������������������������
�������������������������������������������
Wachtel������������������������������������
усматривает сходство в описании декабристского восстания Ю.Н. Тыняновым и в метафорическом описании бунта Евгения
в «Медном всаднике» А.С. Пушкина [10:183]. Таким образом, согласно Andrew Wachtel,
происходит сближение Тынянова и Пушкина как «певцов восстания».
Интересно, что при подготовке к изданию книги «Архаисты и новаторы» Тынянов
отказался от расположения статей в порядке их написания, сознательно избегая малейших намёков на автобиографичность, аргументируя это тем, что книга посвящена
эволюции литературы, а не эволюции автора. Однако при создании художественных
произведений писателя не удалось в полной мере избежать автобиографичности в изображении персонажей, и здесь уместным будет привести высказывание Ю.Н. Тынянова относительно «неисповедимости путей литературных»: «Литература идет многими
путями одновременно – и одновременно завязываются многие узлы. Она не поезд, который приходит на место назначения. Критик же не начальник станции. Много заказов
было сделано русской литературе. Но заказывать ей бесполезно: ей закажут Индию, а
она откроет Америку» [11:166].
Таким образом, выбор в качестве главных героев Кюхельбекера, Грибоедова и Пушкина, близких по духу самому автору, и склонность Ю. Тынянова к использованию этих
персонажей как своих port-parole, носителей своей системы ценностей, определяют
субъективный характер тыняновского историзма.
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особливості перекладу
англійських синтаксичних конструкцій вторинної
предикації українською мовою
В статті досліджуються засоби передачі англійських конструкцій з безособовими
формами дієслова, які є безеквівалентними для української мови.
Ключові слова: безособові форми дієслова, інфінітив, герундій, дієприкметник, вторинна предикація, засоби перекладу.
Актуальність дослідження зумовлена постійним зростанням наукового інтересу до
функціонування конструкцій з безособовими формами дієслова у перекладі, які також
іменують синтаксичними структурами вторинної предикації (далі СВП), оскільки вони
характеризуються регулярною реалізацією в англійській мові та не мають прямих відповідників в українській. До них належать структури, що відомі як складний додаток
(Соmplex Object), складний підмет (Complex Subject), інфінітивна конструкція з прийменником for (For-to-Infinitive Construction), абсолютна дієприкметникова конструкція
(Absolute Participial Construction) і герундіальна предикативна конструкція (Gerundial
Predicative Construction).
Усі названі одиниці мають різне граматичне оформлення, проте характеризуються, як зазначає І.Д. Карамишева, спільною рисою, а саме неузгодженістю суб’єктнопредикатних відношень у їхній поверхневій структурі [1]. За своєю природою кожне
предикативне утворення має декілька центрів. Вони складаються з більш ніж одного
граматичного елемента (морфем або слів), кожен з яких несе частину змісту, що співвідноситься з центром. Зазначимо, що будь-яка структура вторинної предикації функціонує
лише в межах речення, тобто за наявності структури первинної предикації.
У цій статті ми поставили за мету проаналізувати засоби передачі СВП під час перекладу українською мовою роману С. Кінга «Острів Дума».
Аналіз наукових джерел доводить, що в лінгвістиці було проведено ряд досліджень,
в яких комплексно розглядалися граматична сутність і функціонування СВП (Г.Т. Ісаєва, З.В. Сулимовська). Їх також вивчали у межах простого речення (І.І. Прибиток,
Н.М. Сазонова), як предикативні словосполучення (Л.С. Бархударов, Е.Я. Мороховська), як предикативні комплекси (Н.О. Кобріна, О.О. Корнєєва) тощо. Однак питання
© О. Волченко, І. Лощенова, 2013
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інвентарю цих структур неузгоджене, а також відсутня їхня класифікація, яка базувалася
б на єдиному критерії.
Необхідно зазначити, що речення з СВП містять два плани предикації: первинна
предикація – у розгорнутому вигляді, вторинна – у згорнутому, підпорядкована первинній предикації у структурно-граматичному плані, тобто формально, але не завжди семантично. Аналіз структур вторинної предикації вимагає передусім їх співвідношення зі
структурами первинної предикації. Останні характеризуються узгодженням підмета та
присудка у поверхневій структурі. Наявність суб’єкта та предиката в глибинній структурі отримує інше поверхневе вираження в структурах вторинної предикації.
Вторинну предикацію (термін вперше використано у 1928 р. у праці Г. Поутсма)
в англістиці досліджували: у порівнянні з первинною предикацією (О.І. Бродович,
Н.М. Сазонова); у складі вчення про предикативні конструкції (Е.Я. Мороховська); у
теорії синтаксису простого речення (Н.М. Сазонова).
У роботі вторинну предикацію розглядаємо як предикацію “другого” плану, що
можлива лише за наявності первинної предикації та залежна від неї. Слушно зазначити,
первинна предикація – тип зв’язку, що формує речення. Вторинна предикація не формує речення, а встановлює додаткові ознаки чи відношення між елементами речення.
Речення зі структурами вторинної предикації є не простими, а ускладненими у
структурному та семантичному планах, а також поліпредикативними (М.Я. Блох,
О.М. Прохорова, А.Г. Швець).
Система безособових форм дієслова в англійській мові представлена трьома формами – інфінітивом (Іnfіnіtіve), інговою формою, тобто герундієм (Gerund) і дієприкметником І (Partіcіple І) та дієприкметником ІІ (Partіcіple ІІ). З цього приводу у нашій роботі дотримуємося погляду таких вчених, як Л.С. Бархударов, М.Я. Блох, Г.Г. Почепцов,
Н.М. Раєвська, Я.И. Рецкер, які пропонують критерій групування СВП за визначенням
граматичного типу компонента, що виконує функцію вторинного присудка: СВП з інфінітивом, СВП з дієприкметником І та ІІ, а також СВП з герундієм.
Нами було розглянуто особливості перекладу СВП з безособовими формами дієслова
українською мовою на прикладі роману американського письменника С. Кінга «Острів
Дума» [2]. Літературний переклад цього твору був здійснений О. Красюком [3].
У результаті аналізу оригіналу було виявлено 293 випадки використання автором інфінітивних конструкцій. Серед них: об'єктні інфінітивні конструкції – 64,51% (189 випадків), суб'єктні інфінітивні конструкції – 27,30% (80 випадків), інфінітивні конструкції
з прийменником for – 8,19% (24 випадки).
Дослідження даного твору показало, що у процесі перекладу українською мовою найбільш вживаним способом передачі об’єктних інфінітивних конструкцій є підрядне речення: зі 189 випадків вживання даних конструкцій, 122 було передано цим способом:
I didn’t care about home field advantage; I only wanted him to watch his driving.
Мене не обходила ніяка гра; мене турбувало, щоб він краще назирав за дорогою.
Менш поширеними способами передачі даних конструкцій є просте речення, в якому
інфінітив передається дієсловом в особовій формі (9 випадків) та іменником (5 випадків):
The orange was too bright, it made the boots look new when they weren’t, but the idea
was right.
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Мій оранжевий був надто яскравим, через це черевики виглядали новими, а вони
такими не були, проте сама ідея була вірною.
Looking at them made me want to draw again …
Вид пальм викликав в мені бажання малювати.
Також було виявлено 3 випадки, коли інфінітив, що входить до складу даних конструкцій, перекладали дієприкметником:
I suppose I did know, but it was nice to hear someone else say it out loud.
Мені здавалося, я й сам це знав, проте було приємно чути це промовленим уголос
кимось іншим.
Необхідно зазначити, що поширеним способом передачі суб’єктних інфінітивних
конструкцій з активним станом дієслова-присудка є прості речення зі вставними словами
або частками (59 прикладів):
All I can say is that at the time I seemed to have no choice.
Можу лише сказати, що тоді я, здавалося, не мав іншого вибору.
При перекладі суб’єктних інфінітивних конструкцій з пасивним станом дієсловаприсудка використовуються підрядні (9 випадків) та прості речення (12 випадків):
She is known to dance best at her school, although she will never admit that.
Відомо, що вона танцює краще за всіх у своїй школи, хоча сама цього ніколи не визнає.
I was ordered to take a leave of absence.
Мені було наказано піти у відпустку.
Інфінітивні конструкції із прийменником for українською мовою перекладалися:
– підрядними реченнями (18 випадків):
All I want is for you to confront him when he comes back.
Я тільки хочу, щоб ти зустрілася з ним, коли він повернеться.
– інфінітивом з іменником або займенником у давальному відмінку (6випадків):
It was time for the American Primitive to ululate.
Саме час Американському примітивісту заревіти.
Під час аналізу оригіналу було виявлено 162 випадки використання автором дієприкметникових конструкцій. Серед них: абсолютні дієприкметникові конструкції – 51,85%
(84 випадки); об'єктні дієприкметникові конструкції – 41,36% (67 випадків); суб'єктні
дієприкметникові конструкції – 6,79% (11 випадків).
Дослідження українського перекладу роману «Острів Дума» показало, що засобами
відтворення абсолютних дієприкметникових конструкцій українською мовою є:
просте речення у складі складного безсполучникового (31приклад):
Spitting and coughing I crawled out of the water, my hair hanging in my eyes.
Кашляючи й відпльовуючись, я виповз з води, волосся звисало мені на очі.
сурядне речення (16 випадків):
I lay there a moment, confirming to myself that I was still alive, then got to my knees, my
hip aching fiercely.
Я трохи полежав, упевнився, що ще живий, відтак піднявся навколішки, але стегно
мені дико боліло.
– підрядне речення (16 прикладів):
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We passed one book-lined room, an actual suit of armor brooding in the corner.
Ми проминули одну – з заставленими книжками стінами – кімнату, де в кутку стояв справжній лицарський обладунок.
– дієприслівниковий зворот (13 випадків):
She stood on pilings, her chin jutting over the high-tide line.
Дім стояв на палях, випхавши свою щелепу над лінією високого припливу.
– самостійне просте речення (8 випадків):
These were not the Great Beach Walks I took later, and I even couldn’t get though these
short outings, my bad hip crying for mercy.
Ще не настав час Великих Пляжних Прогулянок, яким я присвятив себе пізніше, проте
я не витримував навіть цих коротких вилазок. Моє знівечене стегно благало пощади.
Способами передачі об’єктних дієприкметникових конструкцій в українському перекладі роману «Острів Дума» стали:
– підрядне додаткове речення (29 випадків):
I can see you shying away from the word with that patented sidelong frown of yours, but
there is no other word.
Я так і бачу, як ти насуплено, чисто в своєму сором’язливому стилі, дистанціюєшся від цього слова, але іншого терміну просто нема.
– іменникове сполучення (17 випадків):
I limped across the living room toward the kitchen, meaning to put together a sandwich,
when I saw the message light on the answering machine blinking.
Я пошкутильгав через вітальню до кухні, маючи намір зліпити собі сандвіч, але помітив блимання вогника на автовідповідачі.
Також при відтворенні об’єктних дієприкметникових конструкцій українською мовою перекладач в 11 випадках використовував підрядне обставинне речення та 6 випадках речення, в якому іменник (або займенник) було трансформовано у додаток, а дієприкметник ІІ – у присудок:
I remembered her looking at me the same way when she was four, asking me if there was
any magic like in fairy tales.
Я згадав, коли так само вона дивилася на мене, коли їй було чотири роки, питаючи,
чи існує насправді така магія, як у казках.
Результати аналізу перекладу й оригіналу засвідчили, що у 4 випадках об’єктну дієприкметникову конструкцію було перекладено словосполученням, яке в своєму складі
має займенник, прийменник та іменник:
It occurred to me that I’d never seen him reading as he sat in his striped chair, but I didn’t
mention it.
Мені спало на думку, що я жодного разу не бачив його з книжкою на цьому смугастому стільці, проте я промовчав.
Під час дослідження перекладу твору «Острів Дума» було встановлено, що способом
передачі суб’єктних дієприкметникових конструкцій українською мовою є підрядне додаткове речення.
They had been seen standing by my bed when I was faint.
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Бачили, як вони стояли біля мого ліжка у момент мого непритомного стану.
У процесі дослідження оригіналу також було виявлено 62 випадки використання автором герундіальних конструкцій, які при перекладі українською мовою передавалися:
– підрядними реченнями (47 випадків):
Do you think she’s the one who left that message on my answering machine about this
island not being a lucky place for daughters?
Як ти вважаєш, це вона залишила повідомлення на моєму автовідповідачі про те,
що цей острів є нещасливим місцем для дочок?
– іменниковими сполученнями (15 випадків):
It was like the Ghost of Christmas Yet-To-Come visiting Uncle Scrooge.
Це як візит Привиду Наближення Різдва до дядька Скруджа.
Отже, аналіз засобів передачі конструкцій з безособовими формами дієслова на
матеріалі українського перекладу роману С. Кінга «Острів засвідчив, що об’єктні
інфінітивні конструкції перекладаються підрядними (63%) та простими (27%) реченнями. У простих реченнях інфінітив може перекладатися інфінітивом, особовим дієсловом,
іменником, дієприкметником.
Суб’єктні інфінітивні конструкції з пасивним станом дієслова-присудка перекладаються як підрядним (11,2%), так і простим (15%) реченням, а з активним станом дієсловаприсудка – простим реченням зі вставними словами та частками (73,8%).
Інфінітивні конструкції з прийменником for відтворюються за допомогою підрядних
речень (75%) та інфінітива з іменником чи займенником у давальному відмінку (25%).
