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ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 811.161.2’371’27
І. Шкіцька, канд. філол. наук, доцент,
Терноп. нац. економічний ун-т, Тернопіль
ІНТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР МАНІПУЛЯТИВНОГО ДИСКУРСУ ПОЗИТИВУ
Статтю присвячено аналізу інтенцій мовця, який для здійснення впливу на комунікативного партнера послуговується маніпулятивною стратегією позитиву, зокрема
її основною тактикою – тактикою підвищення значимості співрозмовника. Виявлено
генеральні та проміжні цілі маніпулятора позитивом, установлено зв’язок між наміром
мовця й тематикою позитивнооцінних висловлювань.
Ключові слова: інтенція, мотив, маніпулятивна стратегія позитиву, тактика підвищення значимості співрозмовника.
У мовознавстві останніх десятиліть зросла кількість праць, у яких мову розглядають
як інструмент впливу, засіб зміни поведінки й моделювання світогляду людини, її емоційно-ментального стану, переконань. Стрімкого розвитку набув один із динамічних напрямів лінгвістичної науки – прагматика, що передбачає вивчення зв’язків між засобами
мови та її носіями, способів регулювання стосунків між індивідами з урахуванням мети
спілкування. Прагмалінгвістика пояснює ЗУМОВЛЕНІСТЬ вибору мовцем тих чи тих
мовних засобів різними факторами, що впливають на комунікацію.
Незважаючи на пожвавлення інтересу вчених до вивчення засобів вербалізації комунікативних стратегій і тактик, не дослідженим залишається інтенційний вимір однієї з
маніпулятивних стратегій – стратегії позитиву, що й зумовлює актуальність нашої наукової розвідки. Згадана стратегія спрямована на вплив шляхом повідомлення співрозмовнику приємної інформації у вигляді позитивнооцінних висловлювань, висловлювань,
що маркують прихильність, указують на спільне між комунікантами, позитивно презентують мовця. Оскільки основною тактикою маніпулятивної стратегії позитиву постає
тактика підвищення значимості співрозмовника, зосередимось на визначенні інтенцій
мовця, який для впливу обирає саме цю тактику. Отже, метою нашої статті є виявлення відмінностей у трактуванні суті поняття «інтенція», розгляд класифікацій мотивів та
мети, визначення генеральних і проміжних цілей маніпулятора, який для впливу використовує тактику підвищення значимості співрозмовника.
Комунікативна стратегія є оптимальним набором правил комунікативної поведінки з
урахуванням мети спілкування; генеральною макроінтенцією, що визначає організацію
мовленнєвої поведінки комуніканта відповідно до комунікативних / некомунікативних
цілей мовця і специфічних умов спілкування. Це поняття ширше, ніж поняття «мовленнєва стратегія», оскільки охоплює як вербальні, так і невербальні стратегії.
© І. Шкіцька., 2013
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Конкретним виявом стратегій є тактики − локальні інтенції, які в контексті (ситуаційному, соціальному та культурному) надають актуального смислу певному мовленнєвому вчинку. Кожна тактика у вербальному вираженні репрезентує певний абстрактний
стереотип, що може реалізовуватися у варіативних висловлюваннях. Тактика є мовленнєвою дією, як і мовленнєвий акт, але її розглядають не ізольовано, а у світлі відповідності головній інтенції мовця.
Зі сказаного випливає те, що дослідження стратегій передбачає врахування інтенцій
мовця. Стратегія автора є категорією гіпотетичною, тому її абсолютне знання неможливе. Як зазначає В.В. Зірка, аналіз мовленнєвої інтенції викликає чимало труднощів,
і цілеспрямованість дій мовленнєвого суб’єкта є відносною: «Справжні наміри мовців
виявляються часто нечіткими, не відмежованими один від одного … Та й сам мовець
часто не усвідомлює, який саме намір має на меті, навіщо потрібно його те чи інше висловлювання, чого він прагне досягти» [1: 126].
Відповідно в лінгвістиці розмежовують свідомий (інтенційний) та побічний / попутній (неінтенційний) вплив і за усвідомлюваністю використання протиставляються
усвідомлювані (плановані) та неусвідомлювальні (підсвідомі, неплановані) комунікативні стратегії. Стратегіям першого типу притаманний усвідомлювано-вольовий першопочаток. Стратегії другого типу застосовують неплановано. Вони характерні для спонтанного, невимушеного спілкування, метою якого є досягнення спільного позитивного
результату.
Серед дослідників маніпуляцій поширений погляд на маніпулятивний вплив як на
такий, до якого мовець удається свідомо (наприклад: [2: 140; 1: 87]). Але в науці побутує
думка про існування маніпуляції, не усвідомлюваної самим маніпулятором (ідеться про
неусвідомлене здійснення прихованих трансакцій, які вивчав Е. Берн). Задуму у свідомості мовця «може від самого початку і не бути, він може формуватися під час мовлення
чи бути протилежним глибоко завуальованим намірам мовця» [3: 15].
Із цього приводу О.С. Іссерс зауважує, що для лінгвістичного аналізу розрізнення
«вольових» та «імпульсивних» стратегій не відіграє значної ролі, оскільки «нерідко стратегічні й тактичні завдання виконуються неусвідомлено для самого мовця» [4: 61]. Отже,
і вплив, здійснюваний за допомогою маніпулятивної стратегії позитиву, може не плануватись і не усвідомлюватися маніпулятором, а бути невід’ємним атрибутом мовленнєвої
поведінки, доведеної до автоматизму.
Як уже зазначалося, мовленнєва діяльність, як і будь-який інший вид діяльності людини, пов’язана з відповідною метою: в її основі лежать певні мотиви, вона спрямована
на досягнення визначених цілей. Мета є ідеально-інтенційним образом результату, вона
«переживається психологічно не тільки як ідеальний образ чи модель того, що буде досягнуто діяльністю, але і як «інтенція» (бажання, намір, прагнення) суб’єкта» [5: 54-55].
Інтенція є різновидом бажання – бажанням, для реалізації якого будуть робитися певні
кроки. Її вивчення є справою складною та важливою [6: 116].
О.П. Почепцов пов’язує мету мовленнєвого висловлення з категорією інтенціональності, у яку вкладає два смисли: вихідна інтенція, тобто мета діяча, і кінцева інтенція,
тобто мета дії. На думку дослідника, вихідна інтенція завжди підпорядковується кінцевій [7: 75]. Інтенція є складною мовно-ментальною категорією, що репрезентує комунікативний намір адресанта.
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Серед мовознавців немає єдності в трактуванні поняття «інтенція». Так, його інтерпретують як ланку, що пов’язує людину-адресанта і мову в мовленнєву діяльність
(О.Г. Почепцов), як мовленнєвий задум або волю адресанта (М.М. Бахтін), як ілокутивну
мету висловлення (Д.Л. Остін, Дж.Р. Серль), як осмислений чи інтуїтивний намір адресанта, що визначає внутрішню програму мовлення та спосіб її втілення (Ф.С. Бацевич),
як комунікативну настанову (Н.І. Формановська), як спрямованість людської свідомості
на об’єкти й стани речей зовнішнього світу (Л.Р. Безугла).
В ієрархії компонентів породження мовленнєвого висловлення первинним є мотив,
вторинним – мета, а інтенція посідає третє місце серед складників. Мету комунікації становить об’єктивний фактор мовленнєвої взаємодії. Окреслення мети стає можливим після усвідомлення суб’єктом мотивів породження мовленнєвої дії. Мета прогнозує можливий результат дії, що впливає на зміст і побудову комунікативного висловлення поряд
із такими характеристиками комунікативного процесу, як ситуативна співвіднесеність
та соціальна детермінованість; реалізується у вигляді зумовлених змістом мовленнєвих
інтенцій [8: 147-148].
Стратегії передбачають мотив, пов’язаний із бажанням, волею суб’єкта [4: 103]. Мотиви
визначають активність особистості, зокрема мовленнєву. Їх сфера широка й різноманітна.
Мотиви спричиняються біологічними та соціальними, духовними і пізнавальними
потребами, особистісними інтересами, захопленнями, емоціями, установками, задумами, ідеалами. Розрізняють первинні та вторинні мотиви. До першої групи відносять уроджені, тобто біогенні, мотиви (наприклад, їжа, напої, затишок та ін.). Вплив на первинні
мотиви ефективніший, оскільки вони тісно пов’язані з потребами організму. Вторинними є мотиви, набуті під час виховання, навчання, становлення людини (наприклад, краса
і смак, вигода та економність, надійність і под.).
За джерелами мотиви бувають особистісні та суспільні. Однак усі вони усвідомлюються індивідуально, тому ними породжені наміри та їх реалізація завжди індивідуальні.
Якщо мотив пояснює характер конкретного висловлення, то інтенція вказує на мету
мовця в цьому висловленні. Термін «інтенція» (услід за Н.І. Формановською) уживаємо
в значенні «конкретно-комунікативний смисл висловлення». Прагматичною формою актуалізації інтенції постає мовленнєвий акт як цілеспрямована дія.
Розрізняють комунікативні та некомунікативні (екстралінгвальні, немовленнєві) цілі.
До комунікативних відносять інформативні та прагматичні (спонукальні, емоційно-оцінні, емоційно-регулятивні, естетично-регулятивні, контактні). Некомунікативними цілями є інтелектуальне самовираження, емоційне самовираження, емоційно-оцінне самовираження. У межах комунікативних цілей протиставляють мовленнєві та немовленнєві
цілі [9]. Мовленнєві цілі (ілокутивні цілі висловлення) передбачають передавання повідомлення від одного комуніканта до іншого. Немовленнєві цілі репрезентують перлокутивні цілі, що належать до сфери здійснення психологічного впливу, та соціальні цілі,
які забезпечують організацію і координацію взаємодії комунікантів.
Перлокутивні цілі спрямовані на зміну психологічного стану, передусім емоційночуттєвої сфери, адресата, наприклад: порадувати, засмутити, налякати, здивувати, зацікавити, переконати в чомусь. Соціальними постають такі цілі: установити / підтримати,
розірвати контакт, дружні стосунки з адресатом, посваритися, привернути до себе увагу,
зменшити провину, умовити.
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Відповідно до іншої класифікації цілі поділяють на комунікативні (ілокутивні) та
практичні (посткомунікативні) [10: 68]. Комунікативна мета буде досягнута, якщо співрозмовник зрозумів мовця, практична – коли він зробить те, до чого спонукає його мовець, – виконає певну дію.
У реальному спілкуванні мовець часто ставить не одну мету: навіть один мотив передбачає декілька цілей, і зазвичай поведінка особистості зумовлена декількома мотивами [4: 101]. Якщо під час неманіпулятивної інтеракції адресант прагне того, щоб його
інтенції були зрозумілі адресату, то специфікою маніпулятивного впливу є прагнення
мовця їх завуалювати.
За важливістю розрізняють першорядні та другорядні цілі. Першорядні цілі ініціюють комунікативний процес і керують мовленнєвими діями, другорядні − визначають
вербальний вибір, тип мовленнєвої поведінки [4: 59]. Другорядні цілі зумовлюються
мотивами людської діяльності − прагненням самовираження, дотримання соціальних
норм, створення іміджу. Цілі, що є сходинкою на шляху до генеральної мети спілкування, називають проміжними. Це зазвичай цілі, пов’язані з ефективною взаємодією
комунікантів.
Відповідно до часу реалізації розрізняють довгострокові (пролонговані) та короткострокові (епізодичні, ситуативні) цілі. Довгострокові цілі характеризує розтягненість у
часі. Короткострокові є чітко визначеними й швидко реалізовуваними. Характер цілей
зумовлює вибір мовних форм висловлювань, що репрезентують стратегію. До того ж
мета може бути не тільки спланованою, але й спонтанною, тобто такою, що виникає в
момент висловлення.
Аналіз багатьох лінгвістичних студій показав, що мовленнєва діяльність здебільшого мотивована немовленнєвими цілями, які регулюють діяльність співрозмовника, тому
комунікативні цілі мовця визначальні в аналізі стратегій. Розглянемо інтеційний вимір
тактики підвищення значимості співрозмовника. Генеральними інтенціями мовця, який
нею послуговується, постають:
1. Гармонізація стосунків із співрозмовником для подальшої неконфліктної співпраці чи доброзичливого спілкування. Позитивнооцінні експресиви, що репрезентують
зазначені наміри мовця, можуть поєднувати в собі такі функції:
а) пом’якшення критики, докору, відмови, наприклад: (Макар хоче, щоб його односельчанин обстоював інтереси громади) А ти, Василю, підкований не гірше районних
лекторів! – [похвалив Макар Сірий і тут же, не даючи співбесідникові й рота розкрити,
запитав вимогливо:] – А чому ж ти, такий політично підкований, та миришся й досі
із Саком, який, прямо скажу, користі дає своїми порадами на гріш, а шкоди для справи
побудови комунізму не злічити? Га? Чому нікуди не напишеш, не підеш вище? (А. Іщук);
(громада дала право головувати соціалістам, а не ксьондзу) [За три дні приходять до
мене делегати і кажуть:] «Ви, отче, наш душпастир, і ми маємо до вас довір’я, але
не гнівайтесь, віри не маємо. І тому хай таки приходить «За народ», як приходив...»
(І. Вільде);
б) заспокоєння, зняття із себе підозр, виправдання, наприклад: [Крім того, вона
(Ніна. – І. Ш.) почувала себе трохи винною перед дамою, – адже через неї Валентина
Іванівна не могла дослухати її до кінця.] «Яка гарненька у вас донечка – як лялечка!
Вилита мама (А. Дімаров);
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в) залагодження конфлікту, наприклад: (мудрець хоче залагодити конфлікт із царем)
– Хм <...>. Невже ти, любий афінянине, за ніщо маєш моє багатство і вважаєш
долю якогось Телла щасливішою за мою?
–Ти, Крезе, правильно кажеш про своє багатство і свою могутність. Ти пануєш
над багатьма народами, але назвати тебе щасливим я не можу доти, доки не довідаюсь, що вік свій ти скінчив щасливо (Ю. Хорунжий);
г) входження в довіру, створення про себе гарного враження (образу услужливої,
уважної та люб’язної людини), посилення свого авторитету, наприклад: (німецький
полковник хоче увійти в довіру до старости, якого підозрює в співпраці з партизанами)
[КРАУЗ.] Да... Дивлюсь я оце на молодь. Погана молодь пішла. Легковажна. Це тільки
ми з тобою розумієм, старики. Га? (О. Довженко);
д) здобуття симпатії адресата, наприклад: (академіст хоче слати старостів до доньки
матушки) (чоловік хоче сподобатися жінці) Любо слухати щиру жінку. Мені не таланило на таких. Усі, як не своя жона, так інші − брехливі язики. Не віриться, що недалеко від села, під боком, є віддавна чиста на слово жінка (Я. Орос).
2. Зміна поведінки співрозмовника чи його емоційно-психічного стану в потрібному для мовця напрямі, наприклад: (міський голова запрошує на роботу журналіста)
Нам треба доброго редактора для нової газети (О. Вільчинський); (свекруха дає розпорядження невістці) Не дуже дави ножем, моє серденько любе, то горщик не буде
скавучать, наче собака, що зав’язла в тину (І. Нечуй-Левицький). Позитивнооцінні висловлювання, за допомогою яких вербалізується така інтенція, супроводжуються вмовляннями, переконуваннями, проханнями, випрошуваннями, примушуваннями та спонуканнями до дій.
73 % позитивнооцінних висловлювань авторської картотеки (укладена шляхом суцільної вибірки з текстів художньої української літератури ХІХ-ХХІ ст.) мають на меті
зміну поведінки чи емоційно-психічного стану адресата в потрібному для адресанта напрямі, тоді як 27 % передбачають гармонізацію стосунків зі співрозмовником для подальшої співпраці (ідеться про ситуації запрошення на роботу, доручення виконання завдань, умовляння не звільнятися з роботи, не йти у відпустку та ін.).
За результатами аналізу зібраного матеріалу, під час здійснення впливу шляхом застосування тактики підвищення значимості співрозмовника мовець ставить такі цілі:
− одружити адресата зі своєї дитиною чи родичкою (родичем), вийти заміж /
одружитися;
− примусити співрозмовника позбутися шкідливих звичок, відмовитися від злочину, відновити навчання, не виїжджати з певного населеного пункту, виселитися з
певної території, відмовитися від поїздки, виконання посадових обов’язків, завдань
і под.;
− домагатися від адресата виявлення толерантності щодо клієнтів, згуртування
підлеглих, виходу з конфліктної ситуації;
− обійняти бажану посаду, залишитися на посаді, отримати дозвіл на певні дії,
домогтися створення сприятливих умов для праці;
− умовити співрозмовника залишися на посаді;
− зібрати / передати необхідну інформацію, забезпечити нерозголошування таємниці;
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− стимулювати співрозмовника чинити вплив на інших осіб, улаштувати зустріч,
відмовитися від насилля, участі в небезпечній операції, домогтися визволення себе
чи інших осіб із полону, позбавлення від поневолювачів, прийняття / скасування
певних законів, покарання винних, розірвання / укладання договору, обстоювання
інтересів адресанта (наприклад: не забирати землю, покращити умови перебування
у в’язниці і под.);
− навернути співрозмовника на віру, змінити його віросповідання, завербувати в
релігійну общину;
− домогтися збільшення розміру заробітної плати, пожертвування грошей, видання зарплати, відтермінування повернення боргу, отримання подарунків, запрошення на весілля, у гості, до столу і т. д.;
− примусити співрозмовника вигідно для себе щось купити чи продати;
− просити співрозмовника про надання професійних послуг, фізичної, інтелектуальної, психологічної чи матеріальної допомоги;
− зберегти своє життя чи життя інших осіб;
− здобути прихильність особи протилежної статі.
Експресиви, що маркують позитивне ставлення до співрозмовника, зазвичай спрямовані на зміну поведінки чи емоційно-психічного стану адресата, спонукання його до
дій, у яких зацікавлений мовець (92 % проти 8 % тих, що вживаються з метою подальшої
неконфліктної співпраці).
Незважаючи на те, що однозначності в баченні ієрархії комунікативної мети немає,
мовознавці наполягають на градуйованому характері цього феномену. Різної за ступенем
складності мети часто досягають через проміжні цілі. Мовленнєва діяльність при цьому
виступає як система більш або менш самостійних, відділених одна від одної дій. На думку О. О. Леонтьєва, «кожна мовленнєва дія має особливу проміжну мету, підпорядковану
меті акту діяльності, до якого вона входить, і яка спонукається спільним для цього акту
діяльності мотивом» [11: 63]. Проміжними цілями маніпулятивно спрямованих експресивів є переведення розмови на іншу тему, відновлення діалогу.
Плідним ґрунтом для маніпуляцій Е. Л. Шостром уважає будь-які романтичні стосунки між чоловіком і жінкою. Чоловік-маніпулятор бачить у жінці об’єкт завоювання.
Жінка-маніпулятор використовує чоловіків, щоб відчути себе привабливішою. Їй до вподоби сам процес зваблювання [12: 120-121]. Бажання сподобатись особі протилежної
статі часто є проміжною метою мовця, який для маніпулювання послуговується тактикою підвищення значимості співрозмовника.
Між метою здійснення маніпулятивного впливу і тематикою компліментарного висловлювання простежуємо зв’язок. Наприклад, у разі позичання грошей, прохання про
допомогу маніпулятор апелює до моральних якостей співрозмовника, його доброти та
щедрості. У ситуаціях доручення адресату виконання завдання, запрошення на роботу
мовець хвалить ділові якості та риси характеру адресата, що сприяють виконанню завдання. У випадках флірту чоловіки висловлюють захоплення зовнішністю співрозмовниці і под. Прагнучи про щось дізнатися, маніпулятор говорить про чесність і порядність
співрозмовника.
Таким чином, інтенції маніпулятора позитивом можуть репрезентувати як генеральна мета, так і проміжні цілі. Генеральними інтенціями є гармонізація стосунків з адреса10