Абсолютні дієприкметникові конструкції передаються простим реченням у складі
складного безсполучникового (36,9%), сурядним реченням (19%), дієприслівниковим
зворотом (15,5%), підрядним обставинним реченням (13,1%), окремим реченням (9,5%),
а також підрядним означальним (6%). Засобами перекладу об’єктних дієприкметникових
конструкцій виступали підрядне додаткове речення (43,3%), іменникове сполучення
(25,4%), підрядне обставинне речення (16,3%), речення, в якому іменник/ займенник
трансформовано у додаток, а дієприкметник ІІ – у присудок (9%), а також прийменниковоіменникове сполучення (6%). Суб’єктні дієприкметникові конструкції перекладали лише
підрядним додатковим реченням.
Способами передачі герундіальних конструкцій українською мовою були підрядні
речення (75,8%) та іменникові словосполучення (24,2%).
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КРОСКУЛЬТУРНІ ЯДРОВІ СЕМАНТИЧНІ СТРУКТУРИ В ПЕРЕКЛАДІ
Стаття присвячена дослідженню впливу кроскультурних семантичних структур на
перекладність і на кросовер-потенціал сучасної художньої літератури, а також аналізові фактичних проявів таких структур у перекладі.
Ключові слова: кроскультурна семантична структура, кросовер-література, функціональний підхід, цільові читачі, кросовер-потенціал, ситуація.
Існування в текстах кроскультурних ядрових структур – аргумент на користь перекладності. Однак чи варто знову зосереджуватися на цьому перекладознавчому “яблуці
розбрату”? Така проблема навряд чи може вивести на конструктивний шлях вирішення
куди більш нагальних практичних проблем сучасного перекладу.
© М. Гриценко, 2013
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Однак, звертаючись до кросовер-літкратури (літератури для різновікової аудиторії),
мусимо ще раз переглянути загальні передумови входження чужомовного художнього
твору в нове культурне середовище, що й становить мету нашої розвідки.
Така потреба зумовлена передусім здатністю кросоверів змінювати цільову аудиторію (іншими словами – їх кросовер-потенціалом). Це може суттєво ускладнити роботу
перекладача, адже, як зауважує Крістіан Норд, “інформація про адресатів (соціокультурне походження, очікування від тексту, міра, до якої на них можна вплинути тощо) має
дуже важливе значення. Чим чіткішою й визначенішою буде характеристика цільового
адресата, тим легше буде перекладачеві приймати рішення в процесі перекладу” [7: 11].
Особливість роботи з кросовер-твором у тому й полягає, що спрямованість перекладу
не залежить винятково від першотвору. Навіть у традиційному підході криється проблема мовнокультурного бар’єру адресата перекладу, адже “навіть якщо цільовий отримувач буде ідентичним оригінальному за статтю, віком, освітою, соціальним походженням
тощо, завжди існуватиме одна відмінність, а саме те, що вони належать до різних мовних
і культурних спільнот” [7: 27]. Бачимо, що в такому разі адресат кросовер-твору перетворюється на сукупність змінних, під які перекладачеві доводиться підставляти щораз
нові значення залежно від ситуації перекладу.
Можливість відносно довільного вибору цільової аудиторії не слід розглядати як
спробу фальсифікації авторського наміру, адже за схожим сценарієм розгортається вихід
першотвору на оригінальний ринок. Спрямованість художнього твору не залежить винятково від автора. Вона може скеровуватися й видавцем і, зрештою, остаточно оформлюватися, але знову ж таки, в рамках певного періоду часу цільовою аудиторією: чи
сприйме вона твір, чи ні. Тут не слід залишати поза увагою фактор “випадкового читача”,
який також може вплинути на формування фактичної читацької аудиторії твору.
Сьюзан Баснет і Гаріш Тріведі підсумували свої спостереження про переклад таким
чином: “Переклад відбувається не у вакуумі, а в суцільному середовищі; переклад – не
ізольований акт, це частина безперервного процесу міжкультурного трансферу. Понад
те, переклад – вкрай маніпулятивна діяльність на різноманітних рівнях у вищезгаданому
процесі трансферу через мовнокультурні кордони. Переклад – не невинна, прозора діяльність (...); переклад вкрай рідко, якщо взагалі передбачає рівноправні відносини між
текстами, авторами чи системами” [9:2].
Схожої думки дотримується і К. Норд, стверджуючи, що проблема полягає в тому, що
будь-хто, судячи про “багатство значення” й “авторитет першотвору”, робить це зі своєї
власної точки зору в часі й просторі. Ніхто не може стверджувати, що він має у своєму
розпорядженні єдино істинний (the) першотвір, щоб трансформувати його в єдино істинний цільовий (the) текст [8: 119].
З одного боку, отримуємо парадокс: як можна говорити про переклад, якщо ми заперечуємо рівноправність першотвору й перекладу? З іншого боку, саме їх матеріальне
існування, а також множинність перекладів наштовхує на думку про існування спільної
для них основи, яка дає змогу здійснювати міжкультурний трансфер.
Такою основою ми пропонуємо вважати кроскультурні ядрові семантичні структури. Дане поняття можна визначити, спираючись на аналогію із семантичною структурою слова, тобто всі його значення, що певним чином між собою пов’язані й утворюють
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складну семантичну єдність. Подібним чином у художньому перекладі ядровою семантичною структурою називаємо єдність, однак не значень окремих лексичних одиниць, а
наскрізних ідей, що в сукупності формують спільну для різних культур тему. До того ж,
рівноцінність такої теми дозволяє назвати її ядерною, тобто такою, що свідчить про її
незмінну актуальність.
За словами Майкла Ейґара, культура – це не те, що люди мають; це те, що заповнює
простір між ними. І культура не є вичерпною характеристикою будь-чого; вона зосереджується на відмінностях, відмінностях, які можуть змінюватися від завдання до завдання, від групи до групи” [8: 24].
В такому разі можна сказати, що зміст кроскультурної ядрової семантичної структури залишається незмінним, проте його витлумачення змінюється залежно від ситуації як
у культурі першоджерела, так і в культурі перекладу. Як зазначає Крістіан Норд, “кожна
окрема ситуація визначає, що і як люди передають під час спілкування, і вона змінюється
завдяки людям, що спілкуються. Ситуації не універсальні, однак вони вкорінені в культурне середовище, яке, своєю чергою, обумовлює ситуацію” [8: 1].
Спробуймо показати існування таких кроскультурних структур на прикладі. Візьмімо перший зразок тексту з власне української культури – нижченаведений вірш українського поета Володимира Свідзинського, написаний у 1929 році:
Оточили небо
Чорні ковачі
Став блискучий свердел
На моїй свічі.
Прочитав я казку
Та й забув.
Жаль мені хлопчика,
Що щасливий був.
Що на міст опівночі
Вибігав тихцем,
До поруччя трухлого
Ластився лицем.
Потьмарили небо
Чорні ковачі,
Нижче тихий свердел
На моїй свічі.
Прочитав я казку
Та й забув.
Вітер, вітер
Тужно загув [4: 156-157].
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А тепер порівняймо його з коротким викладом оповідання “Troll Bridge” (“Тролів
міст”) сучасного англійського письменника Ніла Ґеймана:
Твір написаний від першої особи. Герой розповідає про своє життя: починає зі своїх
найперших спогадів – тоді йому виповнилося півтора роки – як він дивився зі старого
мосту на паровози; потім, як він малим хлопцем чимчикував стежкою і натрапив на
той-таки міст і зустрів троля, який хотів його з’їсти, але хлопчина відпросився й пообіцяв повернутися, коли зробить те, чого ще ніколи не робив. Підлітком герой знову
ненароком повертається до мосту, знову уникає тролевих зубів, обіцяючи натомість
неодмінно повернутися пізніше. Вже дорослим розчарований герой, що жив не надто
праведним життям, і якого через це кинула дружина, знову мандрує тією самою стежиною в пошуках троля, якого й знаходить, як і колись, під мостом. Герой добровільно
дозволяє тролеві з’їсти своє життя, і троль міняється з героєм місцями – троль стає
чоловіком, а чоловік тролем.
Це оповідання вперше вийшло друком у 1993 році у збірнику “Snow White, Blood
Red” (для дорослих читачів), а згодом було перевидане вже в його власній збірці “M is
for Magic” (2007), яка призначається, за задумом автора, для дітей. Тож оповідання стає
типовим зразком кросовер-твору в своїй оригінальній культурі.
Порівнюючи ці два здавалося б зовсім різні твори-в-ситуації, розірвані в часі біль як
на шістдесят років, знаходимо необхідну кроскультурну ядерну структуру – життєвий
шлях людини. Така назва хоч і довільна, проте наповнена змістом і може поділятися на
підструктури: дитинство, дорослішання; відчуження, самотність; втрата; егоїстичність,
співчуття тощо. Бачимо, що такі проблеми напевне цікавитимуть читачів різного віку. Це
і буде передумовою перекладності аналізованого твору, адже ще до початку перекладу
закономірно постає питання: кому саме призначатиметься це оповідання в нашій країні,
якщо коли-небудь буде перекладене українською мовою?
Вирішити поставлену в даному разі проблему ми пропонуємо, спираючись на функціональний підхід у перекладознавстві. Головна ідея такого підходу полягає втому, що
не першотвір як такий, не його вплив на оригінального отримувача чи функція, призначена йому автором оперує процесом перекладу, як це постулюється в теорії перекладу на
основі еквівалентності, а запланована функція або ж скопос цільового тексту, що визначається потребами ініціатора [7: 10].
Це означає, що скопос певного перекладацького завдання може вимагати “вільного” чи
“вірного” перекладу, чи чогось між цими двома крайнощами, залежно від мети, для якої знадобився цей переклад. Але це в жодному разі, як наголошує К. Норд, не означає, що гарний
переклад має тим самим узгоджуватися або ж адаптуватися до поведінки або очікувань у
цільовій культурі, хоча цю концепцію часто неправильно розуміють таким чином [8: 29].
Отож, фактор цільового читача визначає перекладацьку стратегію. Маємо і кроскультурну ядрову структуру – передумову перекладу. Тепер, якщо розглядати процес перекладу у спрощеному вигляді, залишається практичний бік проблеми: як перекладатимемо? Навіщо потрібно було шукати в аналізованому творі кроскультурну структуру, якщо
вона – поняття вкрай загальне й абстрактне? Відповідь полягає в тому, що така структура
знаходить своє матеріальне вираження в самому тексті, який так чи інакше завжди буде
культурно маркованим для інокультурних адресатів.
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Проте жодну культуру, як зауважує Марія Тимошко, не можна повністю передати в
жодному художньому тексті, так само й жодне першоджерело не може бути сповна передане в перекладі. Вибірковість – вкрай важлива для створення будь-якого художнього
твору, особливо коли запланована аудиторія охоплює читачів, незнайомих із культурною
темою [9: 23].
Вибірковість – вибір у ситуації перекладу одного відповідника з кількох можливих –
важлива частина побудови перекладацької стратегії, яка забезпечує послідовність і логічну
зв’язність тексту. Чи не найяскравіше вибірковість простежується при перекладі культурноспецифічних елементів твору.
Проаналізуймо це на прикладах:
1. He [troll] had huge strong teeth, and rending claws, and strong, hairy arms, His hair
was long, like one of my sister’s little plastic gonks, and his eyes bulged [5: 12]. // Троль мав
величезні міцні зуби й гострі кігті, сильні волохаті руки й вибалушені очі. Волосся в нього
було довге, настовбурчене, як в одного з маленьких пластикових тролів моєї сестрички
(переклад наш – М. Г.).
У цьому прикладі автор порівнює троля з дитячою іграшкою. Слід зауважити, що дія
оповідання “Troll Bridge” хронологічно охоплює 60-90-ті рр. минулого століття, і саме в
шістдесятих роках іграшкові тролі були дуже популярними. Тобто таке порівняння для,
скажімо, дорослої аудиторії першотвору буде куди більш промовистим, аніж для можливих дорослих українських читачів. Із молодшими читачами може бути зовсім навпаки,
адже такі іграшки з’явилися і в нас, проте значно пізніше, у 90-х роках. Для того, щоб
при потребі увиразнити таке порівняння в перекладі, можна скористатися додаванням,
як у наведеному українському варіанті – “настовбурчене”. Таким чином можна компенсувати культурну прогалину.
2. We sat in her room and played Rattus Norvegicus, the first Stranglers LP. It was
the beginning of punk, and everything seemed so exciting: the possibilities, in music as in
everything else, were endless [5: 14]. // Ми сиділи в її кімнаті і слухали “Rattus Norvegicus”,
дебютний альбом групи “the Strangles”. Це було ще за часів першої хвилі панк-року, і все
здавалося таким захопливим: можливості в музиці, та й де завгодно були безмежними
(переклад наш – М. Г.).
У прикладі 2 бачимо згадку про альбом “Rattus Norvegicus” (1977), що став свого
часу одним із найбільших бестселерів епохи панку в Британії. Друге речення містить
натяк на те, до якого жанру він відноситься, проте не передає його культурного значення.
Проте, як застерігає М. Тимошко, для перекладного тексту існує більший ризик ніж для
оригіналу втратити рівновагу в критичні моменти, внаслідок чого інформаційне навантаження заважає комфортному сприйняттю цільовою аудиторією [9: 22].
Тому питання в іншому: чи виявиться прийнятною для потенційного українського
читача надмірна увага до рис минулої епохи в такому тексті? За необхідності, якщо, припустімо, переклад призначатиметься молодшим читачам, такі деталі можна опустити,
зробивши узагальнення, наприклад, таке: “слухали панк-рок, тоді мода на нього тільки
починалася, і все здавалося...”
У прикладі 3 спостерігаємо схожу ситуацію: згадується “Національний фронт” –
британська крайня права расистська націоналістична політична партія, що сягла вершин
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своєї популярності в 70-х рр. До того ж, працівникам поліції та пенітенціарної служби
бути членами цієї партії заборонено.
3. There were graffiti painted on the side of the bridge: BARRY LOVES SUSAN and the
omnipresent NF of the National Front [5: 16]. // Збоку міст ряснів графіті: БАРРІ ЛЮБИТЬ
СЬЮЗАН і всюдисущим НФ прибічників “Національного фронту” (переклад наш – М. Г.).
Однак тут знаходимо й типовий настінний напис закоханих. Такі елементи тексту
можна замінити близькими за змістом нейтральними: “я тебе люблю” та “знай наших”
відповідно. Загалом, як відзначає М. Тимошко, “використання маловживаних або неперекладених слів у перекладах та залучення незнайомого культурного матеріалу не завжди
стає недоліком перекладених текстів: переклад – один із напрямків діяльності в культурі, де відбувається культурна експансія, і в якій лінгвістичні можливості розширюються
шляхом залучення запозичень, кальки тощо. Однак унаслідок цього переклад набуває
лінгвістичної текстури, відмінної від немаркованої прози культури-сприймача” [9: 25].
На доказ цього можна навести такий уривок фантастично-пригодницької повісті Ю.
Бедзика та О. Бердника “Людина без серця” (1958) (з приміткою: для середнього і старшого шкільного віку):
А він втратив глузд, забажав стати суперменом! Чого домігся він [1: 228]?
В кінці сторінки наводиться пояснення: супермен (англ.) – надлюдина. Сучасному
читачеві таке пояснення непотрібне, швидше навпаки, пошук власне українського синоніма може спричинити певні труднощі. Зараз Супермен – чи не найвідоміший герой коміксів та фільмів для українських підлітків. В епоху Залізної завіси ситуація була кардинально протилежною. Розглянутий приклад підтверджує думку про те, що “в перекладі
чим більший престиж культури-джерела й першотвору, тим легше вимагати від аудиторії
наближення до тексту” [9: 30].
Культурні особливості першотвору та перекладу також відображаються й на лексичному рівні. Розгляньмо уривок із роману Діани Вінн Джонс “Мандрівний замок Хаула”:
The dog-man looked dubious. “I only want you where I can look at you,” Howl croaked.
His cold was still bad. “Come here, pooch” [6: 77].
Людина-пес явно йому не повірив. – Мені потрібно мати тебе на оці, – прохрипів
Хаул. Застуда все ніяк не минала. – Ходи-ходи, ходи-но. [2: 243].
Человек-пес явно засомневался. – Мне нужно: чтобы ты был на глазах, – прохрипел
Хоул. Простуда все не проходила. – Пошли-пошли. Фьюить [3: 84].
Маємо типовий приклад комунікативного акту, а отже першочергове значення отримує прагматичний аспект перекладу. Точніший переклад звертання чарівника Хаула до
людини-пса звучав би так: “до мене, барбос” (рос. ко мне, иди ко мне). Незнайомого собаку
зазвичай кличуть так. Проаналізуймо цей випадок детальніше. По-перше, чарівник за сюжетом навіть не підозрює, що пес насправді людина, його справжнього імені також ніхто
не знає; по-друге, англійське “pooch” – розмовне слово на позначення собаки, зазвичай непородистої, ту ж саму функцію в українській мові виконує, наприклад, “барбос”. Однак це
зовсім не означає, що вищенаведені варіанти перекладів неправильні. Такий приклад лишень свідчить про те, що лексика навіть на побутовому рівні буває культурно маркованою,
тому шукаємо відповідник не на лексичному рівні, а вже на вищому – фразовому.
Згідно з функціональним підходом, ми аналізуємо як цільовий-текст-у-ситуації, так і
першотвір-у-ситуації [7: 184]. Як підсумовує К. Норд, базовими категоріями будь-якої іс408

торичної ситуації є час і простір. Тому першим фундаментальним аспектом аналізу стане
часовий і просторовий вимір ситуації. Ситуація тексту – це завжди частина людської культури. Тому другий аспект аналізу має стосуватися культурноспецифічних рис ситуації. Третій
аспект охоплює відношення між ситуацією та комунікативною метою тексту [7: 46].
Переклад кросовер-літератури вимагає від перекладача орієнтуватися передусім на
адресата перекладу, оскільки “кожен цільовий текст завжди адресований отримувачаму-ситуації, що відрізняються від тих, кому призначався або призначається першотвір,
адаптація саме таких елементів стає вкрай важливою” [7: 57-58].
Проаналізовані нами приклади показують лише часткові проблеми практичного рівня процесу перекладу. Проте всі вони є проявами спільної для обох культур ядрової семантичної структури, а отже, попри свою яскраво виражену культурну специфічність,
можуть бути певним чином відображені в перекладі. Спосіб їх передачі в перекладі залежатиме від мети перекладу, що своєю чергою безпосередньо залежить від цільового
читача. Однак при цьому слід зважати на те, що в ситуації перекладацької дії обирається
не просто цільовий читач, а читач-у-ситуації, адже, як ми вже переконалися, навіть у
цільовій культурі дія факторів впливу може змінюватися залежно від того, з якою метою
здійснюватиметься переклад. У такому випадку, “так само, як не буває остаточного перекладу, не буває й остаточного тлумачення культури в літературі” [9: 24].
Проведене дослідження дозволяє нам зробити висновок про те, що глибше розуміння мотивації перекладацьких рішень допомагає уникнути упередженості та однозначності оцінки
якості перекладу, зокрема в тому, що стосується адаптації. Функціональний підхід, так би
мовити, “легітимізує” гнучкість, або ж, якщо послуговуватися науковою термінологією, дозволяє формувати перекладацьку стратегію з урахуванням поставлених до перекладу вимог
і відповідальності перед автором першотвору. Саме цьому сприяють кроскультурні ядерні
семантичні структури, адже вони забезпечують постійний зв’язок між першотвором і його
перекладами, слугуючи таким чином передумовою для реалізації кросовер-потенціалу.
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Стаття присвячена аналізу відтворення іспанської каузативної конструкції
hacer+Infinitivo українською мовою. На матеріалі оригінальних творів іспаномовних
авторів та їх українських перекладів проаналізовано засоби відтворення аналітичної
каузативної конструкції, виявлені проблеми та основні закономірності відтворення каузативних відношень.
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Як спосіб організації мисленнєвого процесу людини та взаємозумовленості процесів
об’єктивної дійсності, каузативність вважається понятійною категорією, яка знаходить
своє вираження у мові [2: 57-60]. Кожна мовна система має свої засоби вираження каузативних відношень. Тому, у міжмовному плані може виникати асиметрія, особливо між
мовами з різним граматичним ладом. Асиметрія, як відомо, створює труднощі перекладу
і тому, вимагає застосування перекладацьких трансформацій. Серед проблем перекладу
викликаних асиметрією виділяють питання відтворення спеціалізованих каузативних
конструкцій [3; 7; 8; 9]. На цю проблему вже вказували дослідники з різних часткових
теорій перекладу. Зокрема В.Г. Гак, З.О. Гетьман, Р.А. Заубер, В.А. Йовенко, В.І. Карабан,
Т.Р. Левицька, А.М. Тархов зазначали, що такі «трьохчленні каузативні конструкції» не
рідко потребують трансформацій в перекладі задля досягнення адекватності в перекладі
[3; 4; 6; 7; 9; 10].
До асиметричних ознак відноситься й іспанська аналітична каузативна конструкція hacer+infinitivо, яка відсутня в українській мові [4: 44; 8: 30-31]. Як відомо, двомовні іспансько-українські словники відсутні, тому перекладачі змушені звертатися до
іспансько-російських. Хоча в двомовних словниках подаються відповідники для конструкції hacer+infinitivo, а саме двомовний іспансько-російський словник за редакцією
Б.П. Нарумова пропонує для hacer+infinitivо єдиний лексичний відповідник «заставлять»
проте, як показує практика, він не відбиває практику перекладу [1: 405]
Актуальність статті зумовлюється високою перекладознавчою релевантністю зазначеної проблеми для іспансько-української часткової теорії перекладу та недостатньою
висвітленістю проблеми в бібліографічних та лексикографічних джерелах. Мета – виявити та систематизувати перекладацькі трансформації у відтворенні іспанських аналітичних конструкцій в українських перекладах. Матеріалом дослідження слугували
оригінальні тексти іспанської та латиноамериканської літератури та їх переклади українською мовою. Загальний обсяг складає 1390 сторінок оригінальних текстів та 1385
сторінок перекладу.
Серед найпростіших способів перекладу речень, де каузативні відношення виражаються за допомогою аналітичної конструкції hacer+Infinitivo є прийом синтаксичного
уподібнення з одночасною лексичною заміною, наприклад:
Claro que también es verdad que es un gato que se hace querer [16:41]. Звичайно і кіт
поводиться так, що змушує себе любити [13:26];
у цьому прикладі синтаксична структура речення зберігається, але відбувається лексична заміна дієслів. Конструкція hacer+infinitivо відтворюється за допомогою словникового відповідника, в якому дієслово hacer відтворюється дієсловом змусити, що виражає спонукання до дії.
Проте, перекладознавчий аналіз показав, що окрім словникового відповідника змушувати, перекладачі вживають й інші відповідники, що розширює перелік засобів відтворення аналітичної каузативної конструкції, наприклад:
Es verdad que él no se mezclaba para nada en los asuntos de la cosa, ni ella en las
de la biblioteca más que para hacerla barrer y limpiar todos los sábados [15:65].
Правда, дон Каєтано не втручався в домашні справи, а донья не торкалась
бібліотеки, хіба що наказувала щосуботи прибирати там [12:41];
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як і у попередньому реченні, синтаксична структура також збережена, але вжито інший лексичний відповідник наказувати.
Окрім синтаксичного уподібнення, аналітична конструкція може відтворюватися й
синтетичним каузативом, наприклад:
Rosario se ruborizó: pero esforzándose en hacer huir su sonrojo con sonrisas
y miradas dirigidas aquí y allí, dijo...[15:87]. Росаріо зашарілася; вона відвела погляд від брата і, всміхнувшись, щоб приховати зніяковіння, мовила...[12:51];
у наведеному прикладі аналітична конструкція відтворюється лексичним каузативом, при цьому синтаксична структура речення залишається незмінною. Використання
лексичного каузативну можливо лише тоді, коли дієслово в українській мові поєднує два
значення – каузацію та каузуючу дію.
Проте випадки, коли зберігається синтаксична структура речення є поодинокими,
найчастіше в перекладі речень з каузативними відношеннями, додаткових трансформацій не уникнути, наприклад:
Después de bastante andar, don Mario y Eloy Rubio Antofagasta se encontraron
con un grupo de gente estacionada en la bocacalle, y con dos guardias que no
dejaban pasar a nadie [16:165]. Дон Маріо та Елой Рубіо Антофагаста
чимало вже пройшли, коли раптом на розі помічають групу людей і двох
поліцейських, які перекрили прохід [13:96];
окрім трансформації, коли аналітичний каузатив відтворюється лексичним каузативом
у наведеному прикладі застосовано й прийом додавання. На основі ситуативної моделі перекладу було введено іменник прохід, який з’являється внаслідок семантичного розвитку
значення дієслова pаsar «проходити», що виступає в ролі каузуючого об’єкта – пацієнса.
Добір відповідника спирається на ситуативну модель перекладу і є виправданим.
Окрім лексичних засобів аналітичні каузативні конструкції можуть відтворюватися
шляхом перифразування, наприклад:
El huésped reparó minuciosidades que le hizieron reír [15:52]. Деякі дрібнички викликали у гостя посмішку [12:36];
у наведеному прикладі аналітична конструкція відтворена словосполученням
дієслово+іменник. Варто зазначити, що окрім аналітичного способу, у перекладі цього речення можливе застосування й інших трансформації, зокрема заміна на лексичний відповідник
розсмішити. Наприклад: Деякі дрібнички розсмішили гостя. Проте, перекладач вдався саме
до такого способу перекладу, який вілповідає узусу української мови і тому є виправданим.
Таким чином, утворюються синонімічні відношення. Розглянемо ще один приклад:
Aquí hay alguien que se ha propuesto hacerme morir de desesperación –
afirmó el joven visiblemente alterado [15:136]. Хтось тут вирішив довести
мене до відчаю ,- схвильовано зауважив Пепе [12:75];
у поданому прикладі перекладач зберіг лексему відчай. Лексичне значення іменника
відчай накладає певні обмеження, тому відповідно до граматичної та лексичної сполучуваності каузативність відтворена дієслівною конструкцією загальнопричинного значення доводити до.
Каузативні відношення часто вживаються в реченнях, які структуруються за допомогою персоніфікації. Тому в перекладі каузативних аналітичних конструкцій не рідко
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перекладач вдається до перебудови всього речення задля адекватного відтворення каузативної ситуації реченням, яке відповідатиме нормі цільової мови:
La fatiga del hambre y de la convalescencia lo hacían trastabillar [14]. Від
хвороби й голоду його хитало [11:28];
у наведеному прикладі в перекладі було застосовано синтаксичну конверсію
речення. Аналітична конструкція відтворена українською мовою завдяки поєднанню лексичної семантики іменників та прийменника «від» з каузативним значенням
(іменник + від). Оскільки проблема відтворення персоніфікації вже висвітлена в роботі Н.В. Гомон [5: 40-43], ми обмежуємося лише коментарями стосовно відтворення
каузативної аналітичної конструкції. Семантика каузованого стану виражена характерною для українською мовою семантичною структурою, а саме, суб’єкт стану виражений іменником у не прямому відмінку, а дієслово відтворено безособовою формою – хитало. Переклад, де присудком ситуативно стає дієслово хитати є повністю
адекватний контексту.