том для подальшої неконфліктної співпраці чи доброзичливого спілкування та зміна поведінки співрозмовника або його емоційно-психічного стану в потрібному для суб’єкта
впливу напрямі. За результатами аналізу, під час маніпулятивно маркованої інтеракції
мовець довгострокові цілі ставить майже в чотири рази рідше, ніж короткострокові. Дослідження характеру зв’язку між тематикою позитивнооцінних висловлювань та інтенціями суб’єкта впливу потребує подальшого вивчення й становить перспективу наукових
прагмалінгвістичних студій.
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ИНТЕНЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
МАНИПУЛЯТИВНОГО ДИСКУРСА ПОЗИТИВА
Статья посвящена анализу интенций говорящего, который для воздействия на коммуникативного партнера использует манипулятивную стратегию позитива, в частности ее основную тактику – тактику повышения значимости собеседника. Определены
главные и промежуточные цели манипулятора позитивом, установлена связь между
намерением говорящего и тематикой позитивнооценочных высказываний.
Ключевые слова: интенция, мотив, манипулятивная стратегия позитива, тактика
повышения значимости собеседника.
Shkitska І., Candidate of Science in Filology, Associate Professor,
Ternopil National Economic University, Ternopil
THE SPEAKER’S INTENTIONS
IN POSITIVE MANIPULATIVE DISCOURSE
The article is devoted to analysis of intentions of the speaker, who utilizes positively-colored
manipulative strategy to influence the communication partner, particularly its main tactics –
the one of raising the value of the interlocutor. The article exposes the general and intermediate
objectives of the manipulator of the positive, defines the link between the speaker’s intention
and the subject the utterances of positive evaluation.
Key words: intention, motive, positively-colored manipulative strategy, tactics of raising
the value of the interlocutor.
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ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ТЕКСТОВ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В статье предложена характеристика изменившихся визуальных стратегий текста в современной литературе. Акцентировано визуальное мышление современной
эпохи сформировало новые формы коммуникации, новый, визуальный, язык, выраженный
в таких знаковых формах, как расположение текста на странице, шрифтовая акциденция, соединение вербального и иконического.
Ключевые слова: визуальное мышление, визуальная модель текста, шрифтовая акциденция, соединение вербального и иконического.
Современный мир, современная культура активно используют визуальную составляющую. Технологии развивают визуальные способы воздействия на человека, многие сферы общественной жизни и культуры имеют акцентированные, визуально яркие
особенности воплощения. Это касается рекламы, спецэффектов кинематографической
продукции, дизайна интернет-сайтов, видеоигр. Можно говорить о том, что в возникающих способах коммуникации формируется новый визуальный язык. Визуальность в
современных условиях – это не дополнение, не иллюстрация к вербальным формам репрезентации, это базовый модус существования современной социальности, культуры,
принцип структурирования их форм. Особенно этот тезис актуален в условиях так называемого визуального поворота, который произошёл в современном мире.
В сферах социального и гуманитарного знания возникло множество научных дисциплин, содержащих в своем названии понятие «визуальность»: визуальная антропология,
визуальная культурология, визуальная политология, визуальная социология, теория визуальных коммуникаций. В книге с красноречивым названием «Новое визуальное восприятие» исследователь П. Родькин высказывает мнение, что наступает эпоха нового
перцептуального вызова, бытие делогоцентрируется, происходит визуализация мира,
текст заполняется изображением, и современные технологии во многом фатализируют
этот процесс [1].
Постепенно новое визуальное мышление (термин Р. Арнхейма) стало формировать
новые формы коммуникации, новый, визуальный, язык. Известный культуролог М. Ямпольский, последовательно развивающий теорию визуальности в ряде работ, указывает,
что с периода появления «Критики чистого разума» Канта субъект всё в меньшей степени понимается как «человек мыслящий» и в большей степени как «человек наблюдающий». Это превращение субъекта в наблюдателя становится особенно очевидным в XX
© Т. Семьян, 2013
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веке, требующем от читателя (зрителя) безостановочного синтеза дискретного потока
визуальных образов. Осознание того, что мир современности и постсовременности ориентируется на визуальный способ представления информации, привело к обоснованию
необходимости выделения в рамках современной науки, в том числе и литературоведении, понятия визуальности.
Общая теория визуальности текста ещё не разработана, существующие исследования базируются на положениях феноменологии, семиотики и теории пространства.
Визуальный облик текста имеет принципиальное значение в определении родовой
природы текста, можно указать визуальные маркеры трёх родов литературы. Стихотворный текст имеет акцентированный визуальный облик, строящийся на принципе остранения, акцентирующий белое поле страницы. С момента разделения двух дискурсивных
потоков – стих и прозу – стихотворный текст имеет выработанную традицией визуальную особенность расположения текстового материала с вертикальной ориентацией в
пространстве. Подвижная природа стихотворного текста позволила развиваться таким
жанрам, как фигурные стихи, калиграммы, позже визуальная поэзия. Это обширный корпус текстов, требующий специального изучения.
Автором данной статьи предложено теоретическое обоснование феномена визуальности прозаического текста [2], ниже речь пойдёт о визуальной стратегии текстов современной прозы и драматургии, а именно о том, как в современных текстах нарушается
классический визуальный облик, основанный на принципах линейности.
В ХХ веке сформировалась визуальная модель текста, общим характеризующим
принципом которой становится дискретность, являющаяся выражением новой психологической эпохи, отличной от классического времени. Примечательно, что такие ключевые фигуры ХХ века, как А. Белый и П.А. Флоренский подвергли критике мировоззрение XIX века, которое, по их мнению, ошибочно предполагало непрерывность в качестве
необходимого условия понимания мира, и выдвинули понятие прерывности в качестве
«символа» истинной реальности мира. Именно в творчестве А. Белого определилась матрица визуальной модели прозы неклассического типа, состоящая из таких элементов,
как пробел, отступ, вертикально и фигурно оформленные текстовые блоки – приёмов,
которые акцентируют белое пространство страницы. В новейших работах исследователи
пишут о кластерной поэтике текста, где центральной оказывается идея зияния, пустоты.
«Связано это с тем, что в экологической избыточности сигналов и информации смыслы
организуются не вокруг позитивных скоплений знаков, но вокруг разряжений в информационном поле» [3].
Визуальная модель прозы А. Белого нашла продолжение в текстах ключевых писателей отечественного литературного процесса ХХ века (А. Весёлый, А. Ремизов, Б.
Пильняк, П. Улитин, Г. Сапгир, В. Казаков и др.).
Культура, искусство и литература XXI века продолжают развивать визуальные стратегии сегментирования и дискретности, которые демонстрируют свою эстетическую
продуктивность. Современная теоретическая наука определяет визуально-графические
приёмы как организованную систему структурных отношений. Визуальный язык современной литературы формируется посредством: 1) расположения текстового материала
на плоскости страницы; 2) приёма шрифтовой акциденции; 3) интеграции вербального
и иконического компонентов.
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Субъективно-яркое выражение визуальные тенденции эпохи нашли в творчестве современного писателя Дениса Осокина. Осокин творчески свободно обращается с пространством страницы, создавая различные комбинации из заполненных и незаполненных вербально фрагментов, используя в качестве основной визуальной фигуры увеличенные пробелы между словами и буквами в слове, что создаёт причудливый орнамент,
словесную арабеску. Осокин работает с заместительной функцией пробела в качестве
пунктуационного знака, выстраивая свою систему членения текста.
Фрагментарность визуального облика прозаической страницы становится доминирующим принципом организации текста в новейшей прозе и, в ряду прочих приёмов,
создаётся сегментированием текста на абзацы небольшого объёма, на мини-главки, иногда в одно-два предложения (Ольга Зондберг, Линор Горалик и др.).
Линейность пространства страницы нарушается также шрифтовыми акцентами.
Шрифтовая неоднородность способна актуализировать модальные значения выделенного фрагмента, и с этой точки зрения её функция может быть сравнима с интонацией
звучащей речи. Иногда авторы делают прямые указания на интонационно-партитурную
функцию выделенной шрифтом фразы. В книге Маргариты Меклиной «Сражение при
Петербурге» разрядка выполняет традиционную интонационно-партитурную функцию,
пробелы между буквами визуализируют замедленное произнесение фразы. Автор даёт
комментарий внизу страницы о том, что выделенный фрагмент «читается чуть медленнее, чем остальные фразы, раздумчиво, отрешённо, с лёгким вздохом в начале периода»
[4: 9].
Современная литература активно использует возможности шрифтовых акцентов.
Если классическая литература пользовалась, прежде всего, имитирующими качествами
шрифта, например, изображала курсивом текст письма, то для современной литературы
шрифтовые выделения представляют ценность своими возможностями изображать, передавать, маркировать процессы бессознательного, подсознания, суггестивные качества
текста. Чаще всего в данном случае используется такой минус-приём, как отсутствие
заглавных букв, например, в романе Лены Элтанг «Каменные клёны» дневник одного из
персонажей – Луэллина – маркирован визуально, в нём отсутствуют заглавные буквы и
точки: «Длинные тексты приводят меня в смущение, не говоря уже о прописных буквах
и знаках препинания, от последних у меня голова идёт кругом и в горле першит» [5: 264].
Даже самая актуальная стратегия создания текста прибегает к традиционным приёмам визуализации, которые в контексте авангардной поэтики приобретают дополнительные эстетические смыслы. Так, в романе «Жутко громко и запредельно близко» известный американский писатель Джонатан Фоер достигает эффекта натурализации текста,
имитируя рукописные подчёркивания и выделения грамматических, орфографических
ошибок красным цветом.
О визуальной стратегии создания текста в творчестве Джонатана Фоера нужно
говорить подробно и отдельно, что сложно сделать в рамках данной работы, поэтому
ограничимся несколькими замечаниями, в частности о том, что Фоер использует не
только разные виды шрифтового выделения, но и нетрадиционное расположение текста
на странице, а также иллюстрацию фотографиями. Фоер также прибегает к сложным и
ярким визуальным формам, стратегия которых направлена на уничтожение вербального компонента: в уже названном романе – это напечатанный один поверх другого текст
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вплоть до полной невозможности прочитывания, в романе «Дерево кодов», написанном
в жанре гипертекста, большая часть слов буквально вырезана; последний эксперимент
напоминает тот, что предпринял Раймон Кено в своей знаменитой книге «Сто тысяч
миллиардов стихотворений».
Каждой историко-литературной эпохе соответствуют те или иные визуальные стандарты, определённая визуальная стратегия. Изменение визуальных особенностей маркирует глубинные перемены, происходящие в менталитете эпохи, культуре, традициях.
Тексты современных драматургов предлагают новый визуальный язык, отражающий
актуальные тенденции времени. Современная драма активно видоизменяется: изменился герой, конфликт, лексика, стратегия работы со зрителем при театральной постановке.
Современных драматургов часто упрекают в невозможности театральной постановки
их произведений, потому что композиция их пьес не предполагает психологической и
нарративной последовательности. Актуальная драматургия ориентирована на представление в философском значении этого понятия как воспроизведение в памяти и сознании
ассоциативных ощущений или восприятий. Маркером этого процесса, как визуальным,
так и концептуальным, можно считать меняющиеся задачи, эстетические функции и объём канонических элементов драмы, таких как реплика и ремарка, которые приобретают
качества эпического текста. Так, пьесы Н. Коляды, М. Угарова начинаются объёмными
ремарками, текст которых самоценен как литературный.
Есть и «обратная стратегия», основанная на минус-приёме: в пьесе «Кислород» Иван
Вырыпаев совсем отказывается от ремарок, и этот отказ становится семантическим знаком новой эстетики.
От ремарок отказывается в своей пьесе «Семь еврейских детей» одна из самых известных сегодня английских драматургов Кэрил Черчил. Пьеса поделена на семь пронумерованных текстовых блоков, расположенных вертикально, никакие визуальные элементы драмы не обозначены. В примечании в начале пьесы сообщается, что слова могут
быть поделены между героями любым способом. В каждой сцене – новый герой, иное
время и другой ребенок. Количество актеров не ограничено. Очевидно, что каждый пронумерованный фрагмент – это отдельная реплика нового персонажа.
Современная драматургия минимизирует количество персонажей, а при театральной
постановке и актеров. Так, в пьесе французского драматурга Фабриса Мелькио «Так узнал я, что ранен тобою, любовь моя» – всего один персонаж, названный ОН. Поэтому
визуальное пространство текста выглядит монолитным, повторяет особенности произведений эпического жанра. Подобный пример – в пьесе Н. Коляды «Шерочка с Машерочкой». В списке действующих лиц указаны два персонажа – женщина Ада Сергеевна
и кошка, поэтому пьеса имеет логичный подзаголовок «Монолог», а реплики героини
занимают по две страницы типографского шрифта.
Действие пьесы британского драматурга Марка Равенхилла «Продукт» представляет
собой речь кинопродюсера Джеймса, уговаривающего актрису Оливию сняться в кино.
Джеймс подробно рассказывает киносценарий, сочиняя по ходу дополнительные детали,
эпизоды, продумывая мотивировку поведения женского персонажа, и всячески старается
заинтриговать Оливию, заворожить её именами то Гуччи, то Версаче. Оливия молчит
на протяжении всей пьесы, читатель даже не знает её реакции на рассказ Джеймса, нет и
ремарок, через которые можно было бы догадаться, о чём думает актриса.
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Ритмическая стремительность речи персонажа передана через парцелляцию, слитно
произнесённые/написанные слова (Да маматётясоседка да»), значительное количество
глаголов с семантикой движения, фразы Джеймса рубленные, информативные.
Общий вид текста пьесы сегментированный, «разрыхлённый», каждый пассаж речи
Джеймса отделён пробелом. В пьесе есть интересный пример переноса фразы на другую
строку немотивированный синтаксически, но объяснимый как партитурный знак, знак
паузы: «И наступает пустота. Пустота, которую заполнял он. И ты опять начинаешь
жить. Ты опять начинаешь летать вокруг глобуса» [6: 675]. Продюсер модулирует
голосом, проигрывает перед актрисой ситуацию личной драмы героини будущего кинофильма, передаёт эмоции, и этот перенос фразы выражает эмоционально наполненную
паузу, после которой слово «жить» должно быть акцентировано.
Таким образом, классический, привычный для читателя дробный визуальный облик
пьесы теряет свои доминантные позиции, в значительной степени изменяется и приобретает черты, присущие эпическим жанрам, визуальный облик которых представляет собой плотно заполненное пространство страницы. Монолитность внешнего облика
страницы произведения, принадлежащего в эпическому роду литературы, репрезентирует, визуализирует особый тип мышления, который выражен в обстоятельной описательности, детализации, формирующих пространство повествования. Неслучайно теоретики
дают такое определение описанию как критерию эпического произведения: «описание,
т.е. воссоздание посредством слов чего-то устойчивого, стабильного или вовсе неподвижного» [7: 299].
Р. Барт указывал, что драма есть не что иное, как цитация жанра романа, а специфическая логика драмы объясняется совмещением в одном лице повествователя и персонажа, что служит ключом к драме [8].
Такое совмещение повествователя и персонажа сделало популярным драматурга
Евгения Гришковца. Знаменитые монодрамы «Как я съел собаку» и «ОдноврЕмЕнно»,
прославившие Гришковца перед широкой публикой, стилистически наследуют сказовые
традиции русской литературы, сближающие его с Лесковым, Зощенко и, пожалуй, прежде всего, с Довлатовым.
Считается, что в пьесе «Как я съел собаку» Гришковец рассказывает свою собственную историю – воспоминания из детства, службы на флоте, матросских буднях. И всётаки, как и в творчестве Довлатова, это псевдобиографизм. «Выдают тайну» предваряющие основное действие указания, заменяющие традиционную ремарку и напоминающие, что перед читателем пьеса, предназначенная для исполнения актёром: «Текст можно дополнять собственными историями и наблюдениями. Те моменты, которые особенно
не нравятся, можно опускать. Эту историю желательно рассказывать не меньше часа, но
и не более полутора часов» [9].
Ремарки в пьесе Гришковца обнаруживают новые качества. Текст ремарок, как это
возможно в классических образцах драмы, помещён в скобки, но представляет собой не
описание действий персонажей или смену декораций, а так же, как и текст во вступительной части, указывает возможные, лучшие варианты сценической постановки: «(В
этом месте лучше показать картинки или фотографии моряков или изобразить, какими
они бывают и что они делают)», «И хочется вот так лечь (нужно лечь), и свернуться калачиком (нужно свернуться), и постараться занимать как можно меньше места (нужно так
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и сделать, полежать… некоторое время, понять, что не получается, и сказать следующее)
– не получается… нет…, бесполезно» [9].
Приведённый текст обладает качествами перформативного высказывания, перформатива. Форма высказывания служит не описанию, а преобразованию ситуации, манипулированию ментальными состояниями или поведением слушающих. Такие высказывания являются не просто языковыми построениями, а реальными действиями говорящего.
Гришковец перформансирует в своих пьесах стихию разговорной речи, посредством
таких приёмов, как парцеллированные конструкции, разговорная лексика, междометия, и даже ненормативное написание слов, имитирующее разговорную фонику («Тогда
было, да… Серега, скажи, щас-то – пионерский лагерь. Неее – нормально…»).
Перформативный характер современной литературы ярко представлен в текстах смешанной, креолизованной природы, где вербальные и иконические знаки совмещены в
одном эстетическом и смысловом пространстве. Ярче всего эти процессы представлены
в визуальной поэзии; среди прозаиков, работающих в такой технике, очень известные
имена – У. Эко, В. Пелевин, Дж. Фоер, А. Королёв, Д. Осокин и многие другие. В драме
феномен креолизованного текста – событие уникальное, в отечественной драматургии
им стало творчество Оли Мухиной.
Оля Мухина пишет в жанре «пьесы с картинками» («Печальные танцы Ксаверия Калудского», «Александр Август», «Любовь Карловны», «Таня-Таня»), в которых сохранены
внешние каноны – список действующих лиц, деление на части, картины, реплики, ремарки, но присутствует ещё и невербальный компонент текста в виде рисунков и фотографий.
Эти «картинки», опространствливая текст, выполняют ряд сложных функций: коммуникативную, эстетическую, орнаментальную, служат созданию необходимой атмосферы, стилистически представляют эпоху и даже визуализируют персонажей пьесы на фотографиях.
Как новаторскую можно оценить пьесу Оли Мухиной «Летит». По мнению критиков,
эта пьеса о нашем времени, о сегодняшней России, о современной «золотой молодежи».
Пьесе предшествовали пятнадцать бесед-интервью с самыми модными персонажами
московского гламурного бомонда. На этом основании некоторые критики и сам автор относят пьесу к жанру вербатим – драматургии документа, прямой речи реальных людей.
Визуальный облик текста пьесы «Летит» повторяет стилистику глянцевого журнала,
изобилует рекламными фотографиями (часто со снижающими рекламный пафос надписями) и фотографиями западных и российских селебрити, звёзд мирового кино (например, английского актёра Джуда Лоу) и моделей, которые визуализируют для читателя
персонажей произведения. Необычный визуальный облик пьесы делает произведение
особой художественной акцией, цель которой стереть грань между искусством и действительностью, обнажить специфические явления времени. Нарочитая демонстрационность выражает специфическое качество актуального искусства – представлять себя в
форме акцентировано яркого перформанса.
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ВІЗУАЛЬНА МОВА ТЕКСТІВ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
У статті пропонуємо характеристику нових візуальних стратегій тексту в сучасній літературі. Підкреслено, що візуальне мислення сучасної епохи сформувало нові
форми комунікації, нову, візуальну, мову, яка виражена у таких знакових формах, як розміщення тексту на сторінці, шрифтова акціденція, з’єднання вербального і іконічного.
Ключові слова: візуальне мислення, візуальна модель тексту, шрифтова акціденція,
з’єднання вербального і іконічного
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VISUAL LANGUAGE TEXTS OF MODERN LITERATURE
This paper proposes strategies, which change the visual characteristics in the text of modern literature. It also focuses attention on the visual thinking of the modern era which has created new forms of communication, new, visual language, expressed in such symbolic forms, as
the text location on a page, font accentuation, combination of the verbal and the iconic.
Key words: visual thinking, visual model of the text, font accentuation, combination of the
verbal and the iconic.
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ИМФЕ им. М.Т.Рыльского НАНУ, Киев
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ТЕКСТА. «БАЯДЕРКА»
Л.МИНКУСА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЕ УКРАИНЫ
Статья посвящена проблеме интерпретации литературного произведения в балетном театре. На примере балета Л.Минкуса «Баядерка», возобновлённого на сцене
Национальной оперы знаменитой балериной Н.Макаровой, показаны стилистические
особенности хореографии М.Петипа, которые должны учитываться современными
хореографами при интерпретациях его спектаклей.
Ключевые слова: (украинский, классический) балет, интерпретация, театральный
текст, М.Петипа, «Баядерка», Н.Макарова.
В связи с проблемой интерпретации театрального текста, рассматриваемого нами,
стоит определиться, что представляет собой театральный текст в балетном спектакле и
какова роль балетмейстера, создающего сценическую редакцию спектакля, относящегося к произведениям классического наследия. При рассмотрении интерпретации литературного первоисточника (а либретто также таковым является) нужно учитывать тот факт,
что театральное искусство создаёт совершенно новое по своей природе произведение,
отличное от философии и литературы, – театральный спектакль. Отличительной чертой
спектакля является его протяжённость во времени и в пространстве. Спектакль предполагает коммуникацию, общение: для его осуществления необходимо наличие актёра и
зрителя. И успех его зависит не только от режиссёрского замысла, но и от воплощения
этого замысла актёрами. В категориальной системе семиологии спектакль принято называть театральным текстом. И содержание этого текста не исчерпывается содержанием
литературного первоисточника. Классический балетный спектакль – это синтез хореографии, музыки и сценографии.
Хореографию Мариуса Петипа, автора рассматриваемого спектакля «Баядерка»,
нельзя назвать новаторской и уж тем более экспериментальной, однако у неё есть очень
важное свойство, позволяющее говорить о ней в контексте современности: балетные шедевры Петипа не стареют, а со временем, напротив, являют свои новые грани. В.Гаевский
писал, что балет для Петипа – надвременное искусство. Величайший хореограф «придал балетному спектаклю ту окончательную структурную форму, которая определила
само понятие классического балета» [1:64]. Критик имеет в виду форму развёрнутой
балетной сюиты с многочисленными массовыми и сольными танцами. «Баядерка» является этапным спектаклем в творчестве Петипа: здесь уже проявляются черты балетного
симфонизма, окончательно сформировавшегося в балетах, созданных им в содружестве
с П.И.Чайковским и А.К.Глазуновым. В.Гаевский, не использовавший понятия театрального текста и театрального знака, писал о хореографичности содержания спектаклей Мариуса Петипа. Балет «Баядерка» характеризуется детально разработанной драматургией, развёрнутыми мимическими сценами, раскрывающими характеры героев и помогаю© Е. Коваленко, 2013
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щими развитию сюжета, однако в первую очередь спектакль интересен именно танцами:
именно как хореографический текст «Баядерка» является шедевром балетной классики.
Премьера «Баядерки» состоялась в 1877 г. в Петербургском Большом театре в бенефис балерины Е.Вазем. В партии Солора выступил Лев Иванов – будущий создатель знаменитых лебединых сцен в балете П.И. Чайковского «Лебединое озеро». Спектакль создавался в эпоху возрастающего интереса к экзотике стран Востока (Индия, Китай, Япония, Персия) и увлечения колониальным стилем в искусстве. В качестве литературных
первоисточников называют древнюю индийскую пьесу Калидаза «Сакунтала», послужившую основой для баллады В.Гёте «Бог и баядерка», на основе которой Ф.Тальони в
1830 г. на сцене Парижской оперы был поставлен балет «Бог и баядерка, или Влюблённая куртизанка». Существуют и иные версии создания балетного либретто. В 1839 г. в
Париже проходили гастроли индийской труппы «Баядерас», среди которых выделялась
своим талантом и красотой танцовщица Амани, которая спустя несколько лет внезапно
покончила жизнь самоубийством. Знаменитый поэт-романтик Теофиль Готье посвятил
прекрасной баядерке, решившей расстаться с жизнью из-за несчастной любви, либретто балета «Сакунтала», поставленного на сцене Гранд-опера братом Мариуса Петипа
Люсьеном в 1858 г. Известный исследователь танцевальных традиций разных стран и
исторических эпох, автор монографии «Всеобщая история танца» Сергей Худеков много
лет изучал особенности эпоса и хореографической культуры Индии и мечтал увидеть
на сцене образы далёкой сказочной страны. Особое место он уделяет описанию жизни
баядерок – храмовых танцовщиц, с раннего детства посвятивших свою жизнь служению
Богу, и особенно их танцам. Сергей Худеков и был автором либретто балета «Баядерка»,
поставленного Мариусом Петипа на музыку Людвига Минкуса в Санкт-Петербурге.
С момента первой постановки балет претерпел сильные изменения: при постановке
на сцене Мариинского театра М.Петипа сократил число теней в III акте до 32 (на премьере их было 64), после революции 1917 г. из балета исчез IV, последний акт «Гнев богов»,
многие балетмейстеры сочиняли новые номера – вариации и адажио или сокращали архаичные, по их мнению, сцены. Так Вахтанг Чабукиани сделал танцевальной партию Солора, которую с успехом исполнял он сам: ему принадлежит современная хореография
гран па Гамзатти и Солора из II акта на музыку, взятую из последней картины, и мужских
вариаций акта «Тени», он также поставил адажио-встречу Никии и Солора из I акта,
Н.Зубковскому принадлежит хореография танца Золотого божка, Константину Сергееву
– адажио Никии и Раба в I акте. Долгое время эталонной считалась сценическая редакция Мариинского театра (балетмейстеры В.Пономарёв, В.Чабукиани, К.Сергеев), однако
в 1980 г. Наталья Макарова, тщательно изучившая архивные документы, собранные в
библиотеке Гарвардского университета, создала свой постановочный вариант. Особенность постановки Макаровой в том, что она попыталась вернуться к сюжетному замыслу
Мариуса Петипа и восстановить забытый IV акт.
«Баядерка» в том виде, в каком она существует на Мариинской сцене, является неполной — в ней нет реального финала. Балет Петипа про предательство и возмездие
здесь предстает «преступлением без наказания». Поэтому в своей постановке я решила
воссоздать финальный акт — «апокалипсис» Петипа, следуя в его реконструкции авторскому стилю и восстановив, по мере возможности, его драматическую структуру,»
– говорит сама постановщица [4]. Естественно, спектакль Н.Макаровой не может быть
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точной копией премьеры 1877 г.: хореография некоторых номеров утеряна безвозвратно,
а кое-что требует корректировки в связи с требованиями сегодняшнего дня. Н.Макарова
оставила структуру балета трёхактной, объединив I и II акты в одно целое: т.о. «Тени»
стали II актом, а «Гнев богов» – III. Н.Макарова в своей постановке руководствовалась
в первую очередь драматической мотивировкой сюжетных коллизий. Это обусловило
общую режиссёрскую концепцию спектакля, сокращение некоторых номеров и сцен,
тормозящих с точки зрения балетмейстера развитие действия. Естественно, самые узнаваемые моменты спектакля, такие как акт «Тени», па-д’аксьон из 3-й картины и многие другие Макарова оставила без изменения. В своей постановке великая балерина,
прославившаяся не только своим техническим совершенством, но и высочайшим артистизмом, стремилась побороть формальное отношение к шедевру Петипа, наполнить
его драматическим содержанием. «Когда я работала, у меня не было видеозаписей и
отсутствовали контакты с Советским Союзом. Я могла полагаться лишь на воспоминания и свой артистический вкус, чтобы определить, что подходит нашему времени. Моей
целью было воздействовать на аудиторию эмоционально, а не только развлечь ее. Моя
версия «Баядерки» рождалась с помощью памяти, исследований и воображения» [3;4]
Сама Н.Макарова танцевала как партию Никии, так и партию Гамзатти. В сценической
редакции Макаровой партии невесты Солора Гамзатти стала более развёрнутой: она обогатилась не только интересными хореографическими номерами, но и обрела драматическое развитие, многогранность.
«Баядерка» в постановке Н.Макаровой прошла проверку временем: она с успехом
идёт во многих театрах мира Наиболее известные постановки: Королевский Шведский
балет (1989), Лондонский королевский балет (1989), театр Ла Скала (1992), театр Колон
(1992), Финский Национальный балет (1997), Балет де Сантьяго, Чили (1997), Австралийский балет, Сидней (1998), Муниципальный театр Рио-де-Жанейро (2001), Гамбургский балет (2002), Театр Вельки, Варшава (2004), Нидерландский Национальный балет
(2007), Корелла Балет (2008), Токио Балет (2009). 14 и 15 февраля 2013 г. состоялась
премьера «Баядерки» в редакции Н.Макаровой на сцене Национальной оперы.
В творчестве М.Петипа «Баядерка» был последним трагическим балетом, где драматизм содержания передавался развёрнутыми пантомимными сценами: в дальнейшем балетмейстер стал стремиться к развитию хореографической стороны спектакля, доведя её
до совершенства. В.Гаевский противопоставляет М.Петипа знаменитому реформатору
балета Ж.-Ж. Новерру, который в погоне за действенностью танца лишил балет виртуозности, превратив его в музыкальную пантомиму [1:86-87]. Однако в балете «Баядерка»
можно найти и танец действенный. Это не только пантомимные сцены, но и знаменитая
вариация Никии на свадьбе Солора – «Танец со змеёй». В одной вариации балерина проживает целую гамму эмоциональных состояний: отчаяние и безысходность – надежду
– радость и исступление – боль от внезапного укуса змеи – осознание предательства –
предсмертный ужас, сменяющийся бессильной покорностью судьбе: лучше смерть, чем
жизнь без любимого. Драматичная сцена поединка Никии и Гамзатти, которая завершает
2-ю картину I акта, – не просто пантомима, её также можно назвать действенным танцем: она в высшей степени музыкальна, динамична, от артисток требуется не столько
мимическая игра, сколько пластическая выразительность. Ю.Григорович в своей постановке «Баядерки» в Большом театре ввёл в эту картину много танцевальных движений
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– больших разрывных па-де-ша, перекидных жете, шене, что выглядит очень органично,
однако и в оригинальном варианте сцена очень эффектна и убедительна.
Однако кульминацией спектакля остаётся сцена теней, в которой нет никакого драматического действия: это симфония чистого танца, построенная на развитии лейттемы
классического I арабеска (по аналогии с музыкой её можно назвать главной темой). Это
движение в разных видах проходит через весь акт: первое адажио начинается с бесшумного жете в I арабеск с медленным выходом на пуант (балерина как бы висит в воздухе,
незаметно для зрителя придерживаясь за плечо партнёра), чередой последовательных
I арабесков, перемежающихся с пор-де-бра и шагами, спускаются с гор 32 тени и повторяют эту позу уже в статичном построении в рисунке прямоугольника, с сиссонов в
I арабеск начинается антре в па-де-труа, потом – подъёмы и резкие остановки в позе I
арабеск после пируэтов в адажио солистов. I арабеск так или иначе присутствует в вариациях теней и Никии. Кода – также развитие темы арабеска: сначала в ритме вальса
(сиссоны – у па-де-труа, подъёмы – у солистов), а затем в ритме безудержного галопа,
где комбинация вихреобразных сиссонов кордебалета, переходящих в тур вальса, заканчиваются так называемыми «блинчиками» – отскоками назад в позе I арабеск, эти же
«блинчики», только выполненные с большей амплитудой, завершают коду солистки, вызывая обычно бурные аплодисменты.
Поза экарте является ещё одним хореографическим лейтмотивом «Теней»: назовём
её побочной темой. Экарте в переводе с французского – перевёрнутый. Особенность этой
позы заключается в её диагональном расположении в пространстве сцены: нога танцовщицы открыта максимально высоко в сторону, а корпус слегка наклонён в противоположную от ноги сторону. В антре «Теней» есть очень эффектный момент, когда 32 танцовщицы, стоя в 4 линии друг за другом, одновременно выполняют девелоппе в экарте
вперёд и выдерживают эту позу 4 такта. В классической редакции линия рук танцовщиц
(положение алонже) повторяет линию ноги и корпус слегка отклонён в то время как
взгляд устремлён в сторону носка открытой ноги. Такая поза создаёт впечатление воздушности, парения, в то же время она нестабильна и технически неустойчива, требует
определённой координации. Н.Макарова подкорректировала позу экарте таким образом,
что она стала устойчивой: голова танцовщиц отвёрнута от зрителя и взгляд направлен
на кисть руки, соответствующей опорной ноге, руки закруглены: «опорная» – во II позиции, «работающая» (соответствующая поднятой ноге) – в III, что даёт возможность
выше поднять ногу. В целом же Н.Макарова стремилась максимально точно сохранить
стиль хореографии М.Петипа.
Вообще в истории существования балета «Баядерка» попытки изменения стилистики белого акта «Теней» терпели неудачу. Так в 1917 г., в эпоху послереволюционных
театральных экспериментов А.Горский в своей постановке «Баядерки» на сцене Большого театра одел танцовщиц в разноцветные индийские сари и полностью отказался
от классической хореографии. Однако уже в 1923 г. В.Тихомиров возобновил «Тени» в
постановке М.Петипа.
«Баядерка» в постановке солиста Большого театра Л.Жукова 2 октября 1926 г. стала
первым балетным спектаклем Киевской Украинской государственной оперы. Позже акт
«Тени» не раз ставился на киевской сцене в концертных программах Киевского театра
оперы и балета им. Т.Г.Шевченко и Киевского государственного хореографического учи23