Окрім наведених вище способів відтворення аналітичних конструкцій, каузативні
відношення можуть відтворюватися й фразеологізмами:
El desplome de toda la iracundia de su tía, que le amenazaba, no le hizo
pestañear [15:215]. Пепе навіть оком не змигнув, хоч на нього і загрожував упасти весь тітчин гнів [12:119];
у перекладі аналітична каузативна конструкція hacer pestañear відтворена українською мовою фразеологізмом оком не змигнути. Виконаний переклад речення є адекватним контексту. Цей приклад нам ілюструє широкий вибір засобів в українській мові при
відтворенні іспанських аналітичних конструкцій.
Каузативні відношення у перекладі можуть і не відтворюватись, наприклад:
Vio la mano morena y acerada, que empuñaba una vara verde, y el ancho pie
que, al moverse, hacía sonajear el hierro de la espuela [15:13] … міцна як
криця, засмагла рука стискувала зелену лозину, а на великих ногах при
кожному русі побрязкували залізні шпори [12:18];
у останньому прикладі в оригіналі каузатором (агенсом) виступає іменик pie
«нога», чия каузативна дія виражена експліцитно за рахунок аналітичної структури
hacer sonajear. Натомість в перекладі з’являється сполучення при кожному русі, яке
виступає в ролі каузатора, а сама аналітична структура відтворена дієсловом побрязкувати, тобто каузативні відношення в перекладі відтворені імпліцитно. У наведеному
прикладі на вибір імпліцитного опису каузативної ситуації, перш за все, можуть впливати узуальні зв’язки.
Таким чином, одним із найчастотніших способів вираження каузативних відношень
в іспанській мові є аналітичні конструкції. В українській мові подібних засобів позначення каузативності не існує, тому перекладач змушений вдаватися до ряду перетворень. Для подолання міжмовної асиметрії в перекладах застосовуються як лексичні, так і
лексико-синтаксичні трансформації, а саме лексичні заміни з одночасним синтаксичним
уподібненням, перифразування, лексико-синтаксична конверсія, використання фразеологізмів. Виявлено випадки, коли аналітична каузативна конструкція не відтворена в
перекладі, що може визначитися узусом мови.
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В УКРАИНСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ
ИСПАНСКОЙ КАУЗАТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ HACER + INFINITIVO
Статья посвящена анализу перевода испанской каузативной конструкции
hacer+Infinitivo на украинский язык. На материале оригинальных произведений испаноязычных писателей и их переводов проанализированы средства воспроизведения аналитической каузативной конструкции. Выявлены проблемы и основные закономерности передачи каузативных отношений.
Ключевые слова: перевод, каузативные отношения, асимметрия, аналитическая конструкция, лексические и лексико-синтаксические трансформации.
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REPRODUCTION OF SPANISH CAUSATIVE CONSTRUCTION HACER +
INFINITIVO IN UKRAINIAN LITERARY TRANSLATION
The article deals with the analysis of reproducing of the Spanish causative construction
hacer+Infinitivo. On the material of the original literary works of Hispanic authors and their
Ukrainian translations the means of reproducing of analytical causative construction were
analyzed, the basic laws and challenges of reproducing causativity were discovered.
Key words: translation, causative relation, аsymmetry, analytical construction, lexical and
lexical-syntactic transformations.
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МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
Стаття присвячена міжкультурному аспекту, який є невід’ємно присутнім при перекладі фразеологічних одиниць. Розглядаються фразеологізми, в яких яскраво виражений
національний компонент української або німецької культури. Аналізуються приклади, які
не можуть бути правильно осмисленими без звернення до культурної своєрідності.
Ключові слова: номінація, еквівалент, реалія, міжкультурний аспект.
Питання перекладу фразеологічних одиниць сьогодні актуальне у зв’язку із зростанням
ролі міжкультурною комунікації у суспільстві. Міжкультурний аспект є дуже важливим.
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Будь-яке розуміння є інтерпретативним, а інтерпретація нового досвіду, пов’язаного з
іншою культурою, розглядається як обов’язковий елемент розуміння. Непорозуміння
може бути обумовленим тим, що комуніканти з різних боків трактують співвідношення
між поверхневими та глибинними структурами. Часто значення цілого не виводиться із
сукупності значень окремих мовних одиниць, як це може бути, наприклад, при вживанні
фразеологізмів.
Фразеологія – це надзвичайно складне явище, яке вивчається вже багато десятиліть
і яке потребує залучення до свого вивчення таких наук, як лексикологія, стилістика, історія мови, логіка та країнознавство. Одним із першим дослідників теорії фразеології є
швейцарський лінгвіст Ш. Баллі, який дослідив у цій лінгвістичній дисципліні стійкість
і системний характер фразеологічних одиниць ще в 50-х роках [1]. Б.А. Ларін першим
поставив питання про фразеологію як самостійну лінгвістичну дисципліну [2]. Вченими
також було вказано на те, що завдяки фразеологічним висловам, які не перекладаються
дослівно, а сприймаються переосмислено, посилюється естетичний аспект мови, що розвиває чуттєвість та інтуїцію [3]. Фразеологічні одиниці дають можливість наблизитись
до історії народу, мова якого вивчається, бо в них знаходить відображення своєрідність
культури цього народу і його побуту. Поряд з переосмисленням компонентів фразеологізму може відбуватись при передачі його іншою мовою ще й прирощення смислу, який
може мати свою культурно-мовну специфіку.
Українська і німецька лінгвокультури відрізняються одна від одної з точки зору фокусування та розподілу концептуального простору, виділення ключових та лакунарних концептів
і т.п. При зіставленні української і німецької концептосфери можна звернути увагу на те, що
українські концепти більше пов’язані з духовною та емоційною стороною життя людини, у
той час як німецькі концепти частіше відображують прагматичний і діяльний характер суспільства. Характер мовної картини світу залежить від переважаючих в даній лінгвокультурі
способів іменування, категоризації та систематизації об’єктів, їх місця в системі предметних
значень. Одні і ті ж самі предмети можуть визивати різні уявлення та образи.
В багатьох дослідженнях підкреслюється, що фразеологізми є національноспецифічними одиницями, які акумулюють і передають з покоління у покоління культурний
потенціал народу [4: 23]. Існує також думка, що не слід перебільшувати роль національнокультурного компонента у фразеологічній картині світу. Різниця в образній основі різних
мов при утворенні фразеологізмів пояснюється не стільки їх культурною своєрідністю,
скільки неспівпадінням техніки вторинної номінації в різних мовах [5: 103].
Завданням даного дослідження є, з одного боку, аналіз національної своєрідності фразеологізмів та її збереження в мові перекладу, а з іншого боку, сприйняття перекладу фразеологізму іншою культурою .
Метою статті є експлікація того, як фразеологізми, які найяскравіше відтворюють специфіку однієї з мов, мають можливість бути зрозумілими в іншій мові завдяки перекладу з врахуванням міжкультурних відмінностей.
Відомо, що фразеологічні одиниці мають цілий ряд специфічних рис, які визначають
своєрідність ідеом. Образ, який лежить в основі фразеологізма, хоча і має тенденцію послаблення, він не зникає повністю, бо слова, компоненти фразеологічної одиниці, зберігають
відповідну семантичну автономію, а разом з цим і здатність визивати відповідні образи.
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Переклад фразеологізмів стикається ще й із складністю вибора варіанта перекладу, який був би найдосконалішим. Особливого значення набуває проблема культурнодетермінованої конотації. У цьому випадку велику роль відіграє конотативне поле номінації, яка є сукупністю асоціацій та відчуттів, які виникають у пам’яті індивідуума при
сприйнятті тієї чи іншої номінації. Фразеологічні звороти, ідеоми мають безліч відтінків.
Основні лексичні трансформації, які виникають при перекладі: повна або часткова заміна
номінації, заміна номінації на синонімічну назву, еквівалентну за словником мови перекладу, заміна родового поняття видовим, розширення конотації шляхом додавання епітета, заміна поняття на інше, яке має лише асоціативний зв’язок, і т.п. – виступають допустимими
при перекладі фразеологізмів, якщо вони не знижують культурну цілісність оригіналу.
Наприклад, німецький фразеологізм Böhmische Dörfer, який при буквальному перекладі означав би «богемські села», в українській мові замінено фразеологізмом з дуже подібним смислом, але зовсім іншим лексичним наповненням – «китайська грамота». Жодне
слово не зберігається при перекладі, але виходцю з України асоціативно це словосполучення є більш зрозумілим, ніж те, якби він робив спроби вникнути в особливості чеських сіл.
Дуже важко передати іншою мовою фразеологізми, які в рідній мові мають велике емоційне та асоціативне навантаження. Таким прикладом може служити вираз
«бабине літо». Німецькою мовою воно передається такими складними словами, як:
Altweibersommer, Fadensommer, Indianersommer, Nachsommer, Spätsommer, але всі вони не
мають тієї емоційної напруги, як в українській або російських мовах. Чим більше синонімів має слово, тим менш ємким є воно. У німецькій мові відсутній фразеологізм, який
міг би тонко і всебічно передати значення виразу «бабине літо».
Інша ситуація, коли фразеологізму в одній мові не виникає проблеми знайти декілька відповідностей, і всі вони будуть доречними. Українському фразеологізму «рішитися
(лишитися) глузду» в німецькій мові можна знайти такий ряд фразеологізмів, як: nicht
recht im Kopf sein, nicht recht bei Trost sein, Vogel haben. Випадки, коли в іншій мові можна
знайти аналоги або еквіваленти не є частими. Крім того останній приклад не належить
до національно маркованої лексики. Національно специфічним тут є лише спосіб номінації, а розуміння смислу не потребує ніякого заглиблення, тому і знаходження еквівалентів у інших мовах не викликає особливих труднощів.
Національна специфіка фразеологізму може відображати історію народу, своєрідні традиції, звичаї, його характер, які закладені в його прототипі. Не завжди такі фразеологізми
перекладаються дослівно або синонімічними варіантами. Інколи необхідно взяти зовсім
іншу ситуацію, але близьку культурі народу, на мову якого робиться переклад. Наприклад,
український фразеологізм «На городі бузина, а в Києві дядько» не має перекладу в прямому
смислі цього слова, а передається виразом „Das reimt sich wie Fastnacht und Karfreitag“.
Зовсім різні ситуації описують вище розглянуті фразеологізми, але в обох еквівалентах
фігурують реалії. Міжкультурний аспект полягає в тому, що і в першому, і в другому випадку
вжиті поняття, які вказують на культуру та своєрідність мислення кожного з народів.
Виникає питання, чи можна було б передати український фразеологізм іншим німецьким
фразеологізмом, або, чи існує можливість передати німецький фразеологізм інакше.
Теоретично варіанти є, але не завжди вони доречні з інших причин. Наприклад, передача
німецького фразеологізму „Das reimt sich wie Fastnacht und Karfreitag“ українським
«Схожа, як свиня на коня, тільки грива не така», була б не коректною, тому що цьому
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фразеологізму притаманна грубість, невихованість, у той час як раніше приведені фразеологізми не містять даних відтінків, вони є більш ввічливими і не містять образи.
Подібні ситуації можна зустріти дуже часто і в перекладі, якщо існують реалії, то ці
реалії замінюються на реалії мови перекладу. Наприкалад: «Wie Gott in Frankreich leben»
має українську відповідність «кататись як вареник у маслі». А фразеологізму «Der kennt
seine Pappenheimer» пасує «Знаю я вашого брата», а ось фразеологізм «Зна кішка чиє
сало з’їла» не підійде, незважаючи на яскраво виражені реалії, тому що у такому випадку
міняються ролі «звинувачувача» та «звинуваченого».
Але наявність відповідності одному фразеологізму в українській мові двох фразеолоізмів в німецькій існує, наприклад: укр. «біла ворона» – нім. „ein weißer Rabe“ та „ein
schwarzes Schaf“.
При передачі фразеологізмів іншою мовою певну роль відіграє ще й квантитативний
фактор. У даному випадку мається на увазі те, що не лише наповнення фразеологізму є
важливим, але й здебільшого відповідність розміру оригіналу розміру його перекладу.
Якщо є варіанти вибору, то при перекладі краще вжити вираз, який за своєю довжиною
співпадатиме з фразеологізмом оригіналу. Наприклад: нім. „Man soll den Tag nicht vor dem
Abend loben“ – укр. «Не біжи поперед батька в пекло» – рос. «Цыплят по осени считают».
І відповідно: нім. „Erst abwarten, dann Tee trinken“ – укр. «Поживемо – побачимо».
Іншою специфічною рисою фразеологічних одиниць є той факт, що якою б не була
ступінь семантичного перевтілення фразеологізму, останній осмислюється мовцем через
внутрішню форму її прототипа, від якого він не може повністю «відірватись».
Прослідкувавши шлях семантичного розвитку слів-компонентів, які входять до фразеологічної одиниці, можна відмітити, що вони, утворюючи фразеологізм, втратили своє
предметно-денотативне значення, тобто деактуалізувались, але будучи накладеними на
відповідний семантичний прототип (або генетично пов׳язаний еквівалент), вони знову
отримують своє предметно-денотативне значення, тобто актуалізуються, чому й відбувається подвійна актуалізація.