лища. В 1986 г. Валерий Ковтун, возглавлявший в то время балетную труппу Киевского
оперного театра, поставил «Баядерку» целиком. За основу он взял постановку Кировского (ныне Мариинского) театра, где спектакль идёт в хореографии М.Петипа (редакция В.Пономарёва, В.Чабукиани и К.Сергеева). Консультантом постановки была примабалерина и педагог-репетитор Кировского театра Нинелла Кургапкина, которая помогала
балетмейстеру в точном перенесении нюансов петербургской постановки. Спектакль имел
большой успех, чему способствовала кропотливая работа педагогов-репетиторов Т.Ахекян,
В.Калиновской, А.Лагоды, И.Лукашёвой, А.Кальченко, В.Круглова, Н.Прядченко, позже –
Р.Хилько, А.Козлова, Л.Сморгачёвой, высочайшее мастерство солистов Р.Хилько, Т.Боровик,
Т.Таякиной, Т.Белецкой, Н.Прядченко, А.Козлова, С.Лукина, В.Яременко, Л.Сморгачёвой и
др., профессионализм кордебалета. Нельзя не отметить яркое сценическое оформление молодого художника Вячеслава Окунева (это был один из первых его спектаклей), костюмы,
соединяющие в себе традиции классического балета с индийскими национальными элементами. Частичное обновление «Баядерки» было проведено в 2009 г.
Хореографическая лексика «Баядерки» не нова для столичной балетной труппы, однако встреча с таким признанным мастером, как Наталья Макарова, безусловно имеет
огромное значение для каждого из артистов. Наталья Макарова окончила Ленинградское академическое хореографическое училище в 1959 г. и была принята в Кировский
театр. Карьера её складывалась удачно: за 11 лет работы она станцевала около 30 сольных и ведущих партий. С Макаровой работали такие выдающиеся балетмейстеры,
как К.Голейзовский и Л.Якобсон, она была первой исполнительницей многих партий,
участвовала в зарубежных гастролях. Однако молодой артистке не хватало свободы
самореализации. «Я уехала потому, что испытывала артистический голод», – говорит
Н.Макарова в одном из интервью [2]. В 1970 г., во время гастролей Кировского театра в
Лондоне, Макарова после триумфального выступления в Жизели попросила политического убежища в Великобритании. В скором времени она переехала в Америку, где стала
примой-балериной Америкэн балле тиэтр (АБТ), выступала в качестве приглашённой
звезды во многих знаменитых театрах мира. Долгое время творчество Н.Макаровой в
Советском Союзе было под запретом, но и в то время среди артистов распространялись
видеозаписи Макаровой (порой плохого качества), по которым можно было составить
представление об этой уникальной артистке. Н.Макарова по-своему интерпретировала
даже известные балетные партии, как Жизель, Одетта-Одиллия, Раймонда (её исполнение классической венгерской вариации отличалось необычайной выразительностью
и оригинальностью трактовки) Балерина в совершенстве владела апломбом (устойчивостью) и зритель никогда не замечал в её танце усилий, направленных на преодоление
технических трудностей. Прекрасная классическая школа и опыт работы в различных
хореографических стилях дали балерине внутреннюю свободу и возможность обогащать
своё исполнение множеством тончайших нюансов.
Инициатором приглашения великой балерины в Киев стал известный танцовщик,
премьер Национальной оперы и Мариинского театра, победитель и лауреат многих престижных конкурсов з.а. Украины Денис Матвиенко, исполнявший обязанности художественного руководителя балетной труппы Национальной оперы. Молодой руководитель
с энтузиазмом принялся за работу и за короткий полуторагодичный срок своей работы
на посту главного балетмейстера перенёс на сцену Национальной оперы в общей слож24

ности 5 балетных спектаклей различной стилистики: «Класс-концерт» в хореографии
Асафа Мессерера, «Radio & Jullet» и «Quatro» в хореографии Эдварда Клюга, «Баядерку» в редакции Н.Макаровой и подвёл итог своей деятельности прекрасным вечером
постановок Михаила Фокина, выйдя на сцену в образе Юноши в «Шопениане»...
Д.Матвиенко хорошо знакома «Баядерка» в редакции Н.Макаровой: он танцевал этот спектакль в театре Ла Скала (Милан) и в Театре Вельки (Варшава). Поэтому,
встретившись с великой балериной на посвящённом ей гала-концерте, проходившем в
Санкт-Петербурге, Денис обратился к ней с просьбой поставить «Баядерку» в Киеве.
Н.Макарова дала своё согласие, несмотря на плотный творческий график.
В числе ведущих солистов, которым выпала честь работать с Н.Макаровой в новой
постановке – как признанные мастера сцены, так и талантливая молодёжь, открытая
для творческих экспериментов. Так, если на премьере в партии Гамзатти выступила н.а.
Украины Елена Филиппьева, то второй спектакль Макарова доверила молодой солистке
балета, успевшей, тем не менее, исполнить ряд ведущих партий в репертуаре театра и стать
лауреатом Международного конкурса им. С.Лифаря, Екатерине Чебыкиной. Эти балерины
по-разному интерпретируют образ властной принцессы. Если в исполнении Е.Филиппьевой
впечатление производит скульптурность поз и законченность линий, стабильность вращений и большая амплитуда прыжков в сочетании с артистизмом, то Е.Чебыкина демонстрирует лёгкость, утончённость, удивительную пластичность рук и корпуса. Молодой солистке
подчас не хватает глубины осмысления актёрской задачи, что отличает образы, созданные
Е.Филиппьевой, однако у неё очень бальшой творческий потенциал.
В партии Никии выступили Ольга Голица и Наталья Мацак. О.Голица – танцовщица
лирико-драматического плана и наиболее интересны в её исполнении партии, требующие не только безукоризненного владения техникой, но и артистизма. Лучшие её роли
– Жизель, Джульетта, Фригия в «Спартаке», Ширин в «Легенде о любви», Одетта-Одиллия в «Лебедином озере» и т. д. О.Голица никогда раньше не танцевала партию Никии,
но, несмотря на это, Н.Макарова приняла решение доверить премьеру именно ей. Молодая балерина создала очень трогательный по своему драматизму образ, а её исполнение
картины «Тени» поражает тончайшими нюансами. Достаточно вспомнить, как она, стоя
на пальцах в I арабеске, медленно спускается с пальцев в плие, постепенно повышая
ногу, что в сочетании с музыкальным пианиссимо создаёт некое гипнотическое впечатление. Безусловно работа с Н.Макаровой очень много дала артистке.
Особенностью артистической индивидуальности Н.Мацак является привнесение ею
во все партии чувственного начала. Необычайная пластическая одарённость и взрывной
темперамент в совокупности с яркой сценичной внешностью помогли Н.Мацак создать
много интересных хореографических образов: она не только исполняет весь ведущий
классический репертуар Национальной оперы, но и работает со многими современными
хореографами, ездит на гастроли с известными театрами и участвует в престижных фестивалях. В партии Никии балерине лучше всего удались драматические сцены – поединок с Гамзатти и знаменитый «Танец со змеёй», а её исполнение акта «Теней» отличается
широтой, виртуозностью, сочетанием кантиленности с волевым напором.
В партии Солора на премьере блистал Денис Матвиенко. Он был безупречен как
в виртуознейших вариациях, вызывавших бурные аплодисменты, так и в классических
дуэтах с Никией (О.Голица) и Гамзатти (Е.Филиппьева). Другой исполнитель партии Со25

лора з.а. Украины Денис Недак также заслуживает всяческих похвал: он обладает всеми
качествами, необходимыми для балетного премьера – высоким ростом, прекрасной техникой, мастерством и чувством линии в дуэтном танце.
Что касается образного решения партии Солора в новой редакцмм, то его роль в
финальной сцене очень пассивна на фоне главных героинь. Известный искусствовед
А.Чепалов назвал спектакль в редакции Н.Макаровой «женским» «в отличие, скажем,
от варианта Рудольфа Нуреева или Валерия Ковтуна, где акцент сделан на главной мужской роли» [4]. С критиком можно поспорить, т. к. в редакции Макаровой сохранены все
традиционные мужские вариации (поставленные, как известно, уже после Петипа); более того, она ввела очень техничные танцы для мужского ансамбля, сократив некоторые
статичные номера, что придало спектаклю динамики.
Однако следует остановиться на некоторых моментах спектакля, кажущихся спорными. Во-первых, это оркестровка. Музыкальная аранжировка Джона Лэнчбери, предложенная Н.Макаровой для постановки, очень специфична. Зрителям, привыкшим к
традиционной оркестровке, непривычно слышать, например, нарастающий легатированый басовый аккомпанемент, заглушающий основную мелодию «Танца со змеёй»: это
несколько разрушает общее настроение и мешает восприятию сцены. Этот момент в
спектакле не единственный, некоторую нестройность создаёт также ударная группа, значение которой в партитуре усилено. Из вышеупомянутого «Танца со змеёй» купирована
самая эффектная и узнаваемая быстрая часть, которая не только раскрывает новую грань
характера героини, но и является кульминацией всего акта, за которой следует катастрофа (укус змеи) тем более страшная, чем более радостным и утверждающим был танец
Никии. Вряд ли убирать этот кусок было режиссёрски правильным решением, тем более,
что в некоторых предыдущих редакциях «Баядерки», в частности, в театре Ковент-Гарден (Лондон) Макарова оставила эту сцену без изменения.
Главный художник спектакля Вячеслав Окунев при создании декораций отошёл от своего предыдущего варианта и создал совершенно новые декорации. Он показал не жаркую Индию под палящим солнцем, а Индию сумеречную. Освещение сцены даже в картине свадьбы приглушённое. В костюмах преобладают желтые, охровые, коричневые, серые а также
пастельно-голубые и розовые тона. «Моей главной задачей была стилизация, я хотел восстановить воспоминания о старом театре, о том, какие были декорации в те времена, какие
эффекты разрушения и романтические картины сопровождали постановку. Хотелось, чтобы
мои впечатления о старом театре передались зрителю», – говорит художник [2].
Среди солистов, занятых в премьере, стоит отметить исполнителей роли Золотого
божка с пластикой танцующего Шивы А.Писарева и И.Бойко (Н.Макарова ввела этот
вставной номер в канву спектакля, сделав его исполнителя ожившим храмовым божеством). Очень выразительны и значительны образы Великого брамина (С.Литвиненко)
и Раджи (И.Булычёв). В зажигательном индусском блистали К.Иваненко, Я.Ткачук,
В.Нетруненко, М.Лавроненко. В па-де-труа выделялась академичной манерой исполнения и изяществом линий Ю.Трандасир, Е.Алаева, Е.Чепрасова и др.
Премьера «Баядерки» в редакции Н.Макаровой стала событием в театральной жизни
столицы Украины и принесла неоценимую пользу всему коллективу киевского балета.
Этот спектакль уже давно доказал своё право на существование и с успехом идёт во
многих театрах мира С течением времени шедевры балетной классики требуют обнов26