В так званій «індустріальній прозі» 70-х років можна зустріти фразеологізми з подвійною актуалізацією. Наприклад: „Wir leben um zu arbeiten“ [6: 61]. Багатогодинна
знурююча праця послужила причиною вираження робітниками свого ставлення до їхньої роботи на підприємстві. Тільки спосіб вираження свого незадоволення буи продиктований утриманням у пам’яті відомого вислову класика: «Ми їмо, щоб жити, але
не живемо, щоб їсти». Фразеологічний вираз з тексту має подвійну актуалізацію, хоча
зі стилістичної точки зору він є біднішим, тому що втратив таку стилістичну фігуру,
як хіазм, але при перекладі на українську мову залишиться подвійна актуалізація та
міжкультурний аспект.
Можна зробити висновок, що при перекладі фразеологізмів автори не стільки стараються дотримуватись лексичної відповідності, скільки міжкультурного розуміння та
дотримання стилістичних своєрідностей.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Статья посвящена межкультурному аспекту, который присутствует при переводе
фразеологических единиц. Рассматриваются фразеологизмы, в которых ярко выражен
национальный компонент украинской или немецкой культуры. Анализируются примеры,
которые не могут быть правильно осмысленными без учета культурного своеобразия.
Ключевые слова: номинация, эквивалент, реалия, межкультурный аспект.
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CROSS – CULTURAL ASPECT OF PHRASEOLOGY TRANSLATION
The article deals with a cross-cultural aspect witch exists in translating phraseological
units. Phraseology strongly marked with national components of Ukrainian or German culture
is researched into. Examples that cannot be properly understood without considering cultural
peculiarities are analysed.
Key words: nomination, equivalent, actual, cross-cultural aspect.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

УДК 378:81’271
C. Дьячук, ст. викладач
НТУУ «КПІ», Київ
ОРФОЕПІЧНІ ПОМИЛКИ В МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У статті аналізуються типові для студентів технічних спеціальностей випадки порушення норм української літературної вимови, розглядаються причини таких помилок.
Ключові слова: орфоепічні норми, літературна вимова.
Висока мовна культура особистості передбачає дотримання всіх норм літературної
мови: граматичних, лексичних, стилістичних, орфографічних, орфоепічних. Однак практика свідчить, що саме останнім нормам у навчальних закладах – як вищих, так і середніх – приділяється недостатньо уваги. Мета цієї статті – аналіз типових помилок та
з’ясування об’єктивних і суб’єктивних чинників, що викликають порушення орфоепічних норм студентами технічних спеціальностей.
Проблемі порушень орфоепічних норм української мови присвячено праці багатьох
вітчизняних мовознавців та лінгводидактів, зокрема, це питання досліджували Н.Бабич,
Т.Бондаренко, М.Вашуленко, Л.Демиденко, С.Єрмоленко, М. Жовтобрюх, Капелюшний, Л.Мацько, М.Наконечний, Н.Тоцька, М.Пентилюк, М.Пилинський, О.Пономарів,
В.Різун та ін.
Як правило, під час вивчення української мови всі зусилля викладачів шкіл та вишів
спрямовані на формування у школярів та студентів культури передусім письмового мовлення. Основна увага приділяється оптимальному використанню лексико-граматичних
та стилістичних засобів, логічній ясності та послідовності в оформленні думки, засвоєнню орфографічних правил. І це певною мірою виправдано: адже головна мета, наприклад, шкільного вчителя полягає у підготовці учнів до успішного складання тестів ЗНО,
що відбувається у письмовій формі. Показником успішного вивчення рідної мови у середній школі досі вважається добре знання учнями орфографічних та граматичних норм,
а правильність вимови ніби відсувається на другий план. Викладачі технічних вишів
у рамках курсів «Українська мова за професійним спрямуванням» або «Ділова українська мова» орієнтуються передусім на майбутні професійні потреби студентів, які також
пов’язані з удосконаленням письмового мовлення. А в кінцевому результаті маємо велику кількість фахівців з вищою технічною освітою, які спроможні більш-менш грамотно
висловити думку письмово, однак при усному спілкуванні виявляють низький рівень
мовної культури. Проте останнім часом у суспільстві, зокрема, у професійній діяльності
все більшої ваги набуває саме усне мовлення. Це пов’язано як із загальним підвищенням
© С. Дьячук, 2013
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громадсько-політичної та економічної активності суспільства, так і з особливостями сучасних соціальних комунікацій. Тому рівень культури усного мовлення в багатьох випадках є не менш важливим, ніж, скажімо, професійні вміння та навики фахівця. На жаль,
культурні обставини в сучасній Україні не сприяють підвищенню рівня усного мовлення,
зокрема формуванню правильної літературної вимови. Причини цього різні: передусім,
погана обізнаність населення з правилами літературної вимови (як зазначалося вище, у
навчальних закладах цьому питанню приділяється недостатня увага). Не слід забувати
також про вплив діалектного середовища з його специфічною вимовою та про певний
тиск, який чинить орфографія на усне мовлення. Звісно, варто враховувати й так званий
«людський фактор» – елементарну мовну неохайність, недбалість, притаманну багатьом
мовцям. Адже значна частина орфоепічних помилок зумовлена поганою роботою мовного апарату. Правильна літературна вимова передбачає як теоретичні знання особливостей
артикуляції голосних і приголосних звуків та окремих звукосполучень, так і постійну роботу над технікою усного мовлення. Однак, на нашу думку, головна причина криється у тій
скрутній ситуації, в якій у останні роки перебуває українська мова на загальнодержавному
рівні. Поступова русифікація всіх сфер нашого життя, послідовне витіснення української
мови зі ЗМІ та сфери освіти аж ніяк не сприяють підвищенню культури усного мовлення.
Тому все частіше трапляються приклади грубого порушення орфоепічних норм української мови, які негативно впливають на сприймання висловлювання співрозмовниками,
зосереджують увагу слухачів не на змісті повідомлення, а на його невдалому звуковому
оформленні. Недотримання норм орфоепії може призвести навіть до спотворення висловленої думки, викликати у співрозмовника неприємні емоції.
Перш ніж аналізувати найтиповіші випадки порушення орфоепічних норм української мови, що трапляються у мовленні студентів технічних спеціальностей, розглянемо
самий термін «орфоепія», що вживається у таких значеннях:
1.Система загальноприйнятих правил літературної вимови якої-небудь мови.
2.Вимова слів відповідно до таких правил [1: 751].
Орфоепія включає вимову звуків, звукосполучень, словесний (складовий) наголос
та інтонування живої мови. Орфоепічні норми будь-якої мови – не тільки української
– виконують важливу лінгвістичну функцію: вони сприяють збереженню єдності, цілісності фонетичної системи літературної мови. Орфоепія також покликана виконувати соціальну функцію: адже однакове для всіх носіїв мови звукове її оформлення
сприяє легкому, швидкому й точному мовному спілкуванню. Провідні норми української орфоепії складалися у 19 – на початку 20 століття у процесі становлення і розвитку сучасної української літературної мови, яка, як відомо, сформувалася на основі
південно-східної діалектної групи. Орфоепія української мови відзначається відносною простотою, яка полегшує засвоєння її норм. Це зумовлено, зокрема, тим, що в
основу української орфографії покладено фонетичний принцип передавання звуків на
письмі, який зменшує розбіжність між усною вимовою та її письмовим оформленням.
Крім того, українській орфоепії не притаманна надлишкова варіантність вимовних
норм, що теж полегшує їх засвоєння. Проте, незважаючи на простоту і зрозумілість
українських орфоепічних норм, маємо численні приклади їх порушення. Досить часто
в усному мовленні студентів технічних спеціальностей чуємо так зване «акання», коли,
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наприклад, вимовляють [палтава] замість [полтава]). Порушенням літературної норми є також м’яка вимова [л] перед [е] ([л´ектор], [л´ексус]) та [р] у кінці слова, складу
([ігор´], [кобзар´]). Шиплячі звуки в українській мові вимовляються твердо і лише в
окремих випадках можуть бути напівм’якими, але на практиці багато мовців вимовляють [ч´істо] замість [чисто] або [шч´іро] замість [шчиро]. Вплив російськомовного
середовища, безумовно, є причиною ще однієї типової помилки, коли мовці плутають
звуки [ґ] і [г]. Так, вимовляють [г] у словах ґава, ґуля, ґрати та ін. І, навпаки, часто
звучить [ґ] у словах інтеграл, громадянин, гривня тощо.
Як відомо, дзвінкі приголосні в українській мові не оглушуються ні в кінці слова,
ні в позиції перед наступним глухим звуком. Проте під впливом російської мови чуємо
[книшка] замість [книжка], [душки] замість [дужки], [накас] замість [наказ], [н´іш] замість [н´іж]. Порушенням орфоепічних норм є роздільна вимова африкат [дж], [дз] у
словах дзвінок, джерело, дзеркало, попередження тощо. І, звичайно, до найбільш розповсюджених орфоепічних помилок слід зарахувати випадки неправильного наголошування слів. Так, під впливом російської мови студенти часто вимовляють пЕрекис, покАз,
середИна, твЕрдий, тОнкий, чІткий, лІтопис, жИвопис, дошкА, лЕгкий, нОвий (тоді як
правильно наголошувати слід так: перЕкис, пОказ, серЕдина, твердИй, тонкИй, чіткИй,
літОпис, живОпис, дОшка, легкИй, новИй).
На нашу думку, під час викладання курсів української мови для студентів технічних
спеціальностей слід приділяти належну увагу не тільки вивченню орфографічних, граматичних, стилістичних норм, але й норм орфоепічних. Адже дотримання орфоепічних
вимог є необхідною складовою загальної мовної культури особистості. І не варто низький рівень цієї культури, зокрема, культури усного мовлення виправдовувати тим, що
людина отримала технічну освіту, а не гуманітарну.
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В статье анализируются типичные для студентов технических специальностей
случаи нарушения норм украинского литературного произношения, рассматриваются
причины таких ошибок.
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ORTHOEPIC ERRORS IN SPEECH OF STUDENTS OF TECHNICAL
SPECIALTIES
This article analyzes typical for students of technical specialties breaches of standards of
the Ukrainian pronunciation and reasons for such errors.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ НЕСКЛОНЯЕМЫХ ИМЕН В СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ
В статье рассматривается контекстное окружение нефлективных существительных, набор семантических и позиционных факторов, которые обеспечивают его грамматическую идентификацию как структурного компонента.
Ключевые слова: нефлективная лексика, флективная парадигма, синтаксическая
позиция, парадигматика, синтагматика.
Изучение несклоняемых имен подчинено выявлению таких синхронических универсалий, которые позволяют определить устойчивые признаки системного развития языка.
Обусловливается это не только количественным ростом несклоняемых имен (НИ) в русском языке, но и особенностями употребления в речевом пространстве, где актуализируются наиболее значимые и социально обусловленные реалии конца ХХ – начала ХХI
веков. Поэтому определение их системных свойств в рамках грамматики неразрывно с
выявлением их системности на лексическом и синтаксическом уровнях.
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Для русского языка с активной системой словоизменения несклоняемые имена
(НИ) явление сравнительно недавнее, возникшее в XVIII столетии. В большинстве это
заимствованные слова (апаш, галифе), но к ним относятся неизменяемые имена русской
природы: сложные слова (завкафедрой), топонимы на -ино, -ево (Марфино, Алтуфьево),
славянские фамилии на –енко (Сидоренко), а также аббревиатуры (ОАО, ВВП). По данным
толковых словарей, в 80-е гг. ХХ века несклоняемых заимствованных существительных
насчитывалось более тысячи (не включая сокращения и имена собственные), а в 1994
г. в специальном «Словаре несклоняемых слов» Н.П. Колесникова зарегистрировано
уже около 1800 неизменяемых слов, 1675 из которых − существительные [1]. Такой
количественный рост кодифицированных несклоняемых заимствований обусловлен расширением политических и экономических связей со странами Европы и Азии, Африки и
Америки. НИ активно включаются в процесс номинации, несмотря на различия в структуре языков-доноров. В пятерку лидеров языков-доноров входят французский, итальянский, английский, латинский, испанский японский.
Придерживаясь тематического описания лексики, НИ вслед за исследователем
И.В. Приоровой можно рассматривать главным образом как лексические единицы, значения которых характеризуются очевидной тематической прикрепленностью. Однако
не все тематические группы обладают одинаковой способностью пополняться новыми
номинациями, поэтому можно разграничить их на открытые (пополняемые) и закрытые
(непополнямые) [2: 27]. К открытым, продуктивным группам можно отнести группы с
обозначениями вещей и явлений (амплуа, бюро); лиц (атташе); продуктов питания и напитков (рагу, шардоне); предметов одежды и аксессуаров (кимоно, декольте); музыкальнозрелищных обозначений (сопрано, па), животного мира (кенгуру, боа) − всего 6 групп.
Меньшая продуктивность у тематических групп, которые включают названия тканей
и материалов (букле, хаки); народностей и языков (банту, балунда); растений (алое);
архитектурных стилей (барокко, рококо); бухгалтерских и платежных средств (авизо); видов борьбы (карате, ушу) и печатных изданий (Фигаро) −всего 7 групп. Закрытыми являются группы, куда вошли обозначение единиц измерения (адли); букв старославянской
азбуки (буки, веди); ветров (сирокко) и стихов (рубаи) − всего 4 группы. Наполняемость
групп несклоняемыми заимствованиями свидетельствует о приоритетности экзотических
номинаций в отношении к их семантическим аналогам для русских обозначений.
В современных школьных и вузовских учебниках дается синтаксический способ
определения грамматических значений несклоняемых существительных (В.В. Бабайцева, Н.С. Валгина, Е.И. Диброва, Л.Д. Чеснокова и др.), что формирует неполное представление о функциональной специфике данной единицы. Синтаксические признаки
НИ в слабых позициях являются нерелевантными для определения его функции, а в
модифицированных структурах – осложняющими его грамматикализацию (Он читает письмо Сулико (Р.п./Д.п.); Я рисую киви (В.п./Т.п.). Несклоняемое существительное
представляет собой функционально неоднозначную единицу со спецификой выражения
релятивных значений. Данная специфика состоит в актуализации эксплицитных/
имплицитных репрезентативных средств нефлективного имени существительного и зависит от синтагматических условий употребления. В согласовательных, предложных и
предикативных сочетаниях синтаксическая информация о неизменяемом существитель424

ном считывается с материально выраженных морфологических маркеров: предлогов и
флексий связанных с ним компонентов. В условиях беспредложного (иногда и предложного) управления грамматикализация нефлективного имени существительного осуществляется семантико-контекстуальным путём.
При изучении НИ в иностранной аудитории нужно акцентировать внимание учащихся на
том, что в сильных позициях осуществляется синтаксическая идентификация неизменяемой
единицы средствами поверхностной структуры предложения. Грамматическую информацию
о форме НИ несёт синтагматическое окружение: предлог, согласованные компоненты, родовое понятие, порядок слов (ждать около кафе, восхищение юного/юным кутюрье, учить
приёмы/приёмам каратэ). В слабых позициях используются маркеры глубинной структуры
высказывания: семантика лексических значений в составе пропозиционной модели (Желе
покрыто основание торта). Очевидно, что замена одного средства другими не мешает восприятию смысла при условии достаточности выражаемой ими информации.
Для репрезентации синтаксических ролей наиболее выгодным является употребление несклоняемых существительных в сопровождении согласованного определения или
местоимения. Зависимый компонент наделяет субстантивную форму НИ набором морфологических показателей и, следовательно, предоставляет свободу функционирования
(милую леди; взрослому шимпанзе; эти интервью). В предикативных сочетаниях типа
пианино расстроено; пальто висят необходимая грамматическая информация неизменяемого существительного содержится в согласованном компоненте. Таким образом,
согласовательные сочетания «субъект-предикат» и «атрибут-определяемое» не допускают нейтрализации отношений внутри синтагмы и обеспечивают несклоняемому существительному сильную позицию.
При прямом порядке слов НИ без грамматического посредника, как правило, не препятствует восприятию смысла сообщения, поскольку свойства глагола предопределяют форму управляемого компонента, обеспечивая лексему синтаксическим значением.
Иными словами, основным средством грамматической идентификации нефлективного
существительного, которое употребляется в предложении без предлога и согласованных
компонентов, является семантика связанного с ним глагола (его валентные свойства).
Например: радовалась (чему?) – Она радовалась колье // разглядывала (что?) – Она
разглядывала колье // любовалась (чем?) – Она любовалась колье. В предложениях с
многовалентным предикатом, а также с лексически неоднозначными компонентами
возникает грамматическая полисемия как в устной форме речи (Я стираю Дени (кому?
чем?); Компания Сони (чья? какая?) скупила весь тираж), так и в письменной (Я учу
каратэ (чему? что?).
Сочетательные свойства несклоняемых имён существительных обусловлены синтагматически. Для несклоняемых существительных наиболее уязвимым звеном является
синтаксическое управление. Отсутствие определённых условий: 1) моносемантичности окружающих компонентов; 2) прямого порядка слов; 3) полной (нередуцированной)
структуры предложения; 4) расширенного контекста, – предполагает функционирование
несклоняемых существительных только с грамматическим посредником [3: 78].
Несклоняемое существительное без согласованного определения является причиной
неразличения синтаксических форм Р. и Д. падежей (Старик прочитал письмо Сулико; Я
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надел фуражку портье). Это свидетельствует о том, что несклоняемое существительное
имеет разную степень грамматической информативности в сильных и слабых позициях, то есть подтверждает его позиционную зависимость. Двусмысленность возникает
вследствие двойного управления: глагол реализует сильную валентную связь с адресатом, однако в позиции после прямого объекта адресат в начальной форме попадает
под управление именного объекта и выполняет атрибутивно-посессивную функцию,
выражаемую Р.п. (письмо (чьё?) Сулико). Данная конструкция является неоднозначной,
и, следовательно, позиция несклоняемого существительного в роли адресата после прямого объекта является слабой и требует расширенного контекста.
Отсутствие формы у несклоняемых существительных отражается на их способности к выполнению вторичной функции Т.п. – выражать субъект действия. Флективность позволяет синтаксически сосуществовать субъекту и объекту в пределах одной
непредикативной конструкции – Поздравление юбиляров радиоканалом: здесь субъект
исходного предложения выражается Т.п. Несклоняемое существительное в этой роли
изменяет смысл всей конструкции, так как обычно в положении после объекта действия НИ выполняет атрибутивную функцию: исполнение симфонии маэстро (кем?
чьей?) [3: 82]. НИ также нейтрализуют синтаксические отношения, выражаемые Р. и
Д. падежами при субстантивате действия: ответ посла/ответ послу – ответ (чей?
кому?) атташе.
В русском языке многие пространственные предлоги, как и некоторые падежи, являются полифункциональными, поэтому предложным конструкциям с несклоняемыми
существительными также свойственна омонимия. В иностранной аудитории следует
указать на то, что разграничить варианты можно лишь правильной постановкой согласованного определения (местоимения) или родового понятия между предлогом и
нефлективным словом (Дети играли за команду/комплексом «Динамо»). При использовании двух и более несклоняемых существительных (Лучано позвонил кутюрье) в
пределах простого предложения невозможно однозначно идентифицировать функцию
нефлективного имени существительного в инверсионной синтаксической структуре.
Инверсия в глагольных словосочетаниях с несклоняемыми существительными также является уязвимой. Мыслительный алгоритм не квалифицирует имя в начальной
форме и в субъектной позиции (перед глаголом) как зависимый компонент (Пальто
придаёт особую элегантность шарф), поэтому необходимо повторное ознакомление
с конструкцией [4: 97]. Гарантом смыслового соответствия в таких случаях выступает
прямой порядок слов.
Употребление несклоняемых имён в сжатых конструкциях при трёх(четырёх)валентном глаголе является ещё одной уязвимой зоной. Грамматическая неинформативность лексемы и лексическая полисемия создают смещение смысловых отношений
(Генерал предан гестапо: конкурируют Д. и Т. падежи). Таким образом, мы определили, что в качестве члена предложения несклоняемые имена существительные характеризуются основными признаками: 1) способностью смещать равновесие семантических, морфологических и синтаксических признаков в структуре предложения;
2) позиционной зависимостью; 3) уязвимостью функции управляемого компонента;
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4) необходимостью грамматического посредника в слабых позициях; 5) системными
ограничениями на вторичные синтаксические функции.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
И ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Статья посвящена проблемам изучения иностранного языка как реального средства
общения. Освещается тесная взаимосвязь между преподаванием иностранного языка и
межкультурной коммуникацией. Внимание уделяется проблемам изучения иностранного языка студентами неязыковых специальностей.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, иностранный язык, преподавание,
лингвострановедение.
Для эффективного решения актуальной задачи обучения иностранному языку как
средству коммуникации нужно четко понимать, что язык должен изучаться в неразрывном
единстве с миром и культурой народов – носителей этого языка. Этот тезис, четко сформулированный учеными, а задолго до этого уже осознаваемый педагогическим сообществом,
можно считать сейчас аксиомой. В настоящее время совершенно изменились мотивы изучения языка. Он перестал быть самоцелью, он стал средством. Изменение всего строя жизни
нашей страны, а особенно социального и культурного, вхождение в мировое сообщество
вернуло языки к жизни, сделало их реальным средством разных видов общения.
Основная задача преподавания иностранных языков в настоящее время – это обучение языку как реальному и полноценному средству общения во многих сферах, в том
числе профессиональной, что особенно актуально для вузов.
Цель этой статьи – осмыслить и подтвердить связь между преподаванием иностранного языка и межкультурной коммуникацией, показать способы реального воплощения
этой взаимозависимости в работе преподавателя – практика.
Термин «межкультурная коммуникация» впервые появился в 1954 году в американской научной школе. Представители этой школы Э.Т. Холл и Г.Л. Трэгер в своей статье
«Культура и коммуникация» обозначили проблематику и перспективу ее дальнейшего
развития. «Culture is communication» – писал Э. Холл, подразумевая идентичность культуры и коммуникации. Прежде всего он подчеркивал, что любое поведение людей, жест,
любой материальный продукт имеют в человеческом общении знаковую, информирующую функцию. Параллельно с лингвистическим кодом сосуществует культурный код в
невербальной системе координат [1: 141].
Теория межкультурной коммуникации представлена в работах В.Г. Костомарова,
Г.М. Верещагина, Ю.Е. Прохорова, Е.И. Пассова, С.Г. Тер-Минасовой, Н.И. Формановской. Исследования ученых в области педагогики и образования, рассматривающие их
как сферы культуры (В.С. Библер, Б.М. Бим-Бад), коммуникативного подхода в обучении
иностранным языкам (Г.А. Китайгородская, Н.К. Скляренко, О.Б. Тарнопольский, С.П. Ко© E. Попова, 2013
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жушко) несомненно, играют значительную роль в практике обучения иностранному языку.
На наш взгляд особый интерес вызывают и продолжают оставаться актуальными работы
С.Г. Тер-Минасовой. Она одна из первых на постсоветском пространстве занималась проблемами общения культур и народов в связи с преподаванием иностранных языков.
Обучение межкультурной коммуникации не может существовать без включения лингвострановедческих аспектов в процесс обучения. Российские ученые Е.М. Верещагин и
В.Г. Костомаров разработали общетеоретические и методические аспекты лингвострановедения. Они сформулировали этот важнейший аспект преподавания языков следующим
образом: «Две национальные культуры никогда не совпадают полностью, – это следует из
того, что каждая состоит из национальных и интернациональных элементов» [2]. Они писали о включении элементов страноведения в преподавание языка, утверждая, что это включение качественно иного рода по сравнению с общим страноведением. Кроме того, они
рассматривают в своих работах фоновые знания, как один из основных объектов лингвострановедения. Лингвострановедение развивает идею о необходимости слияния обучения
иностранному языку с изучением o6щественной и культурной жизни носителей языка.
Межкультурная коммуникация как научно-прикладная дисциплина занимается проблемами понимания и взаимопонимания: понять чужое, адекватно объясниться с говорящим на другом языке, правильно интерпретировать иные, не свои культурные знаки.
Межкультурную коммуникацию можно и нужно считать междисциплинарным феноменом. Развитие туризма и бизнеса, образовательная интеграция, многочисленные миграционные процессы и возникающие при этом проблемы непонимания и недопонимания
пробудили интерес исследователей к вопросам межкультурной коммуникации.
Как писала С.Г. Тер-Минасова: «Каждый урок иностранного языка – это перекресток
культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное
слово отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит
обусловленное национальным сознанием представление о мире» [3: 25]. Теоретические
знания языка должны дополняться практическими умениями того, когда сказать, что сказать, кому и при ком, как можно использовать значение данного слова в конкретном контексте. Именно поэтому все большее внимание уделяется изучению самого мира языка,
то есть изучению страны и ее культуры.
Раньше преподавание иностранных языков сводило коммуникативные возможности
языка по большей части к пониманию письменных текстов, то есть пассивной форме. Не
происходило создания собственного речи, высказывания, а без этого нет общения. Научить людей общаться – трудная задача, так как общение не просто вербальный процесс.
Его эффективность зависит от условий и культуры общения, правил этикета, знания невербальных форм выражения, наличия фоновых знаний и многого другого.
Языковый барьер – большое препятствие на пути к взаимному контакту, но есть
еще одно – культурный барьер. Особенности культур значительно затрудняют процесс
общения. Исследователи в этой области И.Ю. Марковина и Ю.А. Сорокин называют их
национально-специфическими компонентами культур, то есть как раз то, что и создает
проблемы межкультурной коммуникации [4: 8]. К ним относят следующие: традиции,
обычаи и обряды, бытовую культуру, повседневное поведение и привычки, национальные особенности мышления, художественную культуру.
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Сегодня состояние методики преподавания иностранных языков, даже в стенах вуза не
всегда отражает реальные потребности общества в овладении иностранными языками.
Вузовский специалист – это широко образованный человек, имеющий фундаментальную подготовку. Иностранный язык для такого специалиста является важным инструментом. Профессионализм выпускника вуза, определяется умением осуществлять
иноязычное профессиональное общение и работать с литературой по своему профилю.
Максимальное развитие коммуникативных способностей – вот основная, перспективная,
но нелегкая задача, стоящая перед преподавателями иностранных языков. Знать значения
слов и правила грамматики явно недостаточно для того, чтобы активно пользоваться языком
как средством общения. Необходимо знать как можно глубже мир изучаемого языка.
Говоря о межкультурной коммуникации, неизбежно употребление таких базовых
терминов и понятий, как «межкультурная компетенция», «языковая личность», «коммуникативное поведение», «иноязычная коммуникативная компетентность» и многие
другие. По мнению С.Г. Тер-Минасовой межкультурная коммуникация – это общение
людей, представляющих разные культуры [3: 11–12].