ления, но тем не менее при их последующих сценических воплощениях очень важно
сохранить оригинальный стиль хореографии, чтобы донести до следующих поколений
дух сказочной эпохи балетного романтизма, воспоминание о котором оставил великий
Мариус Петипа своей экзотической и возвышенной «Баядеркой».
Балетный спектакль рассмотрен как структурированный хореографический текст: с
сопоставлением главной и побочной тем, их развития, выделением хореографической
позы как театрального знака, составляющего код театральной условности, владение
которым позволяет постановщику в своей интерпретации классического произведения
раскрыть его содержание, что мастерски продемонстрировала Н.Макарова.
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текст, М.Петіпа, “Баядерка”, Н.Макарова.
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THE PROBLEM OF A THEATRICAL TEXT INTERPRETATION. L.MINKUS’
“BAYADERE” IN THE NATIONAL OPERA OF UKRAINE
This paper deals with the problem of a literature masterpiece interpreted in a ballet theater.
The ballet by L.Minkus “Bayadere” which the famous ballerina N.Makarova restaged in the
National opera of Ukraine is taken as an example. It shows stylistic features of M.Petipa’s
choreography to be considered by modern ballet makers while interpreting his ballets.
Key words: (Ukrainian, classic) ballet, interpretation, theatrical text, M,Petipa, “Bayadere”, N.Makarova.
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КОНЦЕПТ «РІДНА МОВА» У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
ДМИТРА ПАВЛИЧКА
У статті розв’язується питання реалізації концепту «рідна мова» у художньому
дискурсі. На основі поезії Дмитра Павличка здійснено аналіз цього концепту, встановлено способи його вербальної репрезентації, визначено семантику лексем, які конкретизують його значення.
Ключові слова: концепт, художній дискурс, вербальна репрезентація, метафоричний контекст.
Рідна мова відкриває всі шляхи людині: і духовного розвитку, і матеріального становлення. Над цим питанням, філософськи опрацьованим свого часу Вільямом Гумбольдтом та його однодумцями, замислювалися вітчизняні вчені й письменники ХІХХХІ століть. Та й ще раніше, у часи розвитку книжної української мови, про важливість
богослужіння рідною мовою неухильно постулював Петро Могила, який і діяльність
заснованої ним Києво-Могилянської колегії побудував на рідномовних засадах. Власне, Києво-Могилянська колегія, згодом академія, відіграла особливу роль у мовно-національній ідентифікації тогочасного суспільства [1: 92]. Сам же Петро Могила сприяв
українізації богослужіння, «докладаючи зусиль до заміни малозрозумілої простому народові церковнослов’янської мови українською книжною» [2: 45].
Відомо, що українська літературна мова остаточно утверджується як національна
мова українського народу з появою «Енеїди» І. Котляревського. Починається в історії
розвитку літературної мови й мови українців новий період, у межах якого «перехід на
народну основу й опора на художній стиль міцно зв’язали літературну мову з фольклором, його естетикою й образними засобами та з тогочасним живим мовленням» [3: 133].
У ХІХ столітті розбудова української мови пов’язана насамперед з діяльністю письменників, які своїм талантом збагачували й удосконалювали мову, уберігаючи від постійних
нападів чи то російського, чи то польського шовінізму.
Українська мова торувала собі шлях, долаючи неймовірні труднощі й заборони і в ХХ
столітті. Її бурхливий розвиток відбувався завдяки художній літературі, науковим розвідкам, хоча тих, хто творив мовні скарби, нещадно карали або переслідували. Сьогодні вже
нікого не здивують вислови «репресовані мовознавці» чи «репресовані письменники»,
їх здобутки ретельно вивчають, опрацьовують їхній унесок у становлення мови та літератури. Але найголовніше те, що вони зберегли рідну мову, часом ціною власного жит© О. Мороз, 2013
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тя. У таких «безумовних» умовах існування не могла не постати наука про рідномовні
обов’язки українця, постульована Іваном Огієнком. Вона засвідчила небайдуже, дбайливе й обережно тремтливе ставлення українців до своєї мови. І сьогодні українська мова в
її історичному і філософському вимірах становить особливу концепцію, заґрунтовану на
духовній спадщині славних попередників. У зв’язку з цим очевидним є факт існування
концепту «рідна мова», що реалізується в різних лексемах і висловах.
Концепт «рідна мова» знаходить своє вираження насамперед у художньому дискурсі
й презентований виразно в Дмитра Павличка. Тому метою пропонованої статті є опрацювання відповідного концептуального поля, виявленого на основі творів сучасного поета. Реалізації цієї мети слугують такі завдання: 1) виявити особливості сучасної концептосфери; 2) окреслити семантичні аспекти реалізації концепту «рідна мова»; 3) виявити
структурні моделі репрезентантів досліджуваного концепту; 4) дослідити авторську позицію щодо поняття «рідна мова» у загальноукраїнському контексті.
Концепт як основну одиницю когнітивної лінгвістики вітчизняні мовознавці почали
вивчати не так давно, проте маємо серйозні напрацювання в цьому аспекті – від ґрунтовних теоретичних досліджень до практично орієнтованих студій, заснованих на різному мовному матеріалі. Це праці В.М. Русанівського, В.В. Жайворонка, А.П. Загнітка,
В.І. Кононенка, В.Л. Іващенко, І.О. Голубовської, Т.В. Радзієвської, О.А. Селіванової,
Г.М. Яворської, Л.І. Шевченко, Л. Малевич тощо. Як переконаний В.К. Щербін, зусиллями концептологів України й Білорусі сьогодні виявлені й описані тисячі різних концептів [4: 30]. Прикметно й те, що концептуальний аналіз уже вийшов за межі когнітивної
лінгвістики й активно залучається в мовознавчих дисциплінах, набуваючи різних форм
відповідно до сфери використання. Пов’язаний він і з художнім дискурсом, який чи не
найкраще репрезентує мовні стереотипи, уподобання, характерні для свідомості певної
доби, а письменники цю свідомість вербально відтворюють.
У мовній картині українця на особливу увагу заслуговує поняття «рідна мова», адже
«рідна мова – це найважливіша основа, що на ній зростає духово й культурно кожний
народ» [5: 3]. Свідомий українець не уявляє свого існування без мови, бо саме вона дає
сили жити й працювати, «приносить людині найбільше й найглибше особисте щастя, а
державі – найсильніші патріотичні характери» [5: 3]. З-поміж таких характерів вагоме
місце належить Дмитрові Павличку. Усе своє життя і творчість поет скерував у русло
служіння народу та його мові, про що виразно свідчать слова самого автора: «Я зрозумів, що моя поезія може служити мені панциром у боротьбі за українське слово. Так я
жив, час од часу ставав собі на горло, але також нерідко говорив правду в очі русифікаторам, обороняв нашу мову і взагалі все українське, що підпадало на знищення з боку
комуністичної влади» [6 (1: 9)]. Не випадково, що концепт «рідна мова» вербалізується
різнопланово в поезіях митця, відтворюючи при цьому й духовні стереотипи українців.
Відомо, що лексема «мова» багатозначна, і Словник української мови в 11-ти томах
фіксує шість її значень, одне з яких пов’язане з поняттям «рідна мова», а саме: «Сукупність довільно відтворюваних загальноприйнятих у межах даного суспільства звукових
знаків для об’єктивно існуючих явищ і понять, а також загальноприйнятих правил їх
комбінування у процесі вираження думок» [7: 768]. В енциклопедії української мови міститься вже термін «рідна мова», тлумачення якого пропонує В.М. Русанівський: «Рідна
мова – мова, з якою людина входить у світ, прилучається до загальнолюдських цінностей
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у її національній своєрідності. … Рідна мова сприймається не просто як засіб комунікації, не тільки як знаряддя формування думок, а значно інтимніше – як одне з головних
джерел патріотичних почуттів, як рецептор духовно-емоційної сфери людини» [8: 554].
Природно, що в суспільстві з панівною нацією рідна й державна мови зливаються в одній, хоча не для всіх суспільна реалізація мови пов’язана з рідною мовою, особливо в
багатонаціональних суспільствах.
«Рідна мова» фіксується у численних уживаннях – мінімальних поетичних контекстах, які забезпечують розкриття семантики названого ключового слова. На думку Л.
Пустовіт, такі слова, репрезентуючи поетичний словник української мови, виявляють:
тенденції метафоризації, шляхи творення поетичних перифраз, взаємодію традиційних
поетичних контекстів [9: 105]. У нашому розумінні все це стосується й концепту, для
якого контекстна реалізація дуже важлива.
Для українців рідною мовою є українська, державний, офіційний статус якої протягом багатьох століть не був підтверджений. Рідна мова, на думку І. Огієнка, – це «наріжний камінь існування народу, як окремої нації: без окремої мови нема самостійного народу»
[5: 7]. Український народ віки виборював самостійність і мову як її виняткову ознаку. І тому
«рідна мова» позиціонується як особлива концептуальна категорія, як природний (відповідно до походження) концепт, ментальне утворення, «що є витвором власне психічних процесів та станів», заґрунтованих на свідомих і несвідомих процесах людської діяльності [10:
58]. Це своєрідна ментальна структура, у семантиці й синтагматиці якої закодовано духовне
життя нації у всіх вимірах – і позитивному, і негативному. В описі концепту «рідна мова» виходимо з особливостей його семантичної реалізації, а також беремо до уваги, що «лексичні
значення формують основні субстанційні ознаки концепту» [11: 81].
Концепт «рідна мова» по-особливому реалізується в художньому дискурсі Дмитра
Павличка, засвідчуючи, з одного боку, індивідуальний авторський стиль, з іншого – відтворюючи сукупні стереотипи українців. У поетичних текстах зафіксовано більше ніж
100 контекстів цього поняття. Рідна мова для митця – українська, тому номінативне значення цієї сполуки представлене варіантами: рідна мова – українська мова – наша мова
– мова: Мамо, заспівайте рідною мовою [6 (3: 70)]; …і в нього відбирає церкву, пам’ять,
мову… [12]; …Одна у нас мова [6 (1: 97)]; Вчуйте ви у нашій мові те, що любите в
своїй… [6(3: 298)]. Метонімічними вкрапленням до цього ряду є варіанти «рідне слово»,
«мамине слово»: Я в світ прийшов із маминого слова [6 (3: 255)]; Бо, може, й слова в
тому шумі Не вчув би рідного [6 (3: 28)]. Українська мова здобула статус державної,
тому у віршах після 1991 року названий ряд доповнює сполука «державна мова». Природно, що кожна розвинена мова співвідноситься з державою як запорукою її міцного й
потужного розвитку. А найголовніший обов’язок держави – «всіма можливими силами
дбати про якнайкращий розвиток» літературної мови як основи духовного буття народу
[5: 7]. Поет не може стояти осторонь від цієї «державної мети», він повинен нести в маси
«дух державності» «…допоки із міських столичних плить Не зазвучить державна наша
мова» [6 (3: 226)]. Давно помічено, що людина, яка володіє державною мовою, комфортніша, успішніша, в неї немає скутості [3: 541]. Отже, важливим у реалізації концепту
«рідна мова» є вислів «державна мова». На жаль, в Україні українська мова не функціонує своїх державних функцій уповні, звідси й перифраза «конституційний міраж»: Куди
поділась твоя мова, Конституційний твій міраж? [3:28].
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Україна й мова у свідомості Дмитра Павличка нерозривні, тому весь простір рідного краю співвідносний підсвідомо з мовою, «мова й Україна об’єднуються в одному
поетичному образі, ототожнюючись з усіма поняттями, що становлять характерний етнопростір ліричного мислення українця» [13: 26]. Вербально цей зв’язок відтворено лексемами Україна, Вітчизна, метафоричними сполуками дух Батьківщини, батьківська
земля, плодющий чорнозем тощо: Але наша мова, дана нам навіки, То – земля, де предків
не змовкає кров [6 (4: 34)]; Вітчизна – хліб, але ж вона – і слово! [6 (1:311)]; …мова – то
Вкраїна…[6 (4:34)].
Рідна мова – наймиліша й найдорожча, і заслуговує на найніжніші почуття; вони
поглинають поета, живуть у ньому, сповнюють його: Вже озвалася в мені Тужно-ніжно
рідна мова [6 (1:170)]. Виражають ці емоції оцінні лексеми-іменники небо, сонце, алмаз,
скарб; прикметники і прислівники – солов’їна (солов’їно), тужно-ніжно тощо: В нас
мова, наче скарб, мов ланцюжок на шиї…[12]. Мова наповнюється сонячним сяйвом,
вона гордо рветься вгору й долає всі перешкоди: Дивіться в небо, а не в грязь, - Там сяє
наша мова [6 (3:60)]; …щоб жити в сонці й сонце берегти, щоб розкувати наше серце
й мову… [6 (4:40)].
Мова як духовна домінанта життя бачиться поету у всьому, що прилягає до духовного буття українського народу. Насамперед це поняття формується лексемами душа, дух,
безсмертя дух: Ми будем битися, як за життя, за мову, Що народила нас і душу нам
дала! [12]. Асоціативно духовне єство мови пов’язується із зерном, «ядром здоровим, Яке
ще здатне прорости» [6 (2:87)]. Духовні обшири мови презентують особливі ключові
слова, з якими пов’язане буття української нації, у яких «профіль української духовності, трагізм нашої історії, перипетії українського сьогодення, занепокоєність завтрашнім
днем, наші чесноти, вади, запас людської душі, багатий людський досвід» [14: 11]. Це
одиниці батько, мати, Великдень, Різдво, Батурин, Крути, УПА, Колима тощо: Як відректись мені від власного єства, від свого імені, Великодня й Різдва? Від батька й матері, від прадідної мови…[6 (4:399)]; …мова – гріх, печаль спокути, Здоров’я і світлінь
ума, І честь, і гідність, і страма, І пісні хміль, і запах рути, Батурин і Базар, і Крути,
І дух УПА, і біль засмути, І хрест із льоду, і німа Голгофа наша – Колима! [6 (3:57)]. На
цьому тлі ганебно іронічно, а часом і з сарказмом сприймаються назви матеріальних реалізацій концепту, а саме: мова – одежина (або одежа клоуна), мова – ковбаса: Що мова?
Одежина, й годі! [6 (1:463)]; Ой де ж тая ковбаса, Що від неї знову Навертає малоросів
На вкраїнську мову? [6 (2: 97)].
Мати рідну мову – бути щасливим: і в особистому, і суспільному вимірах, однак в
українській реальності, на думку поета, часом це неможливо. Концепт «рідна мова» обростає численними негативними смислами, пов’язаними як із сьогоденням мови, так і
її минулим. Сьогодні мова є, але про неї не дбають сучасники, ладні за всякі багатства
її «продати», мова – «бідна», «отруєна»: ….Але за те добро віддати бідну мову… [6 (3:
249)]. Ще гірше – у минулому. Так склалося в історії, що «не держава була на сторожі
мови, а мова уособлювала всі можливості для відродження держави» [1: 42]. Мова в уяві
Д. Павличка – жива істота, наділена неймовірною силою, міцністю духа, загартованими
у віковій боротьбі за право на вільне існування. Отже, мова явлена персоніфіковано, насамперед в образі людини-борця, правда, то сильного, то слабкого. Сила додає невмирущості, а тому на перший план виступають лексеми зі значенням існування, воскресіння,
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вічності, безсмертя, тривалості дії, що продукує контексти «мова не вмре», «мову не знищити», «мова – безсмертя дух», «мова - вічна», «мова – слово незнищенне»: Не знищиш
ти мою мову – не старайся! [6 (1: 254)]; Не радій з того, що ти не вмерла, А з того, що
вічна ти радій! [6 (3: 293)]; І воскрешає мова, наче рана… [6 (3: 105)].
Відомо, що українська мова зазнала чимало утисків, вона перебувала в постійній
небезпеці, як будь-яка людина, яку переслідують. Жахливі умови підкреслено матеріальними образами понурої семантики: «сміття», «колючі дроти», «каземати», «крематорій»,
«домовина», «шибениці-розп’яття», «паркетина дубова», «смерть», «Сибір»; дієсловами, що пов’язані зі стражданнями, – душити, стогнати, бити, умерти: Десь українська
мова То стогне, то ячить. Паркетина дубова вночі пройшлась по ній, її сікли й пекли…
[6 (4: 396)]; Коли душили нашу мову… [6 (3: 36)]; Де наша мова? В домовині Об віко
б’ється [6 (2: 81)]. Найжорстокіше нищилися Україна й українська мова в роки «великого перелому» і голодомору, і це була війна з українською духовністю [14: 11]. Лексема
«мова» набуває значення «жертва» і входить на його основі до опозиції «мова – вороги
мови». До цих ворогів автор категоричний: це й історично вмотивовані номінативні назви, й експресивно-оцінні переносні: яничари, цар, московський патріарх, покручі, хахли, Варшава, Відень, Москва, птаха двоголова тощо. Голодомор, який завдав особливої
шкоди українському селу, отже, і живій народній мові, автор сприймає як найбільше
лихо: … майстри Голодомору На нашу мову одягли петлю…[6 (3: 277)]. Страдницький
образ мови посилюється біблійною лексикою, співвідносною з розп’яттям Христа: покрова Божа, Христос, хрест: Як на покрові Божій тінь Христова, - поорана вона… [6
(3: 306)]; Він молиться за смерть моєї мови, Кує на неї із хреста ланцюг! [6 (3: 414)].
Мова знесилена від поневірянь, вона «у клітку загнана, мов кволе пташеня» [12].
Невимовний біль поета, вербалізований у низці метафоричних фігур, звернений насамперед до сучасного покоління, адже й сьогодні українська мова не розвивається повноправно, і пересічні українці неактивні у її поступі. Розпач і розчарування в сучасній
ситуації часом беруть верх у настроях Дмитра Павличка, що виражається здебільшого за
допомогою заперечення: «немає мови», «не чути мови», «зректися мови»: Не чути мови
рідної в столиці… [6 (3: 230)]; Жити на своїй землі – й мови рідної не чути… [6 (2: 88)];
Ти жив у Києві. Ні слова По-українськи не прорік… [6 (1: 486)]; Ти зрікся мови рідної…
[6 (1: 131)]. Трагізм мовної ситуації, на думку митця, полягає в байдужості самих українців, які зневажають і цькують найдорожче – «майдану золоту підкову, зламану і кинуту
в сміття» [6 (4: 18)]. Не меншого розчарування, а то й осуду, викликає таке суспільне
явище, як суржик, яке виразно протиставляється мові природній як штучне: «рідна мова
– хахлацький, брудний суржик»; «язичіє Донбасу»; «язичіє хахла». Суржик – вторинне,
негативне явище, неприродне, нав’язане: … Нашу мову в суржик обертало [6 (4: 101)].
Однак, місія поета в тому й полягає, щоб розвіювати розпач і безнадію, живити мову
зсередини, повертати їй колишній дух, тому українське слово – войовниче, горде, тверде,
гнівне, отже, незнищенне: Українська мово, будь твердою! [6 (3: 293)]; Щоб наливалось
гнівом світу Мого народу слово горде [6 (1: 187)].
Семантичне поле концепту «рідна мова» розкривається на основі опозиції «свійчужий»: своя мова – рідна, позитивно осмислюється; чужа мова виявляє негативне буття нації. Щодо чужої мови поет по-особливому категоричний, адже треба поважати й
любити насамперед рідне слово; чужа мова пов’язується зі смертю, а рідна – з життям і
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вічністю: Та не молися мовою чужою, Бо, на колінах стоячи, умреш… [6 (2: 34)]; Ми помрем і встанем, нас покличе мова, Що не вмре ніколи…[6 (4: 34)]. Чужа мова – «одежа»,
а рідна – духовна сутність людини, «кров», «серце». Поняття «чужа мова» реалізується
описово, за допомогою лексеми «не твоя»: І мова – не твоя [6 (3: 212)]. Неважко помітити, що під чужою мовою розуміється російська, однак Д. Павличко не проти цієї мови
як мови російського народу, натомість засуджує офіційну політику російських й українських владців: Знов російську мову в мову окупанта Обертає служба владного раба [6
(4: 33)]. Сам поет знає кілька мов і цим надзвичайно пишається: Я знаю мови Ботева,
Шекспіра, Міцкевича, Некрасова, Марті… [6 (2: 131)]; Я знаю десять мов, та за однуєдину Як бойовик, помру! [6 (3: 215)]. Кожна мова збагачує людину, вона – «духу школа»,
«золота сурма». На тлі інших мов виразнішою стає рідна, але ж проблема сучасників у
небажанні вивчати мови світу так, як закликає митець: Живи й орудуй мовами всіма [6 (2:
34)]. Отже, рідній мові належить гідне місце серед інших мов, про що свідчать наведені
метонімічні та метафоричні контексти, які допомагають розкрити семантику досліджуваного концепту.
Семантична сфера концепту «рідна мова» розширюється за рахунок уведення лексики сакральної сфери. Мова в баченні Дмитра Павличка оповита ореолом святості, це
святиня, подібна до нетлінних біблійних істин. Рідна мова розкривається за допомогою
таких метафоричних сполук: Божий Дух, Господа сурма, думка боготворна: Бо мова –
то не звук, а думка боготворна [6 (3: 215)]; Дай мову, що звучить, як Господа сурма!
[6 (3: 254)]. Рідне слово – для спілкування з Богом, для розвитку власної духовності,
щоб «думати, й творити власний дух» [6 (2: 131)]. Доля української мови, як й Ісуса
Христа, трагічна і жертовна, і на цьому тлі ці два поняття зближуються: Рідна мово,
Стражденна ти і вічна, як Господь [6 (3: 234)]. Українську мову розпинали на хресті, тому лексема розп’яття символізує біль і страждання слова в минулому: «засуджена
до шибениць-розп’ять». Метафоричний контекст воскресіння мови пов’язаний знову ж
таки з біблійним сюжетом: І воскрешає мова, наче рана… [6 (3: 305)]. Мова алегорично
постає в образі церкви – зруйнованої, так само, як і мова: Як церква знищена, стояла
рідна мова, Де вікна вибиті й позбивані хрести [6 (4: 381)]. Отже, репрезентація поняття
«рідна мова» пов’язана із сакральною лексикою та метафоричними сполуками, які увиразнюють страдницький шлях українського слова.
Усе, що створює народ, знаходить своє вираження в мові, особливо якщо йдеться про
яскравих його представників. На цій підставі можна стверджувати, що мова у свідомості
носіїв асоціюється з видатними мовними особистостями, які творили й розбудовували
мову. Для Дмитра Павличка, який і відображає погляди спільноти, «рідна мова» співвідноситься насамперед з іменами Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка, М. Рильського й
вербалізується у лексемах Шевченко, Франко (… потекла Шевченкова, Франкова…[6
(3: 295)]); висловах – слово Кобзаря, зоряниця Кобзаря, сто томів Франка, зірка Лесина,
«Рильського ясна зоря». Мова міцна й незборима, коли має таких творців: Та наша мова
грає, Як армія гримить у ста томах Франка [12].
Непересічною мовною особистістю можемо справедливо назвати й Дмитра Павличка. Пристрасний поетичний хист він скеровує у справу служіння рідній мові, яка складає
сенс його творчого й особистого життя. Життя інше – то тільки смерть: Та материнської
не чути мови, – Ото була б загибель-смерть моя! [6 (1: 149)].
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Національна належність автора, його суспільний та особистий досвід, умови соціального середовища, емоційний рівень та інтелектуальний розвиток – усе це позначається на характері художнього тексту [15: 90]. Слово Дмитра Павличка містке, афористичне,
воно несе правду, незважаючи на заборони, ідейні постулати, необ’єктивність світу.
Таким чином, концепту «рідна мова» належить провідна роль у художньому дискурсі Дмитра Павличка. Реалізація цього поняття пов’язана з лексемами та висловами,
які охоплюють увесь духовний і матеріальний обшир поетичної уяви поета, скерованої
в минуле, а також сьогодення мовного буття українців. На особливу увагу заслуговує подальше дослідження особливостей реалізації досліджуваного поняття в дискурсі інших
митців сучасної літератури.
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КОНЦЕПТ «РОДНОЙ ЯЗЫК»
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ ДМИТРИЯ ПАВЛЫЧКО
В статье изучаются вопросы реализации концепта «родной язык» в художественном дискурсе. Данный концепт проанализирован на материале поэзии Дмитрия
Павлычко, определены способы его вербальной презентации, охарактеризованы семантические особенности лексем, конкретизирующих его значение.
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THE CONCEPT «MOTHER TONGUE» IN THE ARTISTIC
DISCOURSE OF DMYTRO PAVLYCHKO
In the article the problems of the functioning the concept of «the mother tongue» in the
artistic discourse are considered. On the basis of poetry by Dmytro Pavlychko such concept
is analyzed, its verbal representation is distinguished; semantic features of the words of this
concept are established.
Key words: concept, artistic discourse, verbal representation, metaphoric context.
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Мова художньої літератури є особливим засобом створення естетичної реальності.
Її лінгвальний склад та функційна своєрідність відрізняються від інших мовних організацій. Принципи взаємодії лексичних одиниць в різножанрових художніх творах специфічні, подеколи навіть незвичні, а тому завжди перебувають у полі зору лінгвістів. Саме
в літературних текстах найчастіше відбувається переосмислення одиниць лексичного
рівня мови, його збагачення та оновлення, що певною мірою визначає також становлення ідіостилю письменника. Стильова манера автора характеризується творенням нових
слів, особливим відбором мовних засобів і способами їх комбінування.
До індивідуально-авторських новотворів, що штучно трансформуються письменником, зараховують контекстуальні синоніми, які повсякчас стають предметом вивчення
різних лінгвістичних розвідок як вітчизняних, так і зарубіжних учених, проте досі не
мають чітко вироблених принципів їх всебічного дослідження на матеріалі літературного твору. Тому питання контекстуальної синоніміки як лінгвостилістичної категорії
художньої мови є одним із важливих моментів у розв’язанні багатоаспектної проблеми
синонімії.
На сьогодні найбільш доцільною та продуктивною у дослідженні контекстуальної
синоніміки на матеріалі літературного твору вважається методика компонентного аналізу, а своєрідною універсалією вивчення лексичних синонімів художньої мови є морфологічна вибірковість. Так, принципи застосування компонентного аналізу як одного з методів вивчення семантики у дослідженні контекстуальних синонімів різної категорійної
належності розглянуті у працях Е.Р. Брагіна, Л.М. Васильєва, Є.В. Заонєгіна, М.П. Кочергана, О.М. Кузнєцова, О.І. Нечитайла, Ж.П. Соколовської,
О.О. Тараненка та ін.
Методом компонентного аналізу лексичні значення контекстуальних синонімів досліджувалися на матеріалі творів Юрія Андруховича, Івана Багряного, Володимира Винниченка, Олеся Гончара, Павла Загребельного, Григорія Тютюнника, Валерія Шевчука
та ін. Досі ж не дослідженими залишаються оказіональні синонімічні одиниці різної
категорійної належності в представників сучасної жіночої української прози, зокрема
Емми Андієвської, Оксани Забужко, Ірини Жиленко, Марії Матіос, Галини Пагутяк та ін.
Мета нашої статті полягає у вивченні контекстуальної синоніміки роману “Урізька
готика” Галини Пагутяк. У зв’язку з цим постає необхідність у розгляді явища контекстуальної синонімії, а також описі теорії і принципів компонентного аналізу як одного з
лінгвістичних методів дослідження семантики слова.
“Контекстуальні синоніми – це слова й словосполучення, які внаслідок переносності
вживання потрапляють у незвичне для себе контекстне оточення і вступають у синонімічні відношення зі словами іншої семантичної групи. У звичному для них вживанні
вони не будуть синонімізуватися” [1: 54]. Такі синоніми відзначаються особливою свіжістю звучання, експресивністю, образністю. Основою художнього ефекту контекстуальних синонімів є предметно-логічне значення, від якого відштовхується автор, створюючи новий словесний образ. Контекстуальні синоніми поєднують у собі елементи
первинного значення слова та те нове, що з’являється в ньому через незвичне контекстне
оточення. Авторським синонімічним одиницям мови художніх творів властива, як правило, одноразовість уживання, що зумовлюється індивідуальним характером переносно
вжитих слів чи конструкцій залежно від конкретного зв’язку з певною ситуацією. Рівнозначність стилістичного ефекту контекстуальних синонімів досягається тоді, коли вони
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використовуються в подібних контекстах. Основна стилістична функція таких синонімів
визначається новизною сприйняття експресивно-образних засобів, яка забезпечується
специфічною передачею відтінків значення на підставі їх суміжності та близькості. Такі
індивідуальні близькі відтінки семантики слів слід шукати в поняттєвій структурі лексичного значення контекстуальних синонімів за допомогою компонентного аналізу.
У широкому розумінні лексичне значення можна трактувати як структуру, що має
денотативний зміст і конотативні нашарування, а у вузькому – як лише денотативний
зміст. Ми дотримуємось першого погляду, виходячи із сучасної концепції слова. Дедалі
частіше таке значення розкладають як певну ієрархічну структуру. “Лексичне значення
розуміється як безмежно складна й надмірна структура, що складається із денотативного
змісту з ядром і периферією та конотативного оточення” [1: 109].
Так, денотативна частина лексичного значення контекстуального слова-синоніма складається із семантичного ядра й периферії. Ядерні семи позначають постійні й
обов’язкові ознаки об’єкта, визначаються методом компонентного аналізу й відображаються у словникових дефініціях. Такі ядерні елементи семантики, які є постійними для
окремо взятої лексеми, можуть диференціювати значення слів, що синонімізуються в
контексті. Периферійні семи позначають другорядні ознаки й не виконують диференційних функцій.
Денотативну частину лексичного значення контекстуального слова-синоніма оточує
конотативна. “Це система значеннєвих елементів, які несуть додаткову інформацію про
поняття, на основі якої слова синонімізуються в тексті. Така система складається з трьох
рівнів:
1) потенційні семи, які репрезентують ознаки, спільні для всього колективу;
2) семи приховані, ймовірнісні, які вичленовуються лише при компонентному аналізі;
3) оказіональні семи, що відбивають індивідуально-авторські асоціації в літературних творах. Чим більше загально зрозумілою є сема, тим ближче вона до денотативного
ядра” [2: 152].
Лексичне значення контекстуального синоніма у тексті художнього твору пов’язують
передусім з переносним (метафоричним) значенням. Адже слова у тексті зближуються “на основі спільних властивостей, відношень, функцій, а також при виникненні того
нового, що є результатом інтегрування певних аспектів складових семантики слова” [2:
154]. Тому для аналізу семантики контекстуальних синонімів у літературному творі застосовуємо побудовану В.Г. Гаком модель метафоричного значення, “до складу якого
входить певний набір диференційних сем: категоріальна архісема А + родова В + видова
диференціююча сема В + потенційна сема С (надана властивість)” [3: 17]. Звідси контекстуальну синонімізацію спричиняють усунення родової і видової сем і актуалізація
потенційної, прихованої або оказіональної семи.
Контекстуальні синонімічні одиниці передусім є ефективним засобом авторської характеристики зображуваного. Через призму контекстуальної синоніміки відтворює власне бачення світу та художньо-довершено реалізує свій задум у творах і Галина Пагутяк.
Творчість цієї письменниці є винятковим і самобутнім явищем у сучасній українській жіночій прозі. Її “химерні” романи переплітають в собі народну демонологію з авторською
фантастикою, елементи етнографії та фольклору отримують перевагу над змалюванням
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історичного тла. Сутність найпоказовіших рис її творів полягає в особливостях оповідної манери, де спостерігаємо тяжіння до особливостей усного мовлення, простежуємо
перехрещення різних планів бачення, що зумовлює складні стилістичні ефекти – хронологічну непослідовність у викладі матеріалу, зміну тональностей, загальну романтичну
піднесеність, композиційну розкутість, вільні комбінації з часом, власне часові маніпуляції.
Роман “Урізька готика” засвідчує незрівнянну художню майстерність Галини Пагутяк. Письменниця відтворює картину буття жителів села Уріж через зовсім несподівані,
інколи парадоксальні ракурси. Що стосується мови роману, то, на думку О. Чаус, яка
на прохання авторки уклала передмову до твору, вона є “своєрідним сплавом діалекту й літературної мови. Подекуди письменниця переходить на чисту літературну мову,
але зберігає при цьому ритм бойківської говірки. Саме ця неповторність і вишуканість
мовних засобів, якими користується Галина Пагутяк, часом не вкладаються у чіткі літературні норми, потребують роз’яснення” [4: 5]. Лінгвістичного тлумачення, на нашу
думку, потребують передусім одиниці лексико-синонімічного рівня, які теж засвідчують
колоритність та витонченість мовних засобів Галини Пагутяк.
Контекстуальна синоніміка роману “Урізька готика” Галини Пагутяк представлена
надзвичайно різноманітно та яскраво. У пошуках нових синонімічних засобів письменниця вдається до переносного вживання слова, створення нових, оригінальних словесних сполук, які відзначаються яскравою образністю, експресивною забарвленістю.
Користуючись тим же самим словом в різних контекстах, авторка урізноманітнює його
зміст, розширює його семантичні межі, тим самим збагачуючи синонімічні засоби мови
новими синонімами.
Використання контекстуальних синонімів завжди вмотивоване змістом, загальним
колоритом розповіді. Такого типу синоніми в мові роману є одним із основних засобів
авторської характеристики описуваного, вияву ставлення письменниці до зображуваних
явищ буття. Відчуття героя Галина Пагутяк зазвичай передає через описи пейзажів, звуків, оточення. Наприклад, в описах навколишнього середовища, синоніми позначають
негативні відчуття та вживаються з метою передачі афективного стану героя, смутку,
розпачу і болю персонажа: старий-чорний, лихий-чужинський, сірий-холодний-тягучий,
безнадійний-розпачливий, дражливий-неприємний: “Ніхто не перейшов би тепер ріки,
якби не міст, старий і чорний, яким користувались хіба, коли була повна ріка” [4: 15];
“Відразу за мостом починався лихий та чужинський світ” [4: 15]; “Орко лежав нерухомо, часами провалюючись у щось сіре, холодне, тягуче” [4, с. 18]; “І та безнадійна
розпачлива музика, яка супроводжувала його падіння, допомагала йому вистояти, хоча
від неї серце могло тріснути надвоє” [4: 18]; “Із самого рана у стодолі майстер ладив
труну і чулися дражливі неприємні звуки” [4: 18].
Так, методом компонентного аналізу розглядаємо контекстуальні прикметникові синоніми, що передають негативний психічний стан героя:
1. Старий (який довго був у вжитку, став ветхим, іноді навіть непридатним для користування) [5: 1304]. Чорний (темний, темніший у порівнянні із звичайним кольором,
темний від чогось або перен. важкий, безпросвітний, безрадісний) [5: 1632]. Так, модель
лексичного значення аналізованих контекстуальних синонімів складається з категоріальної архісеми “ознака”, родової семи для старий “вік”, чорний “колір”, яка є диференцію38

ючою. Потенційною семою, що зближує значення поданих слів, є сема “буття у вжитку”,
а прихованими “безрадісність”, “безпросвітність”.
2. Лихий (який сповнений лиха, страждання) [5: 408]. Чужинський (який далекий
від кого-небудь своїми поглядами, духом) [5: 1622]. З метою передачі недоброго світу
“чужих”, що за тематикою роману протиставляється світу “своїх”, письменниця за допомогою потенційних сем “недобрість”, “неприйнятність” ототожнює у контексті значення
прикметників лихий-чужинський, адже для неї той, хто чужий, обов’язково злий, несе у
собі горе й нещастя.
3. Сірий (колір, середній між білим і чорним або перен. який нічим не примітний,
невиразний) [5: 769]. Холодний (пов’язаний з відчуттям холоду, з уявленням про холод,
або перен. який справляє неприємне, гнітюче враження своєю похмурістю, суворістю)
[5: 1003]. Тягучий (який довго триває; надміру довгий, розтягнений або перен. одноманітний, нудний) [5: 921]. Прагнучи передати гнітючі відчуття персонажа, авторка синонімізує слова, у яких модель лексичного значення представлена родовими семами “колір”
для сірий, “відчуття” для холодний, “тривалість” для тягучий. Потенційною семою, що
є спільною для всього синонімічного ряду, є “невиразність”, а прихованою – “одноманітність”.
4. Безнадійний (який не подає надії на щасливий кінець, на успіх або покращання)
[5: 156]. Розпачливий (дуже тяжкий; безпорадний, безвихідний) [5: 912]. Значення таких прикметників, які передають невимовно тяжкий стан героя, зближуються за допомогою потенційних сем “безвихідь”, “безпорадність”.
5. Дражливий (який діє на органи чуттів, подразнює їх; подразливий, дратівний) [5:
341]. Неприємний (який викликає почуття незадоволення, незручності, прикрості) [5:
622]. Зазначений мінімальний синонімічний ряд побудовано на підставі родового компонента значення “відчуття”, який доповнюють семи “подразливість”, “незадоволеність”,
“незручність”.
Усі ці контекстуальні синоніми використані для змалювання непросвітного, тяжкого,
пронизаного болем і горем тла подій, які зумовлюють і, відповідно, передають важкий
душевний стан героя. Тому близькі за значенням слова можуть бути описані також за
допомогою таких семантичних ознак, які притаманні негативним відчуттям: 1) неприємність; 2) біль; 3) страждання; 4) розпач; 5) відраза; 6) непросвітність; 7) неприйнятність;
8) непридатність; 9) одноманітність; 10) похмурість (див. табл.).
Спільними семами для лексичних значень наведених слів-синонімів є семантичний
елемент “негативність”. Для слова неприємний показовими є всі семантичні компоненти,
а тому воно може бути взаємозамінним для усіх поданих лексичних одиниць. Саме це
слово є домінантою виділеної для аналізу групи оказіональних синонімів.
Оказіональний синонім
Неприємний
Дражливий
Лихий
Чужинський
Сірий
Холодний
Тягучий