Формирование у студентов неязыковых факультетов готовности к деловому
иноязычному общению и использованию языка для профессионального самообразования – важнейшая цель, которая может быть достигнута, если: используется
коммуникативно-контекстный подход; речевая деятельность выступает средством решения профессионально-предметных задач; осуществляется диалогизация общения студентов и преподавателей в учебном процессе.
Преподавателю вуза очень сложно осуществить на практике введение элементов
страноведения или лингвострановедения, если преподавание их как отдельных предметов не возможно и не предусмотрено на неязыковых факультетах, а количество аудиторных часов значительно сокращено и находится в пропорции 40 к 60 часам, отпущенным на самостоятельную работу. Как и раньше это возможно частично осуществить
при изучении топиков-тем. Очень существенно использование учебно-речевых ситуаций для обучения межкультурной коммуникации. Часто, к сожалению, такие ситуации,
предлагаемые в учебниках, далеки от реальных. Ранее тематика бытового общения была
представлена теми же самыми текстами-темами, однако, мало кто, даже освоив их, мог
адекватно и правильно вести себя в реальной ситуации. Можно сказать, что собственный
языковой опыт у студентов не создавался.
Для эффективного формирования способности к межкультурному общению у студентов неязыковых специальностей необходимо учитывать ряд особенностей. Несомненно, мотивация у студентов гораздо выше, чем у школьников. У студентов старших
курсов уже сформирована мотивация к профессиональной деятельности. Некоторые исследователи отмечают, что наряду с внешней и внутренней мотивацией, развивается мотивация «интеграции» в иноязычную культуру. Обучая студентов старших курсов таких
специальностей, как «Менеджмент организаций и предприятий», «Документоведение и
информационная деятельность» и других, важно учитывать при выборе тематики и отборе лексики основные направления в их профессиональной деятельности. Так, в туристической и гостиничной специализации содержанием обучения могут быть: деловое общение по телефону, проведение и участие в собеседовании, экскурсионно-выставочная
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деятельность, службы общественного питания и ресторанов, финансовые вопросы, поиск работы, прием на работу, ведение деловых переговоров, подписание контрактов и
многое другое. Но не все изучаемые и предусмотренные программой темы носят такой
ярко выраженный коммуникативный и межкультурный характер. Например, когда изучаются темы «Business Etiquette», «Negotiating», «Communicating across Cultures», « Fairs.
Exhibitions», то связь с межкультурной коммуникацией и формированием компетентности очевидна. Но это более затруднительно при изучении других тем, никак не связанных с культурой и национальными особенностями носителей языка.
С нашей точки зрения удачным является учебно-методическое пособие C.А. Воробьевой, А.В. Киселевой «Деловой английский для гостиничного бизнеса». Созданные
авторами коммуникативные ситуации представляют собой фрагменты типичных для делового взаимодействия переговоров, бесед, консультаций. В этом пособии представлены
наиболее важные ситуации в сфере гостиничного бизнеса: предоставление информации в
турбюро, организация всех видов путешествий, обед в ресторане, составление претензий
по возникающим проблемам отдыха и т.д. Такое непосредственное обращение к профессиональной жизни способствует эффективному формированию профессиональной компетенции будущих специалистов. На занятиях по иностранному языку со студентами этой
специальности одним из основных видов деятельности традиционно является работа с
текстом. При этом тексты, предназначенные для развития навыков профессионально ориентированного чтения, должны отражать основные сферы профессионального общения,
иметь социокультурную и страноведческую направленность. Многие современные авторы
отмечают «культурогенность» учебного материала как его способность выступать маркером «своего» и «чужого» в условиях межкультурного общения [5: 66–67]. Важную роль
играет также использование аутентичных материалов: текстов из зарубежных учебников
по туризму, газетных и журнальных статей, объявлений. В сфере туризма специалисты
имеют дело с различными типами текстов: рекламные проспекты по туризму, отдыху, деловая корреспонденция (например, переписка с клиентами отеля), различные бланки, расписание транспорта, план города, программа мероприятий, счета и т.д.
С.Г. Тер-Минасова считает, что достаточно предложить учащимся заполнить на изучаемом языке формуляр какого-либо официального документа (CV, анкету для получения визы или карту гостя в гостинице), чтобы позволить им встретиться с «конфликтом
культур» [3: 187]. Поэтому задания, стимулирующие сравнивать культуры, неизменно
вызывают интерес студентов и способствуют развитию межкультурной компетенции. В
процессе профессионально ориентированного чтения решаются, таким образом, задачи
развития способности ориентироваться в профессиональных межкультурных ситуациях. Формируются умения предотвратить или разрешить возможные межкультурные конфликты. Следует отметить также, что профессионально ориентированное чтение дает
студентам дополнительный учебно-информационный материал из различных сфер туристического бизнеса, знакомит с формами и методами работы в области зарубежного туризма, способствуя тем самым расширению профессионализма будущих специалистов.
C целью формирования коммуникативной компетенции целесообразным является
использование коммуникативно-диалоговых технологий. К ним относятся разные виды
дискуссии. Многие исследователи и методисты считают, что при изучении иностранного
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языка коммуникация и диалог являются основными понятиями. Если языковая компетентность предполагает знание грамматики и словаря, то коммуникативная компетенция,
т.е. способность к эффективному использованию языка в процессе общения, включает
умение вести осмысленный и связный диалог. На наш взгляд, именно этому учит дискуссия. Она развивает критическое мышление, стимулирует творческое начало, повышает
коммуникативную активность, позволяет быть эмоциональным. К таким видам учебной
деятельности относятся: «Круглый стол», «Заседание экспертной группы», «Форум»,
«Симпозиум», «Дебаты».
Нельзя не согласиться с известными украинскими педагогами О.Б. Тарнопольским и
С.П. Кожушко, что «формирование коммуникативных навыков и умений осуществляется
обучаемыми в основном непроизвольно через осуществление творческой деятельности,
ориентированной на решение практических экстралингвистических задач» [6: 214–215].
Занимаясь организацией дебатных турниров со времени появления этой программы
в Украине, т.е. с 1995 г., сначала со школьниками, а позже студентами вуза, хочется отметить их несомненную значимость для развития навыков коммуникации. Студенты учатся
взаимодействовать с другими людьми, слушать и слышать окружающих, уважать чужие
мнения, аргументировано представлять свою позицию, принимать оппонента, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других. Помимо владения языковыми
средствами, для проведения дискуссии необходима способность аргументировать свои
высказывания. А аргументация – это коммуникативная деятельность. Стиль и способы
аргументирования определяются культурной идентичностью как индивидуума, так и социума [7]. Для дебатов нужны: значимая и интересная тема, интеллектуальные умения,
навыки речевой деятельности. «Для эффективного участия в дискуссии надо иметь навыки общения в группах, участия в полилогах т.е. обладать коммуникативными умениями [8]. Возможно применение отдельных элементов дебатов во время практических занятий, а именно, мозгового штурма, перекрестных вопросов, исследовательского поиска
и других. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества.
Коллективные проекты – еще одна форма работы, формирующая межкультурную и коммуникативную компетентность. Для нас это одна из форм организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Наш педагогический опыт подтверждает эффективность
такой работы. Нами проводятся со студентами 3, 4 курсов такие мероприятия один раз в
семестр. Студенты делятся на группы по 4-5 человек, выбирается актуальная в профессиональном смысле тема (так, студенты 4 курса, изучающие гостиничный бизнес, выбирают
темы «Самые уникальные гостиницы мира», «Мировые гостиничные бренды» и другие).
Далее осуществляется самостоятельный, групповой поиск информации на английском языке, потом она обрабатывается, структурируется и готовится ее видео презентация. Вся работа выполняется самостоятельно и коллективно, с опорой на предыдущий сформированный
языковый и коммуникативный опыт. Нельзя не сказать, что такая работа требует от преподавателя значительного времени, усилий, и можно смело сказать, немалого энтузиазма. Это
же касается и организации дебатов. Но результат оправдывает все усилия.
Для успешного усвоения иностранного языка на неязыковых факультетах, будущему
специалисту недостаточно просто владеть иноязычной коммуникативной компетентностью. Сегодня необходимо говорить о взаимосвязи этой компетентности с готовностью
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использовать иностранный язык в целях профессионального самообразования и в дальнейшей профессиональной карьере [9]. Нужно помнить, что эти умения и навыки составляют еще и общую профессиональную компетентность студента.
Учитывая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Обучение иностранному языку не может осуществляться в отрыве от изучения культуры носителей
этого языка. Включение элементов лингвострановедческого и страноведческого аспекта
в процесс обучения важно и необходимо. Анализ собственного педагогического опыта
позволяет сказать, что применяемые нами на практике такие приемы как, дебаты и коллективные проекты оказались достаточно эффективными для достижения целей введения межкультурной составляющей в обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Стаття присвячена проблемам вивчення іноземної мови як реального засобу спілкування. Висвітлюється тісний взаємозв’язок між викладанням іноземної мови та міжкультурною комунікацією. Увага приділяється проблемам вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей.
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Popova O., senior teacher
Mariupol state university, Mariupol
INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TEACHING ENGLISH TO
STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALITIES
The article deals with the problems of studying a foreign language as a real means of
communication. The close relationship between teaching a foreign language and intercultural
communication is highlighted. Special attention is paid to the problems of studying a foreign
language by students of non-linguistic specialities.
Key words: intercultural communication, foreign language, teaching, linguistic and cultural studies.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
В статье рассмотрены особенности работы с такой технологией личностноориентированного подхода, как информационно-коммуникационная. Выделены основные приемы работы с мультимедиа на занятиях языка.
Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, информационно-коммуникационные средства, мультимедиа.
В истории развития человеческой цивилизации традиционно выделяют три основных этапа, три стадии развития общества (по Д. Беллу) [1], или три волны (в классифи© Е. Слюнина, 2013
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кации Е. Тоффлера) [2]. Каждый из этих периодов характеризуется своими особенностями.
Первый этап – период доиндустриального (аграрного, сельскохозяйственного) общества
– оказался самым долгим – он продлился более 10 000 лет (с тех пор, как человек перешел от охоты и рыболовства к земледелию и скотоводству). Второй период – индустриальное (промышленное) общество – длился 300 лет (начиная с XVII до второй половины
ХХ века). И третья стадия развития – постиндустриальное (информационное) общество –
началась со второй половины ХХ столетия. Первое революционное преобразование, которое способствовало становлению человека как homo sapiens, связано с изобретением письменности как способа сохранения и передачи данных. Второе кардинальное изменение
касалось возникновения книгопечатания (1455), что повлекло за собою распространение
информации, а третье изменение – изобретение компьютера и массовое использование информационных технологий. Все эти усовершенствования не могли не отразиться на процессе преподавания.
Современный этап формирования образовательной системы характеризуется распространением инновационных технологий, способствующих созданию комфортных
условий для самосовершенствования и самореализации личности. Вторая половина
ХХ века обозначена чрезвычайно быстрым развитием научно-технического прогресса, фактически за этот период человечество достигло того уровня, который превышает достижения за весь период существования. Постепенно утверждаются идеалы
информационного, или постиндустриального общества, когда в центре находится не
массовое производство, материальное положение либо социальный статус, а знания.
Особенностью постиндустриального общества является, во-первых, очень быстрое
развитие информационно-коммуникационных технологий, а во-вторых, тот факт, что
эти технологии становятся важными для решения как бытовых, так и профессиональных, экономических, социальных проблем. В условиях глобализации, в условиях информационной культуры образовательное пространство получило возможность
эволюционировать, соответственно, изменяется и роль учителя, который становится
координатором деятельности учащихся. Авторитарный и дидактоцентрический подходы к обучению сменяются личностно-ориентированным, в рамках которого принуждение, внешняя мотивация превращаются в обучение, мотивацию внутреннюю,
обусловленную природной тягой каждого человека к познанию. Следует вспомнить о
мудрости, которая гласит, что насильно ни вылечить, ни научить невозможно. Следовательно, роль учителя в условиях личностно-ориентированного обучения – направить,
заинтересовать, создать условия для саморазвития. Философия «не умеешь – научим,
не хочешь – заставим» уступает место гуманистическим идеям – «выбери свой путь»,
«твори свое», а монолог преподавателя превращается в диалог с учащимися. Кроме
того, кардинально меняется отношение к ошибкам – они интерпретируются педагогом
как путь, а не слабость, ведь еще А. Эйнштейн говорил, что тот, кто ни разу не ошибся, не создал ничего нового. Задание учителя воспитывать демократическую культуру
в классе, не манипулировать оценочными баллами, поскольку, в сущности, в центре
должно быть знание, полученная отметка – это лишь констатация освоенности знания,
а не самоцель, в какую она нередко превращается. Ученик, наконец, должен перестать
быть объектом обучения, а стать полноправным субъектом данного процесса. Цель
435

при личностно-ориентированном подходе не столько в том, чтобы научить, передать
знания, умения и навыки, сколько в том, чтобы помочь учиться. Именно развитие становится ключевым словом.
Одной из продуктивных технологий личностно-ориентированного подхода является
информационно-коммуникационная, поскольку дает колоссальную возможность всячески разнообразить, «оживить» занятие, сделать его более наглядным, ярким, интересным,
доступным и в то же время усилить степень педагогического воздействия на реципиентов. Как отмечает В.А. Красильникова, функциональные свойства современных технологий открывают ряд перспектив перед образовательным процессом, среди которых:
неограниченные возможности хранения, передачи, сбора, анализа материалов, повышение общей доступности к информации, обеспечение принципа непрерывности образования, повышение активности субъектов, расширение методического сопровождения
урока [3: 34-35]. Использование компьютера способствует развитию навыков научноисследовательской работы, формирует образное мышление, воспитывает эстетические
чувства, т.е. усиливает методическое влияние на всех уровнях учебно-воспитательного
процесса. Таким образом, в условиях информационного общества классическая триада
«учитель – ученик – учебник» дополняется новым компонентом – компьютер.
При разработке и использовании технических средств обучения следует помнить
об основных принципах, главными среди которых являются: принцип рациональности
(поскольку педагогический процесс становиться эффективным лишь в том случае, когда и учитель, и ученик осознают поставленную перед ними цель), принцип научности
(информация должна быть научно обоснованной, достоверной), принцип доступности
(задания и информация должны быть понятными и соответствовать психологическим
и возрастным особенностям учеников), принцип активности (во время работы следует следить за тем, чтобы учащимся было интересно, чтобы развивались их креативные
навыки), принцип наглядности (этот принцип позволяет «увидеть» информацию в действии), принцип мерности (всегда следует помнить о народной мудрости о том, что все
хорошо в меру).
Информационно-коммуникационные средства, активно используемые при преподавании гуманитарных дисциплин, разделяются на hardware (технические): компьютер,
проектор, интерактивная доска, аудио- или видеопроигрыватель и т.д.; а также software
– программное обеспечение. На данном этапе ученые разработали различные классификации программных продуктов, многие из которых можно успешно использовать для
оптимизации занятия. Наиболее общим является такое деление: демонстрационные,
тренировочные, справочные, проблемного обучения, развивающие, учебно-игровые.
Среди справочных важное место отводится электронным словарям, ведь они не только
экономят время, но и способствуют улучшению произношения (если словарь сопровождается аудиозаписью правильного произношения слова). К тренировочным относят
программы-тренажеры, тестовые программы.
Использование информационно-коммуникационных средств при обучении иностранному языку имеет свою специфику, поскольку и само обучение является специфичным
– здесь нельзя отдавать предпочтение какому-либо аспекту (аудированию, говорению,
чтению или письму, также следует учитывать возможность углубления общих знаний о
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культуре, истории, географическом положении, политическом устройстве страны, язык
которой изучается). Система современного образования ведет к изменению парадигмы обучения, теперь основной деятельностью учителя является не сам процесс передачи знаний и формирование умений, а создание надлежащих условий для самостоятельного творческого поиска, условий, при которых учащиеся смогут усвоить знания.
Информационно-коммуникативные технологии становятся необходимым компонентом
учебно-воспитательного процесса. Технологизация является объективной тенденцией,
постепенным переходом к информационному обществу. Таким образом, компьютер на
уроке успешно заменяет устаревшие аудио- и видеопроигрыватели, иногда даже доску.
Основными направлениями работы с информационно-коммуникационными технологиями на уроках иностранного языка является демонстрация материалов, презентация аудио
и видео, проверка и закрепление знаний, самостоятельная работа учащихся.
Преимуществами электронных продуктов является, во-первых, то, что они «вечны» по сравнению с бумажными изделиями, которые со временем портятся; во-вторых,
учитель всегда имеет возможность что-либо поправить, подкорректировать в своей разработке, дополнить, усовершенствовать ее или, наоборот, убрать ненужный материал;
в-третьих, в тему можно вставить динамические элементы, анимированные рисунки,
музыкальное сопровождение и т.д.
При объяснении нового материала, а также на уроках обобщения и систематизации
знаний значительную помощь могут оказать блок-темы, созданные при помощи программы Power Point.
В пределах одной блок-темы рассматривается глобальная грамматическая тема. В
классификации И.О. Радченко блок-тема – «это комплексный материал по какой-либо
большой теме, размещенный в определенном порядке и поделенный на микротемы» [4:
12]. Например, при изучении английского языка блок-тема может быть посвящена рассмотрению особенностей употребления и правильного создания простого настоящего
времени – The Present Simple Tense. Первый слайд – титульный, он сообщает, о чем идет
речь в презентации. Второй слайд позволяет с помощью функции гиперссылки переходить к тому вопросу, который интересен именно на данном этапе, минуя другие слайды
(например, можно сразу перейти к формам глагола to be в настоящем времени или к
образованию отрицательного или вопросительного предложения. В пределах блок-темы
даются примеры и краткий комментарий. Например, объясняется, что в английском
языке существуют «сильные» и «слабые» глаголы. Большинство глаголов – «слабые».
Следовательно, им необходима помощь при образовании вопросительных предложений.
Для этого и существуют вспомогательные Do / does. При этом окончание в does обусловлено переходом окончания -s / -es третьего лица единственного числа в состав вспомогательного глагола. Для лучшего восприятия учащимся предлагается зрительный образ,
демонстрирующий переход окончания в состав вспомогательного глагола.
Блок-темы чаще всего целесообразнее использовать при повторении или же при обобщении знаний по определенной теме или же тогда, когда следует рассмотреть большой
материал (например, по теме «Особенности употребления будущего времени»). Однако
определенные моменты помогут ученикам и при первом знакомстве правила, ведь они
фактически становятся свидетелями «рождения» нового грамматического момента: на
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экране возникают определенные элементы, которые затем перемещаются, уменьшаются,
исчезают. Материал обычно подбирается с ориентацией на ассоциативное мышление,
помогающее лучше запомнить и понять тему. Блок-тема – это, фактически, «виртуальный учебник по какой-либо теме» [4: 13].
Помимо блок-тем огромную пользу приносят статические таблицы, также исполненные в программе Power Point. В отличие от печатных аналогов, таблицы электронные могут
совершенствоваться учителем в зависимости от его потребностей. К тому же, статические
таблицы можно использовать не только при объяснении нового материала, но также и модифицировать их для проведения тренингов, когда возле мультимедийной доски работает
один ученик, заполняя таблицу, а остальные в это время заполняют распечатанный заранее
вариант. Уместно использовать анимированные картинки, поскольку при таких условиях
актуализируется зрительная память, следовательно, слова, устойчивые словосочетания,
фразовые глаголы запоминаются значительно лучше. Так, например, при закреплении или
повторении темы, касающейся употребления неправильных глаголов, можно предложить
статическую табличку, которая содержит по два слайда на каждый глагол. Первый слайд
при этом показывает сам глагол (без перевода) и три его формы. Второй слайд помогает
проверить себя (при необходимости этот слайд можно скрыть).
Важными также являются динамические таблицы, которые, как и блок-темы, помогают лучше усвоить новый материал. Особенностью этого жанра есть то, что динамические
таблицы посвящены какой-либо части глобальной темы. Например, степеням сравнения
прилагательных (а не прилагательным в целом). В этих таблицах много движущихся
элементов – на экране постоянно возникают стрелочки, галочки, которые помогают учащимся лучше ориентироваться в теме, значительно экономя время учителя.
Отдельного внимания заслуживают программы-тренажеры, позволяющие проконтролировать уровень усвоения определенной темы. Исполненные практически в игровой форме, такие задания являются очень интересными для учеников. Так, при изучении
темы «Артикль» можно использовать тренажер, в котором за каждый правильный ответ
ученику улыбается и аплодирует «смайлик». Если же учащийся ошибся, то «смайлик»
будет грустно качать головой. Подобного рода тренажеры также можно успешно изготавливать с помощью PowerPoint касательно различных тем, как лексических, так и
грамматических.
При помощи мультимедийной доски можно проводить семантизацию новых лексических единиц (задействовав таким образом зрительную и слуховую память), а также
словарные диктанты. Словарные диктанты также можно поделить на несколько групп.
К первой относятся такие упражнения, в которых на экране появляются лишь картинки,
учащиеся же должны записать английское слово. Вторая группа словарных электронных
диктантов предусматривает частичную «скрытость» слова, когда при помощи готовых
фигур закрывается только часть отдельного слова. Третья группа предусматривает не
только знание лексики, но и развитие логического мышление, поскольку ученики должны записать английский вариант слова, предварительно разгадав ребус. И последняя
группа – это контроль лексики под названием «24 слова». Данное упражнение позволяет
увидеть уровень усвоения лексики учащимися и предполагает заполнение пропущенных
букв в предложенных словах.
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При разработке любого мультимедийного жанра следует заботиться не только о внутреннем наполнении (достоверности фактов, правильности информации и т.д.), но также
не забывать и про внешнее оформление. Ученикам значительно интереснее работать с
презентациями, на слайдах которых появляются забавные анимированные персонажи,
где элементы движутся, возникают, исчезают, изменяются, а не подаются лишь сухие
факты. Таким образом воспитывается чувство прекрасного, реализуется социокультурная линия, патриотизм, уважение к стране, язык которой изучается.
Одним из важных факторов в развитии языковой компетенции при изучении иностранных языков является постоянное использование аутентичного видео и аудио. Если
на занятиях не уделять достаточно времени аудированию, то привыкание к голосу преподавателя в дальнейшей практике может привести к ошибкам и даже непониманию иностранного языка в устах другого человека. Поэтому даже если учитель в совершенстве
владеет языком, даже если этот человек является носителем языка, все равно следует
использовать видео- и аудиофрагменты, где диктор изменяется, чтобы избежать привыкания, научив воспринимать информацию, а на голос диктора.
Помимо этого работу с видео или аудио можно превратить в захватывающий процесс, привнесши немного игровой деятельности. Например, учащимся следует прослушать определенный текст. Учитель просит пятерых учеников выйти за дверь. Оставшиеся слушают текст, делая записи. После этого приглашают первого ученика. Его задание
– прослушать пересказ в исполнении аудитории, пытаясь запомнить как можно большее
количество деталей. Далее приглашается второй ученик, который слушает пересказ первого, третий – слушает второго и т. д. Класс старается отметить ошибки, но не исправляет их. Последний участник предлагает свой вариант (обычно, очень измененный) всей
аудитории. История последнего школьника, как правило, очень отличается от оригинала,
и рассказ вызывает смех и веселье. После выступления последнего учащегося аудитория
анализирует неточности и причины этих неточностей.
Неотъемлемой составляющей работы на занятиях по иностранному языку представляется социокультурный компонент, ведь без реализации этой содержательной линии невозможно открыть перед учащимися всю сложность и многогранность чужой культуры.
Поэтому следует также уделять внимание виртуальным экскурсиям, которые помогают
познакомиться с особенностями быта жителей другой страны, с ее историей, позволяет
увидеть архитектуру, виртуально посетить наиболее красочные и интересные места. Таким образом, анализированный жанр является видеорассказом про жизнь в Великобритании, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Франции и других странах. Подобные
рассказы сопровождаются заданиями разного типа: тестовыми, заданиями на исправление неточностей, True / False, определение авторства того или иного изречения.
Еще один мультимедийный жанр, который любят в равной степени, как взрослые,
так и дети, – это, естественно, игры. К тому же, игра является главным видом деятельности ребенка, при помощи которого он получает сведения о внешнем мире, в котором
он социализируется. В настоящее время существует значительное количество компьютерных игр, однако не все они, к сожалению, являются развивающими, не все имеют
воспитательный потенциал. Среди игр, посвященных изучению языка, представлены
лингвистические (т.е. такие, что касаются отдельных лексических, грамматических или
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стилистических нюансов иностранного языка, например, игры из серии British Council),
а также игры, которые по своей сути являются интегральными, междисциплинарными
(например, игра «Uncharted Waters: New Horizons» позволяет параллельно с английским
языком изучать географию и историю XVI века). Игры при изучении английского языка
также разделяются на игры для младших школьников, которые только делают первые
шаги и осваивают иностранный алфавит («Alphabet Antics» или «Лунтик. Английский
язык для малышей»), и игры для среднего и старшего школьного возраста («Trolley
Dash»). Многие лингвистические игры сопровождаются песнями и раздаточным материалом, что позволяет не только реализовать природную потребность ребенка в игре, но
и закрепить полученные знания на практике.
Помимо всего перечисленного мультимедийные проекты можно успешно использовать
и как форму домашнего задания. Так, детям значительно интереснее писать сочинения на
темы «My Family», «My Best Friend», «My Сountry», используя возможности программ по
созданию презентаций, ведь здесь есть возможность не только представить сухой материал,
но и показать фотографии своих близких, продемонстрировать живописные уголки родной
страны. Как отмечает И.О. Радченко, преимущество домашних «слайд-сочинений» в том,
что «учитель и ученик “говорят на одном языке”, усвоение правил для ученика становится не
просто учебной целью, но обеспечивает их практическую реализацию в процессе общения.
Таким образом, обучение становится для ученика и полезным, и интересным» [4: 17].
Тесно связанной с информационно-коммуникационной технологией в последнее
время является проектное обучение. Можно предложить ученикам подготовить интересный проект при помощи презентаций. Проверять глубину полученных знаний можно с
помощью различного рода работ, однако в последнее время все большей популярностью
пользуются тестовые задания, позволяющие проконтролировать и оценить знания языковых фактов и умение использовать эти знания на практике. При помощи компьютера
появляется возможность создать неповторяющиеся варианты контрольных работ, при
этом программа сама подсчитает количество правильных ответов и выдаст результат.
Таким образом, информационно-коммуникационные технологии открывают перед
преподавателем широкие возможности для того, чтобы разнообразить урок, насытить
его аутентичным материалом, сделать изучение предмета более интересным.
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