1
+
+
+
+
+
+
+

2
+
–
+
+
–
+
+

3
+
–
+
+
–
–
+

4
+
–
+
+
–
–
+

5
+
+
+
+
+
+
+

6
+
–
+
+
+
–
+

7
+
+
+
+
+
+
+

8
+
–
–
–
–
–
–

9
+
+
–
–
+
+
+

10
+
–
+
–
+
+
–
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Безнадійний
Розпачливий
Чорний
Старий

+
+
+
+

+
+
–
–

+
+
–
–

+
+
–
–

–
+
+
+

–
–
–
–

+
+
–
+

+
–
+
–

–
–
–
–

–
–
+
+

Якщо домінанту визначити як значення “неприємний” + додаткова характеристика,
то дражливий – це неприємний + “відраза” + “неприйнятність” + “одноманітність”. А
тому, дражливий – це неприємний, відразливий звук, який проголошується одноманітно,
тривало. І так може бути представлене значення будь-якого слова поданої групи контекстуальних синонімів. Таким чином, у синонімічній групі існує складна система залежностей значень. На прикладі проаналізованих мовних засобів, які вживаються в романі
з метою відтворити сумний, пригнічений стан героя та зобразити події, сповнені лиха та
страждань, переконуємося, що контекстуальні синоніми можуть об’єднуватися у групу,
в якій за певними об’єктивними ознаками визначається домінанта лексичних одиниць.
Роман “Урізька готика” Галини Пагутяк засвідчує притаманний авторці магічний реалізм, передає естетику готичного романтизму західноукраїнської глибинки. Такий собі
національний інший вимір зображується на тлі чорно-білої палітри, яка зумовлена в романі поділом світу на добро і зло. Це категоричне бачення світу автором передається за
допомогою гіперболізованих образів, які розкривають усю специфіку проблеми “свій
– чужий” у просторі урізького буття. Образи “чужих” письменниця творить за допомогою епітетів, які синонімізуються в контексті за допомогою негативних сем “тяжкість”,
“ницість”. Наприклад: “За багато літ я навчився дивитися на світ очима цих темних
запрацьованих людей, щоб краще їм служити” [4: 108]. “Він не був готовий до того,
що завтра хтось прийде до нього і спитає поради, тож мав чим зайняти довгий
осінній день – шукати відповіді не у своїй натомленій душі та щораз слабшому духу,
а у Святому Письмі, яке оборонить від лукавого й злого” [4: 109].
Розглянемо такі синоніми методом компонентного аналізу:
1.Запрацьований (який виснажений тривалою або важкою працею) [5: 503]. Темний (перен. тяжкий, безрадісний, сумний) [5: 1206]. Такі прикметники, що зображують
безрадісне, сповнене страждань, життя, вступають у синонімічні відношення через приховані семи “тяжкість”, “виснаженість”.
2. Лукавий (який має злі, ворожі наміри; підступний) [5: 685]. Злий (сповнений
злості, ворожнечі, недоброзичливості) [5: 612]. Цей контекстуальний синонімічний ряд
ще раз засвідчує, що письменниця зображує персонажів через їхні вірування, малюючи
чи то біблійні, чи то поганські образи, використовуючи релігійні символи, метафори,
епітети. Тому окрім потенційних сем “недоброзичливість”, “підступність” у моделі лексичного значення таких контекстуальних синонімів виділяємо приховані “гріховність”,
“нечестивість”.
Завдяки емоційній виразності, експресивно-образному ефекту контекстуальні синоніми сприяють глибшому розкриттю образу через його мову, виражають афективний
стан мовця в момент мовлення. Такі синоніми у романі “Урізька готика” Галини Пагутяк характеризується динамічністю, виразністю, здатністю конкретно передавати особливості дії, руху, зміни, розвитку життєвих явищ. Неординарне авторське накопичення
контекстуальних синонімів сприяє передачі динамічної або, навпаки, повільної подорожі
сюжетом твору, зберігає інтенсивність чи плинність подій, визначає настрій героя.
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Контекстуальні синонімічні одиниці частіше спостерігаються у мові авторки, ніж у
мові персонажів. Такі близькі за значенням слова вживаються Галиною Пагутяк з метою
індивідуалізації мови персонажів твору, передачі стану героя через дію, яку він виконує
або яка виконується у навколишньому середовищі та ін. Контекстуальні синоніми сприяють глибшому розкриттю образу через його мову, дії, середовище, у якому він перебуває.
Так, передаючи настрій та психічний стан персонажа, письменниця синонімізує слова:
посіріти-зіщулюватися, занепадати-мізерніти. Наприклад: “Світ увесь посірів від неї,
зіщулився” [4: 45]; “Звісно, дух від того занепадав і мізернів” [4: 45].
1. Посіріти (стати, зробитися сірим; набути сіруватого відтінку) [5: 812]. Зіщулюватися (зібгавшись, скорчуватися, ніби зменшуватися в об’ємі) [5: 345]. Значення слова
посіріти має у собі родовий компонент “робитися непримітним, тьмяним, безбарвним”,
а значення зіщулюватися – “робитися меншим”, а тому невиразним, неяскравим. Так,
письменниця синонімізує слова на підставі сем “непримітність”, “невиразність”, а розмежовує їхні значення родова диференціююча сема для посіріти “дія, пов’язана з набуттям кольору”, для зіщулюватися “дія, пов’язана з розміром”.
2. Занепадати (втрачати сили, здоров’я, доходити до повного виснаження, ослаблення фізичних чи духовних сил) [5: 328]. Мізерніти (ставати дрібним, неістотним) [5: 503].
Для надання близькості значенням таких слів авторка відштовхується від родової семи
“дія, пов’язана зі зменшенням”. Так, з метою передачі пригніченого емоційного стану
героя авторка творить синононімічні ряди, які групуються навколо семи “зменшення”.
Саме дієслова з таким компонентом значення позбавляють мову динаміки, емоційноекспресивного піднесення, а, навпаки, надають їй повільності, стриманості. Це дозволяє
якнайкраще передати засмученість, нервову виснаженість, глибину переживань, відчай
та розпач героя, які супроводжують його протягом усього роману.
Для передачі безнадійного та розпачливого внутрішнього стану героя через часопростір, Галина Пагутяк синонімізує такі слова: душно-тяжко, зимно-неспокійно. Наприклад: Йому було душно і тяжко дихати або Уночі в хаті було зимно й неспокійно.
1. Душно (присл. до душний з несвіжим, затхлим, нагрітим, важким для дихання повітрям) [5: 206]. Тяжко (про почуття неприємного фізичного стану, втоми, болю і т. ін.)
[5: 1039]. Модель лексичного значення прислівників душно-тяжко складають категоріальна архісема “стан” + родова сема “неприємний фізичний стан” + родова диференціююча сема “стан, пов’язаний з важкістю дихання”.
2. Зимно (перен. позбавлений душевної теплоти, пристрасті) [5: 355]. Неспокійно
(тривожно, бентежно) [5: 606]. Лексичні значення таких слів зближуються за рахунок
семи “відчуття неспокою”, а розмежовуються на підставі родової семи для зимно “стан,
позбавлений пристрасті”, для неспокійно – “тривожний стан”.
Отже, аналіз контекстуальних синонімічних одиниць на матеріалі твору Галини Пагутяк “Урізька готика” ще раз підтверджує, що такі лексичні одиниці містять у своїй
семантичній структурі додаткові смисли, що, розширюючи семантичну структуру висловлення, наповнюють тканину твору неординарними символами й асоціаціями. Збагачуючи зміст ситуативно близьких за значенням слів новими компонентами, письменниця створює нові багатогранні образи, вимальовує пейзажі, за допомогою яких зазвичай
передає внутрішній стан героя. Таким чином, виникає необхідність подальшого комплексного дослідження контекстуальної синоніміки на матеріалі літературного твору у
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зв’язку з повсякчас новизною і свіжістю творення та сприйняття таких ситуативних лексичних одиниць. Важливим та актуальним залишається також вивчення мовних особливостей текстів романів Галини Пагутяк з різних точок зору лінгвістичних знань.
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РОЛЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В МОДЕЛИ КОМИЧЕСКОГО,
ВЫСМЕИВАЮЩЕГО НЕСОВЕРШЕНСТВА
Рассматривается способность поэтонимов обусловливать построение комического контекста вокруг себя как его ядерной части. Подчеркивается важность информации, концентрирующейся в номинативных единицах, для адекватного восприятия модели комического, высмеивающего несовершенства.
Ключевые слова: комическое, коннотация, контекст, семантика, поэтоним.
Представляется небезынтересной попытка построить классификацию видов комического эффекта в речевых контекстах с онимным компонентом с собственно лингвистических позиций описания. Комическое рождается при взаимодействии поэтонима и
контекста особого рода как результат накладывания, взаимопроникновения, взаимоотталкивания и сегрегации отдельных сем, накопленных компонентами высказывания
(в первую очередь, – онимом). Такая многовекторная динамика представляет собой, по
выражению Б.М. Гаспарова, “процесс модулирования коммуникативного пространства”,
переключение в иной коммуникативный мир, столкновение смысловых “ландшафтов”
[1: 309], изменение “пластических модификаций коммуникативных фрагментов” [1:
164] (среди которых аналогия, контаминация и амальгамирование), с помощью которых
можно плодотворно описывать “работу” языка. Предполагаем, что при взаимодействии
составляющих частей контекста возникает еще и некое объединение, переосмысление
и “уплотнение” коннотаций воспринимающим сознанием, возводящее созначения на
качественно иной иерархический уровень. Взглянем на природу осознания вербального
комического в свете основополагающего в диалектической логике закона, по которому
происходит любое познание, – о взаимопроникновении и диалектической природе анализа и синтеза. Общеизвестно, что анализ и синтез – “два способа единого диалектического процесса исследования и каждый из них выполняет функции, соответствующие
определенным этапам этого общего пути познания” (см, например: [2: 422]). Анализ и
синтез представляют собой такое диалектическое единство противоположно направленных процессов познания, каждый из которых возможен только потому, что содержит в
себе другой, т. е. анализ содержит в себе синтез, синтез – анализ. Это соображение дает
нам право предположить, что при интерпретации комического одновременно протекают
два процесса:
1) “разложение” составляющих частей контекста на коннотационные (семантические) наборы с выбором соотносимых, “сталкивающихся” сем; 2) выделение смысловой
составляющей достижения юмористического эффекта, т. е. вычленение из имеющихся родовидовых моделей той, по которой в данном случае происходит развертывание и
осознание комического как такового. Речевые средства (морфонологические, словообразовательные, фразеологические, синтаксические и др.) служат достижению комического
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эффекта на каждом из рассматриваемых уровней и поэтому не могут быть достоверным
ядром классификации, которая, по нашему мнению, должна иметь лексико-семантическую природу. Таким образом, хотя сополагающиеся коннотации разнятся в каждом конкретном случае, но рассмотрение проявления комического с выбранной нами позиции
позволяет создать определенную его классификацию.
Нами были выделены следующие виды комического эффекта: комическое как эффект осознания намеренно заложенных противоречий контекста; комическое как эффект
рокировки планов при восприятии контекста; комическое как эффект высмеивания несовершенства; комическое как эффект недосказанности в контексте; комическое как эффект осознания непреднамеренной нелепости контекста; комическое как эффект осознания юмористической парадоксальности авторского мышления и др.
Основная задача контекстов, репрезентующих комическое как высмеивание несовершенства, заключается в изображении нежелательного явления таким образом, чтобы
оно выглядело несостоятельным, неопасным и комическим, снизить его общественный
статус и закрепить репутацию непривлекательности. Комическое, таким образом, способно выполнять “культурно-гигиеническую функцию”, как в традициях М.М. Бахтина
выразилась исследовательница творчества Д. Лоджа – Н.Н. Ченцова, комментируя жанр
сатирической комедии нравов и положений [3].
Например, выявлению и осмеянию негативного морального явления посвящен контекст Ее нравственность пребывает в состоянии Пизанской башни [4: 18]. Ойконим
Пизанская башня в значении ‘наклонное, “падающее” сооружение’ символизирует ‘падение нравов’.
Недовольство автора афоризма окружающими людьми – Порою кажется, что в
Ноев ковчег сели безбилетники [4: 230] выражается ироничным контекстом, включающим отантропонимное образование Ноев ковчег – в Библии судно, построенное праведником Ноем по велению Бога, для спасения своей семьи и по одной (или более) паре
каждого вида животных от потопа. Потомки этой семьи затем расселились по Земле.
Некоторые интеллектуальные недостатки и незнание реалий жизни иного культурного сообщества могут подвергаться юмористическому осмеянию, например: Temel
dünya seyahatine çıkmış. Kanada’ya gitmişti. Kırk yılda bir karşısına Karadeniz’de hamsi
avlamaktan daha değişik bir fırsat çıktı. Buz tutmuş bir göl ğördü, buzu kırıp balık tutmaya
özendi. Tam işe koyulmuştu ki, yukarıdan insanın içini titreten bir ses duyuldu:
– Oğlum buranda balık yok!
Temel biraz öteye gidip tekrar buzu kırmaya hazırlandı. Ses yeniden gürledi:
– Burada balık yok dedim sana! Temelin eli ayağı titredi. Seslendi:
– Tanrım, sen misin yoksa? Ses yeniden duyuldu:
– Hayır oğlum, ben buz hokeyi stadının spikeriyium…1[5: 72 – 73]
Темель отправился в путешествие по миру, поехал в Канаду. Раз в сорок лет ему представился
случай более интересный, чем ловить анчоусов в Черном море. Он увидел покрытое льдом озеро
и захотел половить рыбу, разбив лед. Только он приступил к работе, как сверху раздался голос,
заставляющий содрогнуться человеческие внутренности:
– Сын мой, здесь рыбы нет!
Темель, отойдя немного в сторону, снова приготовился ломать лед. Голос снова загрохотал:
– Здесь рыбы нет, сказал я тебе!
У Темеля руки и ноги затряслись. Обратился он:
1
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Как мы выяснили у носителей языка, Temel – персонаж анекдотов в Турции, ‘недалекий человек’. Этимология имени восходит к апеллятиву-грецизму, принадлежащему к
пласту лексики, относимому к оседлому жилищу, строительству: ‘темель’ – ‘фундамент’
[6]. В анекдотах этимологический смысл антропонима иронично снижается до ‘необразованного человека, произошедшего из низших слоев общества’ при противопоставлении
топонима Канадa с коннотацией чужой и гидронима Черное море с коннотацией свой.
Юмористическое осмысление исторических событий становится возможным при
эффекте высмеивания несовершенства явлений: Sultan İbrahim hastalanmış, ölürse, henüz
erkek evladı da olmadığı için Osmanlı hanedanı varissiz kalacak… Saray erkănının aklına
Cinci Hoca gelmiş, ‘’nefesi kuvvetlidir, okusun’’ diye alıp getirmişler.
Saraya gelen Cinci Hoca etraftaki herbiri birbirinden entrikacı vüzera, vükela, ümera…
topluluğunu görünce:
– Burada o kadar cin var ki, evliya gelse çarpılır, demiş2 [5: 146 – 147]. Sultan İbrahim
– Ибрагим (1615-1648) – турецкий султан. В 1645 году начал войну с Венецией из-за обладания Критом, но не дожил до конца ее. Жестокий сластолюбец и расточитель, Ибрагим обложил налогами духовенство, вследствие чего улемы, соединившись с янычарами,
которым неаккуратно платилось жалованье, низложили султана в 1648 г., несколько дней
спустя он был задушен. Cinci Hoca – Джинджи Ходжа считался заклинателем джиннов и
магом, а также советником Ибрагима. Его имя упоминается в средневековых исторических источниках Востока: «Все они говорят: “Не медли, двигайся с войском, подобным
морю, в Ускюдар; под тем предлогом, что у тебя есть судебное дело по шариату, вызови
везиров, Джинджи-ходжу, муфтия”» [7: 245]. Джинн (буквально – ‘дух’), в Коране –
фантастическое существо из чистого (бездымного) огня, созданное Аллахом. Джинны
делятся на принявших ислам и делающих добро и на “неверных”, которые вводят людей в заблуждение, насылают на них болезни. По представлению верующих, джинны
способны принимать различные формы, вселяться в людей, животных и растения. Вера
в них существовала в доисламской арабской языческой мифологии; с распространением ислама перешла от арабов к др. народам, частично смешавшись с их поверьями [8].
Двусмысленность разговора Ходжи о джиннах в том, что он называет ими приближенных султана, тогда как по верованиям считалось, что заклинатели способны видеть этих
духов и влиять на них.
Критическое отношение к умственным способностям сотрудника правоохранительных органов выражается в контексте:
The local sheriff was looking for a deputy, so Homer – who was not exactly the sharpest
nail in the bucket – went in to try out for the job. <…>
“Who killed Abraham Lincoln?”
– Боже, Ты, что ли?
Снова голос послышался:
– Нет, сынок, я комментатор хоккейного стадиона…
2
Султани Ибрагим заболел, если он умрет, то Османская империя останется без наследника, так
как у него все еще не было сына… Дворцовым высшим чинам пришел на ум Джинджи Ходжа, и его
привели, говоря “заговор его силен, пусть его прочтет”. Придя во дворец, Джинджи Ходжа, сказал,
как только увидел визирей, министров, эмиров, один другого склочнее: “Здесь столько джиннов, что
если сюда святой придет, его перекосит…”
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“<…> I don’t know.”
“Well, why don’t you go home and work on that one for a while?” <…>
“It went great! First day on the job and I’m already working on a murder case!”3 [9: 55
–57]. Анекдотический персонаж Homer не только не знает элементарного из истории
своей страны, но даже оказывается не в состоянии это осознать. Abraham Lincoln (1809
– 1865) — американский государственный деятель, известный как Великий освободитель, 16-й президент США, первый президент от республиканской партии, освободитель
американских рабов, национальный герой американского народа. Через пять дней после
окончания войны, 14 апреля 1865 года, на спектакле «Мой американский кузен» сторонник южан актер Джон Бут проник в президентскую ложу и выстрелил Линкольну в
голову. Утром следующего дня, не приходя в сознание, Авраам Линкольн скончался. Имя
Гомер довольно распространено в США. Одно из подтверждений этому – имя “главы семьи” Симпсонов из популярного американского мультфильма о приключениях нелепой
семьи – Гомер. Однако нам не удалось обнаружить в этом ситкоме какие-либо культурологические ассоциации с древнегреческим Гомером, кроме имени.
Осмеяние негативных особенностей семейных отношений происходит в очередном
контексте при необычном комическом переносе: Un gars et sa реtitе fille sont аu magasin
de jouet pоur acheter unе pоupéе Barbie.
Le gars voit une Barbie qui fait du ski: 40 euros.
II еn voit unе autre qui fait de lа moto: 50 euros.
Et il еn voit unе troisième, Barbie divorcée: 600 euros.
Le gars accroche un vendeur et lui dit:
– Comment ça se fait que lа Barbie divorcée est si chère?
Le vendeur lui répond:
– C’est parce qu’elle contient aussi la maison de Kеn, la voiture de Kеn, le chalet de Ken,
les meubles de Kеn, la moto de Kеn…4 [10: 73 – 74]. Как известно, Barbie и Ken – “имена”
популярной кукольной пары. Комическое возникает при столкновении коннотаций одушевленный – неодушевленный.

Местный шериф искал заместителя, и Гомер – который не был самым острым гвоздем в ведре (=
звезд с неба не хватал) – пришел попробоваться на этот пост. <…>
<…> “Кто убил Авраама Линкольна?”
“ <…> Я не знаю.”
“Ну, почему бы тебе не пойти домой и не поработать над этим пока что?”
<…>Отвечает друзьям: “Прошло замечательно! В первый день работы я уже работаю над делом
об убийстве!”
4
Парень со своей маленькой дочерью находятся в магазине игрушек, чтобы купить куклу Барби.
Парень видит Барби, которая катается на лыжах: 40 евро.
Он видит другую, которая катается на мотоцикле: 50 евро.
И он видит третью, разведенную Барби: 600 евро.
Парень задерживает продавца и говорит ему:
– Как так получается, что разведенная Барби такая дорогая?
Продавец ему отвечает:
– Потому что она включает также дом Кена, машину Кена, загородный домик Кена, мебель Кена,
мотоцикл Кена…
3
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В романе Я. Гашека упоминается о молодости фельдкурата – полкового священника
в австрийской армии, к которому был приставлен Швейк. Офицер ранее учился в коммерческом институте. Его неграмотным ведением векселей воспользовался компаньон
старшего Каца: обманув его, он уехал в Аргентину, после чего, отец будущего фельдкурата был вынужден спасаться от кредиторов в Северной Америке: Když tedy mladý Otto
Katz podělil firmou Katz a spol. nezištně Ameriku Severní i Jižní, octl se v situaci člověka,
který nemá vůbec co dědit, neví, kam hlavu složit, a musí se dát na vojně aktivovat5 [11]. Деятельность Отто Каца подвергается критике при помощи онимной комической метонимии, подразумевая разделение эргонима на две части: Katz – в Северную Америку, а spol.
(‘Ко’ – компания) – бывший приятель с деньгами – в Южную.
В авторском отступлении «Похождений бравого солдата Швейка» есть такое рассуждение о денщиках: Každý z nich je Napoleonem: “Povídal jsem našemu obrstovi, aby
telefonoval do štábu, že už to může začít”6 [11]. Комическое проявляется в ходе выяснения
несоответствия желаемого и действительного по типу возвышенный – сниженный.
Денщики иронично объявляются Наполеоном в смысле ‘великий полководец, от которого зависит исход войны’ в контексте каждый из них (что придает антропониму черты
апеллятива).
Публицист иронично критикует сосуществование двух реально существующих театров с претенциозными наименованиями в одном помещении: W Warszawie jeden tylko
budynek mieści teatr podupadły o nazwie Teatr Narodowy i średnią operę nazwaną Teatr
Wielki (dobrze, że nie Ogromny). W dobie kryzysu należy władzom podpowiadać oszczędności.
Najlepiej byłoby zrezygnować z przymiotników7 [12]. Комическое возникает при дискредитации коннотации важный, выраженной в первых частях обоих ойконимов Narodowy
и Wielki (‘Национальный, Большой’) в “ложном” одобрении dobrze, że nie Ogromny,
осуждающем ‘необоснованность претензий’, ‘незначительность’. Ogromny как традиционный синоним прилагательного Wielki со значением превосходности признака в
предложенном окружении перестает быть таковым и становится его контекстуальной
иронической антитезой (поскольку данный ойконим является окказионально-нереальным), что является дополнительным средством выражения публицистической критичности. По логичному замечанию исследователя Н.И. Ивановой, в некоторых случаях
«газетные публикации в некотором смысле “оживляют” онимные номинации» при том,
что имена могут поддаваться рассудочной сегментации на элементы, имеющие вполне
конкретное объяснение, поскольку в качественной публицистике единичное значение
слова будет стремиться к символическому представлению о реалиях [13: 152 – 153].Подобные случаи отмечаются при исследовании художественных произведений, например,
Таким образом, молодой Отто Кац, бескорыстно поделив фирму «Кац и Кo» между Северной и
Южной Америкой, очутился в положении человека, который ниоткуда не ждет наследства, не знает,
где преклонить голову, и которому остается только устроиться на действительную военную службу.
6
Каждый из них – Наполеон. “Вот я и говорю нашему полковнику: пусть позвонит в штаб, что
можно начинать”.
7
В Варшаве одно здание помещает в себе и захудалый драматический театр, называемый
Национальным Театром, и посредственный оперный театр, называемый Большим (хорошо, что
не Огромным) Театром. В дни кризиса следует подсказывать властям, на чем можно сэкономить.
Лучше всего было бы отказаться от прилагательных.
5
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К.Я. Лотоцкая сообщает о результатах изучении творчества М. Твена и Р. Грейвза, что
“протиставлятися можуть навіть синонімічні слова” [14].
Контексты, в которых комический эффект представлен как следствие высмеивания
несовершенства различных явлений действительности, зачастую строятся вокруг поэтонимов как их ядерной части, и верное прочтение таких высказываний должно основываться на информации, концентрирующейся в номинативных единицах.
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Розглядається здатність поетонімів обумовлювати побудову комічного контексту
навколо себе як його ядерної частини. Підкреслюється важливість інформації, що концентрується в номінативних одиницях, для адекватного сприйняття моделі комічного,
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THE ROLE OF THE PROPER NAMES IN THE MODEL
OF THE COMIC THAT RIDICULES IMPERFECTION
Ability of poetonyms to stipulate the construction of comic context around of itself as its
nuclear part is examined. Importance of information, concentrated in nominative units, for
adequate perception of the comic model that ridicules imperfections is underlined.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА «КРАСОТА» СРЕДСТВАМИ
СЕМАНТИЧЕСКОЙ СЕТИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Статья посвящена семантическому моделированию индивидуальных ценностей
личности XIX века. Особенности реализации семантической модели раскрываются на
примере описания узла семантической сети «Красота». Анализ выявляет важность положительной эстетической ценности в художественных текстах первого енисейского
губернатора.
Ключевые слова: концепт, индивидуальная картина мира, семантическая сеть, дискурс личности, способы вербализации концепта «Красота».
Основной единицей лингвокогнитивного уровня структуры языковой личности является концепт, который как важнейшая в социокультурном отношении вербализованная
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идея значима для личности. В данной статье под концептом понимается понятие, которое представляет ценность, выраженную средствами языка определённой личностью
(см. аналогичн.: [1; 2]). В отношении концепта также нам близка позиция В.И. Карасика,
который выделяет ценностное в качестве одного из важнейших измерений концепта [3:
129; 4: 13]. Научные труды многих современных учёных посвящены исследованию концептов, как в национальной культуре [5 и др.], так и в региональной культуре [6; 7; 8; 9
и др.], в пространстве художественного текста [10 и др.]. Концепт так же, как и понятие,
есть мысленное отражение в форме непосредственного единства общих существенных
признаков объектов, явлений, процессов мира (реального или воображаемого). Именем
понятия выступает слово или словосочетание. Подтверждение нашей точки зрения находим в работе В.И. Карасика: термин «понятие» представляет собой сгусток рациональной части концепта, т. е. то содержание, которое включает только существенные характеристики объекта и рационально мыслится, а не переживается [3: 128-129]. Но у концепта
кроме «общих существенных признаков», есть и образные характеристики, ценностные
характеристики, различного рода ассоциации и коннотации, исторические оценки.
В анализе концепта «Красота» первого енисейского губернатора Александра Петровича Степанова (на примере художественных текстов) для нас важным является ценностный элемент. Кроме того, идея красоты функционирует в культуре народа и в научной парадигме как ценность, которая является категорией эстетического отражения
мира. В силу этих причин концепт «Красота» квалифицируется нами как ценностный.
В определении этого понятия мы апеллируем к исследованиям В.И. Карасика (2004),
который рассматривает ценностный концепт в анализе определённых лингвокультур.
Мы применяем это понятие к анализу индивидуального представления о мире А.П. Степанова: ценностный концепт – это ценностная доминанта, которая отражает содержание определённой культуры и находит свое языковое воплощение в дискурсе личности.
Совокупность ценностных концептов личности формирует индивидуальную языковую
ценностную картину мира.
Концепт – сложное ментальное образование, поэтому для его исследования считаем возможным использовать разные средства. Мы описываем сложную структуру ценностных концептов языковой личности средствами семантической сети (далее – СС). СС
пользуются большой популярностью у исследователей как средство умозаключений, как
средство представления знаний в компьютерных технологиях [11 и др.] и лингвистике
[12; 13; 14 и др.]. СС использованы нами для графического представления семантических полей «эстетическое», «ценность» и для выявления внутренней структуры понятия
«прекрасное». СС применяются также как форма представления концепта «Красота»
в концептосфере русского языка XIX в. и картине мира ЯЛ А.П. Степанова. В данной
статье предлагаются сети, которые (рис. 1) представляют поле ценностного концепта
«Красота» в индивидуальной картине мира А.П. Степанова и (рис. 2) отражают концептуализацию положительного эстетического понимания мира в полисеманте «красота».
Суть СС заключается в следующем: всякая СС состоит из элементов двух типов – узлов (или вершин) и дуг, их соединяющих. Узлы представляют как реальные объекты
мира, так и сущности (концепты), относящиеся к миру. Графически узел СС можно изобразить кругом, овалом или прямоугольником, внутри которого написано имя объекта,
представленного узлом. Дуги (прямые или кривые линии) отражают отношения между
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объектами либо концептами. Поэтому каждая дуга должна иметь название, являющееся
именем того отношения, которое оно представляет. Самыми распространёнными типами
отношений являются такие, как: «быть элементом класса», «иметь», «являться следствием», «иметь значение». Если отношения симметричны (т.е. объекты можно переставить
местами), то линия может не иметь стрелок или содержать стрелки в оба конца. Если
отношения несимметричные, то используются направленные дуги, которые изображаются в идее стрелок в одну сторону. Если объект или концепт богат отношениями, могут
использоваться двойные, тройные, волнистые или прерывистые дуги. Если мы имеем в
виду только СС, то внутренняя структура узлов никак не изображается, так как СС явно
отображает отношения [12: 18] между объектами и / или концептами.

Рис. 1

Рис. 2
Концепт «Красота» неоднократно становился предметом изучения лингвистов [15;
16; 17 и др.]. Их работы отличают целостное представление о концепте в рамках определённых национальных культур и исторических эпох. Цель настоящей статьи заключается в выявлении способов вербализации концепта и в описании языкового выражения
узла семантической сети “Красота”. Этот узел (1) представляет родовое понятие, которое
изображено квадратом. Родовое понятие «ценностный концепт “Красота”» обладает сво51

ей противоположностью, которая заключена в семантическом узле «Безобразие» (2) (в
настоящей статье не рассматривается). В содержание узла «ценностный концепт “Красота”» входят все значения полисеманта, реализуемые в художественных произведениях
А.П. Степанова (роман «Постоялый двор», стихотворение «Поэзия и Музыка»).
В тексте А.П. Степанова ценностный концепт «Красота» (1) имеет следующие способы выражения эксплицитный (3) и имплицитный (4).
Эксплицитное выражение концепта «Красота» представлено в следующих узлах семантической сети поля концепта, которые являются видовыми: “Красота, реализуемая в
полисеманте «краса/ красота»” (5), “Красота внутреннего мира человека, его морального
облика” (6), “Внешняя красота явлений действительности, внешняя красота человека”
(7), “Красота искусства и творческой деятельности личности” (8).
Имплицитный способ выражения концепта отражён в таких узлах семантической
сети, как “Красота цвета” (“Цвета красоты”) (9), “Приятность” (10), “Идея красоты, реализованная в прецедентных текстах” (11), “Смежные концепты” (12). Последний узел
представлен контекстами с лексемами других полей концептов.
Рассмотрим реализацию значения лексемы «красота» (семантический узел “Красота”) в художественных произведениях А.П. Степанова: ‘единство внутренней и внешней
красоты человека’ и ‘небесная красота, озарившая лицо человека’. В романе «Постоялый двор» при описании танцующих на балу А.П. Степанов размышляет: Не так ли
проходят четы брачныя по паркету жизни? Не так ли сталкивает их случай? Не так
ли в нравственном и физическом отношении красота сливается с красотою; красота мешается с уродством <…> [18 (3: 99-100)]. Вторым значением является ‘небесная
красота, озарившая лицо человека’: когда под сводами храма раздалась торжественная
хвала Господу (благодарственный молебен после таинства венчания – Н.Б.), она пришла
в такой божественный восторг, что все черты лица ея изменились в красоту неизъяснимую; она сама, казалось, вмещала в себе ангелов, архангелов, херувимов и серафимов [18 (3: 247)]. Частотным является функционирование лексемы в значении ‘красивая
внешность, красивый внешний вид’ (около 100 употреблений): красота весьма нужна
для любви и др.: нет ничего милее смотреть на супругов, одарённых красотою [18 (4:
136-137)].
В раскрытии смысла концепта «Красота», вербализуемого лексемой «красота» в значении ‘красивая внешность’, важен следующий контекст: Согласен с господами артистами и очень верю, что <…> рука, удобная обхватывать толстое древко заступа,
красивее, потому что пропорциею более способствует преднамерениям природы; потому же верю, что составляют красоту и переносица широкая, и большой разрез рта;
верю также, что маленькия груди имеют отличную красоту <…> однако же известны ли артистам в точности сии преднамерения с их разделениями и подразделениями?
Ежели они, удовлетворят меня ответом <…>, тогда поверю я, что артистам известно в полной мере таинство преднамерения [18 (4: 88-89)]. В отмеченном контексте А.П.
Степанов выражает сомнение относительно утверждений специалистов, признающих
функциональное назначение красоты, её зависимость от прагматических установок, которые ставят эстетические оценки внешности человека в зависимость от утилитарных.
Функционирование ниже приведённых значений не является частотным в дискурсе
А.П. Степанова: 1) ‘то, что производит впечатление красивого, нравится, привлекает,
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отвечает потребностям эстетического вкуса; изящество, художественные достоинства
[мн.ч.]’: Не думайте однако же, чтоб она не умела различать красот <…> [18 (3: 131)];
она любовь, науки, лиру, / И все в Природе красоты / Одна в себе самой вмещает [19: 18].
А.П. Степанов наслаждается природной внешней красотой и способностью окружать
себя тем, что нравится: город (Петербург – Н.Б.) изменился красотами [18 (4: 68)]; она
искала его (необыкновенное – Н.Б.) в красотах и могуществе натуры [18 (4: 220)]; 2)
‘красивая женщина, красавица’: (Княжна – Н.Б.) погружена в науки; чего, однако же,
вовсе не заметно. Я видел девственную красоту во всём её блеске [18 (2: 264)]; образец
красоты небесной… Житель неземной в пределах мира… Гармония Бога и натуры…[18
(3: 176)].
Своеобразие концептуализации красоты (в полисеманте «красота») в произведениях А.П. Степанова отражено в следующей семантической сети: Положительная форма
эстетического отражения мира в картине мира языковой личности А.П. Степанова. Узел
семантической сети (5) “Красота, реализуемая в полисеманте «краса/ красота»” богат
отношениями (что выражено формами стрелок), которые актуализируют лексические
и грамматические способы выражения: полисемант употребляется с прилагательными:
дикая, девственная, возвышенная (13), глаголами: вмещать, изменяться, составлять
(14), вербализуется в предложениях с прямым значением: красота определяется по пропорции (15), с переносным: любовь – подруга красоты (16).
Ценностный концепт «Красота» актуализирован в сочинениях А.П. Степанова лексически и грамматически. Лексический способ выражен в определяемых словах к имени
концепта (около 50 употреблений): красоту неизъяснимую, при настоящей красоте, образцовой красоте и др. Синтаксический способ выражен следующими конструкциями:
гл. + сущ. в Вин. п.; гл. + сущ. в Тв. п.; гл. + сущ. П. п. В 27 конструкциях существительное «красота» находится в объектном значении. Частотным является беспредложное
управление, где существительное употребляется в единственном числе (одарённых красотою, ровняться красотою, черты изменились в красоту, славятся красотою, природа
в дикой красоте), реже – во множественном (собрание красот, под властию красот). В
сочинениях А.П. Степанова существительное «красота» чаще уточняется прилагательными, реже – местоимениями. Употребляя прилагательные, енисейский губернатор актуализирует многообразные виды красоты дикая, девственная, возвышенная, увядающая,
небесная и др.
Более чем в 10 конструкциях лексема «красота» имеет субъектное значение: красота всем нужна, красота не дана в удаль, красота определяется по пропорции и др. Не
частотны сочинительные конструкции (10 употреблений): люблю вкус и красоту, красотою и нежностию, красота и приятность, ужас и красы и др. Данная синтагматическая связь выражает значимость для личности таких понятий, как «приятность», «вкус»,
«нежность», «польза», а также «физическая сила» и «ужас». Последнее понятие отмечено в связи с высокой степенью эстетического потрясения, которое испытывает автор
при виде грозы или в момент прослушивания музыкального произведения, передающего
в звуке состояние природы: пускай гроза, / Бушуя грозно на вершине / Альпийских гор, в
огнях зарниц / Красу и ужас образует [19: 20].
Лексическая и грамматическая репрезентация полисеманта в сочинениях Александра Петровича Степанова свидетельствует о значимости для енисейского губернатора
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такой положительной ценности, как «красота». Представление концепта средствами семантической сети позволило выявить эксплицитные и имплицитные способы выражения концепта «Красота» в индивидуальной языковой картине мира языковой личности.
Для А.П. Степанова характерно свойственное русской языковой картине мира представление
о красоте внутренней и красоте внешней. Как для представителя русского этноса для него значима духовная красота человека: Всякая наружность перед внутренностью – мелочь. Всякое
наружное достоинство перед умом и душою ничтожны. Дворянин без добродетелей и талантов, хуже всякаго крестьянина, который в трудах добывает себе пищу и содержит господина и государство <…>, однако же, наружность много значит <…> Мы игрушки мира, дети
наружности [18 (2: 115-116)]. Несмотря на частотность контекстов, представленных в узле
“Внешняя красота явлений действительности, внешняя красота человека”, необходимо
отметить, что в явных проявлениях красоты реальной и воображаемой действительности
А.П. Степанов видел внутреннюю, сущностную красоту мира.
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ОЧУДНЕННЯ У ПРОСТОРОВО-ТЕМПОРАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ТЕКСТУ
(на матеріалі науково-фантастичної прози Р. Бредбері та Д. Адамса)
Стаття присвячена просторово-темпоральному зсуву як прийому очуднення. Виділено та проаналізовано текстові категорії часу і простору, які утворюють унікальну
авторську картину контрфактичного світу. Досліджено поняття космологічного очуднення, яке полягає у зміщенні просторово-темпоральних координат від поверхні Землі як
стандартного розташування актантів твору.
Ключові слова: час і простір, очуднення, авторська картина світу, наукова фантастика.
У семантичному просторі художнього тексту функціонує ієрархічна структура альтернативних можливих світів, яка розглядається лінгвістами як один з проявів індивідуально-авторського сприйняття та відображення дійсності [1; 2; 3]. Жанр наукової
фантастики є джерелом прояву множинності ірреальних, паралельних, алогічних можливих світів [2: 112]. Кожен уявний, можливий світ будь-якого художнього твору, в тому
числі науково-фантастичного, формується точкою зору спостерігача. Художній текст
включає зіставлення різних точок зору, що реалізуються автором, оповідачем, персонажами, об’єднаними в один інтегрований ментальний простір. Гіпотеза, запропонована
Г.О. Олейніковою, полягає в тому, що жанрова специфіка науково-фантастичного твору
детермінує існування когнітивної моделі побудови контрфактичної, тобто ірреальної реальності [1: 8].
Аргументованість контрфактивності відображеного світу – це специфічна риса наукової фантастики, яка відрізняє її від інших жанрових варіацій художньої літератури, де
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в той чи інший спосіб описують нереальну реальність. Така модель включає жанрово-типологічні способи очуднення (термін В.Б. Шкловського): 1. простору; 2. часу; 3. актантів
[1]. Принцип зсуву виступає ефективним прийомом очуднення.
Поняття «зсуву» передбачає відхід від реальних просторово-темпоральних координат вдалину від часу створення твору (у майбутнє чи минуле), вдалину від Землі як планети, вдалину (вгору або вниз) від поверхні Землі як стандартної локації актантів (персонажів) твору [2: 113]. У результаті зсуву хоча б одного з трьох складових (час, місце,
актант) вся комбінація починає функціонувати як контрфактивна, тобто нереальна. Ми
ставимо за мету визначити, як реалізується прийом очуднення крізь призму просторово-темпоральної структури тексту у творах науково-фантастичної прози Р. Бредбері та
Д. Адамса.
Система образів художнього твору функціонує у певних просторово-темпоральних
рамках, які відрізняються від реального часу. Простір і час є частиною концепту дійсності; вони дають можливість ознайомитися зі світоглядом автора, який впливає на його
композицію та семантичну структуру [4: 115; 5; 6]. Слід зазначити, що художній час відрізняється від реального завдяки динаміці сюжету, дійовим особам, ретроспективному
показу подій, існуванню декількох часів (особливо у науковій фантастиці). Рішучі дії
героїв, їх переміщення у просторі, з одного світу в інший, прискорюють розвиток подій і
тим самим сприяють розвитку часу. Статичні описи, роздуми, внутрішні монологи уповільнюють як розвиток сюжету, так і плин часу [5]. Для позначення часу і простору використовують поняття «хронотопу» та «топофону» (М.М. Бахтін). Перший термін вказує
на злиття просторово-часових координат, другий характеризує простір.
Властивості часу і простору потребують сукупності різноманітних засобів їх вираження. До таких засобів належать лексичні, граматичні, стилістичні, синтаксичні [4:
115]. Вищезазначені способи вираження часу були предметом дослідження багатьох
лінгвістів (М.М. Бахтін, З.Я. Тураєва, Ю.А. Обелець, Н.І. Панасенко, Г.О. Олейнікова).
Зсуваючи хронотопні координати вдалину від реальності та вміщуючи в них реалістично правдивого героя, автор змушує його діяти за контрфактичними законами ірреального світу (наприклад, транспортування у майбутнє, щоб змінити хід історії людства).
Г.О. Олейнікова розглядає темпоральний зсув у двох його стратегіях: перша включає
зсув наративної перспективи в майбутнє відносно реального теперішнього часу; друга
– пов’язана з переміщенням персонажів у часі (в наративне минуле/майбутнє) з подальшим поверненням назад [1]. Н.І. Панасенко для аналізу художнього тексту використовує
термін «хронотип» та виділяє такі його групи: одна вісь часу (автор розповідає про минуле/майбутнє); відсутність часової динаміки (час зупиняється для персонажу); часовий
конденсат (час ущільнений до такого ступеня, що перетворюється в художній); дві тимчасові осі (одна з них являє собою реальний час, на іншій оповідач постійно переходить
з минулого в майбутнє і навпаки) [4: 117]. А.І. Домашнєв називає такі властивості художнього часу, як стягнення – техніка, при якій події декількох десятиліть даються в їхній
послідовності в рамках одного твору, і розтягання часу – показ подій одного дня, доби в
рамках цілого епічного твору [7].
Залучаючи попередні методики, проведемо аналіз прийому очуднення крізь призму
просторово-темпорального зсуву. Наприклад, наративний план оповідання Р. Бредбері
«A Sound of Thunder» (1952 р.) зсунутий у майбутнє на 100 років (у 2055), а звідти голо57

вний персонаж, містер Екельс, потрапляє у глибоке минуле – на 60 млн. років назад, в
епоху динозаврів. Оповідання розповідає про «туристів у часі», так зване «сафарі», де
за допомогою машини часу (a snaking and humming of wires and steel boxes, at an aurora
that flickered now orange, now silver, now blue. There was a sound like a gigantic bonfire
burning all of Time, all the years and all the parchment calendars, all the hours piled high and
set aflame), вони мають можливість повернутися у минуле на полювання: «Safaris to any
year in the Past. You name the animal. We take you there. You shoot it”. Через необережне
втручання у минуле (смерть метелика), головні герої повністю змінюють майбутнє (до
влади приходить інший президент; змінились правила орфографії, хімічний склад повітря). І коли головний герой усвідомлює, що все змінилося – гримить грім (there was a
sound of thunder). На нашу думку, символічна назва оповідання та його завершення (стилістичний повтор) є сильними позиціями тексту. Така авторська метафоричність відображає відносини людини з природою. Світ взаємопов’язаний і прагне до балансу. Темпорально-просторовий зсув як прийом очуднення підсилює філософське звернення автора
до сучасників: майбутнє людства залежить від кожного з нас, від зміни будь-якого його
елемента. Отже, ефект очуднення полягає у незвичному розташуванні актантів твору
відносно реального часу. Темпоральний зсув увиразнює авторське бачення майбутнього
та підкреслює зв’язок людини з природою.
Відсутність часової динаміки спостерігається в оповіданні Р. Бредбері «Hail and
Farewell”. Час зупиняється для діючої особи (43-літній чоловік виглядає як двадцятирічний юнак), і через надмірну цікавість, допитливість та жорстокість оточуючих він
все життя змушений ховатись, змінюючи міста. Незважаючи на це, Уіллі з любов’ю ставиться до дітей: «When all at once I saw a crowd, A host of golden daffodils; Beside the lake,
beneath the trees, Fluttering and dancing in the breeze. That’s how I think of children, cruel
as they sometimes are, mean as I know they can be. They’re so eager for everything». Таке
незвичне, очуднене сприйняття героєм дітей, їхня грайливість, що реалізується розгорнутою оригінальною метафорою «daffodils, fluttering and dancing in the breeze», виражає
оптимістичну позицію автора: “ There was work for me, after all. Making lonely people
happy. Keeping myself busy. Playing forever. I knew I had to play forever”. Прагматичний
ефект очуднення полягає в тому, щоб змусити читача замислитись, чи можливо, щоб безтурботний період дитинства був прокляттям; чи може щастя бути істинним, якщо в основі його лежить брехня; і чи може благородна брехня збільшити і поглибити власне щастя.
Наведені вище приклади підтверджують, що темпоральний зсув яскраво характеризує
персонажі оповідання, а тема дитинства («The Playground”, “The Veldt”, “All Summer in
a Day”, “The Dandelion Wine” тощо) є невід’ємною частиною авторської картини світу
Р. Бредбері.
Довільні переміщення у часі та просторі – або у майбутнє / минуле) – це елемент
уяви письменників-фантастів і читач твору сприймає їх як сигнал контрфактичності, ірреальності зображуваного світу [2]. Аналізуючи ряд оповідань та романів («All Summer
in a Day”, “Forever and The Earth”, “A Sound of Thunder”, “Visitor”, “The Hitchhiker’s
Guide to the Galaxy”), виділимо поняття «космічного» очуднення, де планета Земля виступає точкою відліку, від якої віддаляється зображуваний світ (події відбуваються в інших галактиках, на інших планетах). Так, в оповіданні «Visitor” події відбуваються на
Марсі, у далекому майбутньому (одна вісь часу): “He looked wearily out of his tent and
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thought about how far away Earth was. Millions of miles, he thought”. Хворі на туберкульоз
люди з планети Земля відправляються на Марс, де вони живуть, чекаючи на нових людей
з рідної планети. Один з них – Марк є цим відвідувачем, про якого йдеться у назві твору.
Назва твору, яка відноситься до сильних позицій тексту, натякає читачеві про нетривалий
час перебування головного героя на Марсі. Він трагічно гине у перші дні перебування
на цій планеті. Хоча події відбуваються у майбутньому, в оповіданні автор використовує
дієслова в минулому часі: returned, landed, put down, wandered, ran away, reached, walked
off. На нашу думку, космічний ракурс очуднення виступає реалізатором іронічної оцінки
, адже мова йдеться про приречених людей, які не мають майбутнього.
В оповіданні «All Summer in a Day” події відбуваються на Венері, де сім років безперервно йде дощ: «It had been raining for seven years; thousands upon thousands of days
compounded and filled from one end to the other with rain, with the drum and gush of water,
with the sweet crystal fall of showers and the concussion of storms. And this was the way life
was forever on the planet Venus». Дев’ятирічна дівчинка Марго чекає на появу сонця, яке
з’явиться на планеті лише на дві години. Вона пам’ятає, як воно виглядає, оскільки нещодавно прилетіла з іншої планети: “Dreaming and remembering gold or a yellow crayon or a
coin large enough to buy the world with. She knew they thought they remembered warmness,
like a blushing in the face, in the body, in the arms and legs and trembling hands. I think the sun
is a flower that blooms for just one hour». Через дитяче сприйняття автор очуднює “сонце”
з квіткою, що уособлює спогади дівчинки про Землю та батьківське тепло: “The sun came
out. It was the color of flaming bronze and it was very large. It’s like a fire,» she said, «in the
stove”. Оригінальна метафора the sun is a flower та образне порівняння it’s like a fire in
the stove, що реалізуютьcя крізь просторовий зсув (Венера – Земля) виражають приємні
спогади дівчинки про життя на планеті Земля, а метафора a flower that blooms for just
one hour підкреслює задум автора про швидкоплинність людського щастя. Р. Бредбері
натякає на жорстокість сучасних дітей, які через заздрість зачинили дівчинку у комірці,
аби вона не побачила сонце. На нашу думку, таке протиставлення Марго (сонце) та її
однолітки (дощ) виражає філософську ідею автора та викриває проблему подвійної людської самотності: самотність у Всесвіті і на Землі. Самотність та несхожість дівчинки на
інших відображає авторський задум “завжди залишатись собою”. В іншому оповіданні
“The Playground” ключовим топофоном є дитячий майданчик (просторовий зсув), куди
приводять хлопчиків, де вони граються, б’ються, знущаються над слабшими. Можливо,
автор натякає на метафоричну алегорію армії, де діють власні суворі закони. Головний
герой оповідання – батько трирічного сина, аби відгородити хлопчика від принижень
однолітків на 12 років перетворюється на дитину та займає його місце (одна вісь часу).
В оповіданні «Forever and the Earth” американський письменник XX століття Томас
Вулф за мить до смерті перенесений у майбутнє, де йому немає рівних: «Tom, where
are you tonight? I couldn’t do it, Tom, none of use here can. You can play with rockets like
jackstraws, and you can have the stars, like a handful of crystals. You would like the fire and
the travel, it was made for you”. Темпоральна структура оповідання включає дві тимчасові
очі, адже оповідач постійно переходить з майбутнього в минуле (у 1938 рік). Описуючи
простір іншобуття, письменник зіставляє його із простором Землі (яким його пам’ятає
Томас Вульф): «It’s not July Fourth, Tom. Not in the usual way. Every day is Independence
Day. Man has declared his freedom from Earth. Gravitation without representation has been
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overthrown. The revolt has long since been successful. That green Roman Candle’s going to
Mars. That red fire, that’s the Venus rocket”. Поняття Космосу очуднюється за допомогою
образного порівняння з порою року: “Space was like October. The eternal and timeless
October”. На нашу думку, повернення Томаса Вульфа з минулого має на меті іронічно
зобразити занепад жанру наукової фантастики у майбутньому, істинну значущість перебування людства на планеті Земля: “Who owns the Earth? Did we want the Earth? That we
should wander on it? Whoever needs the Earth shall have the Earth; he shall be upon it, he
shall rest within a little place, he shall dwell in one small room forever”. Таким чином, ефект
очуднення досягається не лише за рахунок переміщення головних героїв у часі, але й
через конструювання контрфактивного простору.
У романі Д. Адамса «The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy” звичні поняття та явища описано автором з космічного ракурсу: «It is also the story of a book, a book called
The Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy—not an Earth book, never published on Earth, and
until the terrible catastrophe occurred, never seen or heard of by any Earthman». Оригінально-авторське бачення предметів реалізується різними типами семантичних переносів:
планета Земля зображується крізь просторовий зсув (космічний ракурс): (orbiting this
at a distance of roughly ninety-two million miles is an utterly insignificant little blue green
planet whose ape-descended life forms are so amazingly primitive that they still think digital
watches are a pretty neat idea); гроші: “This planet has—or rather had—a problem, which
was this: most of the people on it were unhappy for pretty much of the time. Many solutions
were suggested for this problem, but most of these were largely concerned with the movements
of small green pieces of paper, which is odd because on the whole it wasn’t the small green
pieces of paper that were unhappy”. Очуднене бачення грошей реалізується за допомогою
артефактних тропів. Артефактні тропи – це такі виразові засоби, в основі яких перенесення назв матеріальних об’єктів-артефактів на людей, тварин, птахів [8: 44]. Отже,
у наведеному вище прикладі поняття “гроші” реалізується за допомогою метафори the
movements of small green pieces of paper, which is odd because on the whole it wasn’t the
small green pieces of paper that were unhappy. Використання словосполучення small green
pieces of paper підкреслює незначущість тих матеріальних благ, якими захоплюються
люди на планеті Земля. Автор роздумує над тим, чому вони не можуть дійти згоди в пошуках справжнього щастя. У наведеному фрагменті реалізуються критична, образна та
концептуальна функції очуднення.
У наступному прикладі очуднюється поняття “вживання спиртних напоїв”: “The
game was not unlike the Earth game called Indian Wrestling, and was played like this: two
contestants would sit either side of a table, with a glass in front of each of them <…>. As soon
as a predetermined quantity had been consumed, the final loser would have to perform a forfeit,
which was usually obscenely biological”. Концептуальна метафора АЛКОГОЛЬ ЯК ГРА
реалізує гумористичну функцію очуднення, за допомогою якого автор висміює дивне
захоплення жителів планети Земля.
Проаналізовані твори науково-фантастичної прози показали, що початкові фрагменти (назва, перший абзац, перша сторінка) є сильними позиціями тексту, які сигналізують
читачеві про незвичність подій та світу, що описуються. Так, міжпланетні перельоти
зображуються як рутинні пересування персонажів з одного місця в інше. Отже, темпорально-просторовий зсув, а також космічний ракурс як прийоми очуднення виступа60

ють ефективним засобом вираження контрфактичної реальності. Для опису незвичного
сприйняття ірреального світу (часу, простору, персонажів, артефактів) досить уживаною
є оцінна функція очуднення, яка реалізує глузливо-критичну думку про об’єкт, його негативну оцінку. Очуднення є важливим елементом вираження ціннісних характеристик у
формуванні авторської картини світу. Перспективою подальших лінгвістичних розвідок
вважаємо дослідження інших категорій тексту, які реалізують прийом очуднення.
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ОСТРАНЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕМПОРАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЕ ТЕКСТА
(На материале научно-фантастической прозы Р. Бредбери и Д. Адамса)
Статья посвящена изучению пространственно-темпорального сдвига как приема
остранения. Выделены и проанализированы текстовые категории времени и простран61

ства, которые образуют уникальную авторскую картину контрфактического мира.
Исследовано понятие космологического остранения, которое заключается в смещении
пространственно-темпоральных координат от поверхности Земли как стандартного
размещения актантов произведения.
Ключевые слова: время и пространство, остранение, авторская картина мира, научная фантастика.
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DEFAMILIARIZATION IN TIME AND SPACE IN THE STRUCTURE
OF THE TEXT (Analyzing the prose by R. Bradbury аnd D. Adams)
The article is devoted to space-temporal shift in the realization of defamiliarization. The
categories of time and space which form unique picture of the author’s temporal worldview
are highlighted and analyzed in the paper. The concept of cosmological defamiliarization is
investigated. It implies spatial and temporal shifting of coordinates from the Earth’s surface as
a standard location.
Key words: time and space, defamiliarization, author’s picture of the world, science fiction.
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АНГЛІКАНСЬКА ПРОПОВІДЬ: СТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМАТИКА
У статті простежено роль перформативних мовленнєвих актів у сучасній англіканській проповіді, які у низці випадків використовуються як засоби структурування
промови. Увагу також присвячено висвітленню змістового наповнення проповідей і зроблено висновок про те, що соціальні проблеми займають у них значне місце поряд із
власне теологічними.
Ключові слова: англіканська проповідь, перформативний мовленнєвий акт, метамова, структуризація, соціальні проблеми, стратегії.
«The best sermons are not timely essays on eternal truths: they are
the attempts to speak the gospel at a particular
historical moment to people of a particular place»
John Fry [1:139].
Лінгвокультурологічна специфіка англомовних проповідей зумовлена як релігійною
сферою комунікації, так і їхньою належністю до тієї чи іншої конфесії. Релігійний дис© Р. Ваврінчік, 2013
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курс загалом і його проповідницький жанр зокрема є носіями таких одиниць мови, що
набули еталонного, символічного, образно-метафоричного значення, адже його учасники
конструюють тексти, які відображають їхній внутрішній світ, містять міркування щодо
проблем світогляду та віддзеркалюють картини світу [2:36; 3:27; 4:26; 5:11]. Сучасна англомовна християнська проповідь має притаманну саме їй функціональну спрямованість
та виражає певні цінності й настанови, що домінують в тій чи іншій конфесії, причому
таке вираження здійснюється як експліцитно, так й імпліцитно.
Лінгвокультурологічний аналіз мовних одиниць, окрім загальної лінгвістичної характеристики форми їхньої актуалізації та середовища функціонування, співвідноситься
також із такими текстово-дискурсивними аспектами, як нарація, тема, концепція і структура, образи автора, адресата й персонажів; контекст і підтекст, хронотоп. Залучення
прагматичних аспектів мовленнєвої комунікації відкриває ширші перспективи для їхнього розуміння, та у випадку теологічного дискурсу сприяє виявленню його ціннісного
компонента [6:35].
Характеристиками деяких із названих вище аспектів у мовленні протестантської
проповіді цікавилося немало вчених (А.Г. Салахова, Ю.В. Романченко, І.В. Рудик та ін.),
які, зокрема, приділяли увагу інтенціональному спрямуванню проповіді, її адресатноадресантним відношенням, інституціональності, стратегіям здійснення впливу на реципієнта [7; 8; 9]. Незважаючи на ці напрацювання, невисвітленими залишаються чимало
інших, не менш важливих особливостей проповіді, які стосуються не тільки її форми, а й
змісту. Тому актуальність статті зумовлена потребою аналізу не вивчених дотепер особливостей сучасної англіканської проповіді. На нашу думку, не меншої уваги потребує
з’ясування питання про те, за допомогою яких мовленнєвих засобів проповідник структурує свою промову, яким чином він скеровує увагу слухача, а також висвітлює коло проблем, окрім власне релігійних, які піднімаються в сучасних англіканських проповідях.
Дослідження проповідей у лінгвокультурологічному напрямі передбачає, з одного
боку, розгляд їх як текстів, а з іншого – як ситуацій мовленнєвої взаємодії, оскільки вони
є зберігачами культури [2:35], що засвідчують специфіку мовленнєвої поведінки учасників комунікації, особливості «живих комунікативних процесів», які відбуваються між
носіями певної мови [2:46-47]. Дискурсивний підхід до лінгвістичного аналізу охоплює
як структурні особливості проповіді, так і їхнє змістове наповнення.
Мета статті – простежити й висвітлити комунікативні особливості сучасних англіканських проповідей, що випливають із інтеграції лінгвопрагматичного та лінгвокультурологічного підходів. Перший полягає у врахуванні екстралінгвальних чинників, що
супроводжують комунікацію – таких як наміри, умови, прагнення вплинути на адресата,
стратегічна природа мовленнєвого спілкування [10:9]. Другий передбачає розгляд мовленнєвих явищ у їхньому діалозі з культурою, ціннісним параметром народу [5;11].
Досягнення поставленої мети передбачає, по-перше, розгляд способів структуризації проповіді пастором за допомогою використання перформативних мовленнєвих актів
(далі – ПМА); а по-друге – висвітлення деяких особливостей змістового наповнення англіканської проповіді.
Матеріалом дослідження слугували 22 проповіді, виголошені у Christ Church – храмі
англіканської церкви у місті Оксфорд. Екстралінгвальні чинники, релевантні для лінгвокультурологічного та лінгвопрагматичного аналізу відібраних для дослідження пропо63

відей – це ті, що стосуються параметрів комунікації, згаданих вище: учасники, їхні статусно-рольові відносини, фонові знання, хронотоп тощо. Зокрема, проповіді лунають з
парапету в межах регулярних богослужінь; продуцентами проповідей можуть бути представники як чоловічої та жіночої статі; адресат проповідей є колективним; тривалість
проповідей, як правило, дещо перевищує 10 хвилин. З приводу адресата зауважимо, що
прихожанами цієї церкви є переважно місцеві жителі – корінні англійці та, за словами
служителів церкви, – інтелігенція міста.
Структуру того чи іншого дискурсу, зазвичай, простежують шляхом виявлення його
одиниць: комунікативного (мовленнєвого) акту, комунікативного (мовленнєвого) ходу,
обміну, транзакції [12:23]. У проаналізованій сукупності проповідей одним із засобів
структуризації дискурсу виступають ПМА.
Феномен виконання певних дій за допомогою мовних засобів набув значного поширення між лінгвістами та філософами завдяки Джону Л. Остіну. Дотепер заснована ним
теорія мовленнєвих актів не втрачає актуальності, хоча й зазнає значних змін і трансформацій. «Дія», «діяльність» та «виконання/здійснення чогось» є тими невід’ємними
елементами вивчення цього лінгвопрагматичного підходу. «Перформатив» є тією унікальною мовленнєвою одиницею, яка, виконуючи дію, є одночасно і її описом.
Перформатив, перебуваючи в контексті життєвих подій, створює соціальну, комунікативну або міжособистісну ситуацію, що спричиняє певні наслідки. І.В.Четиркіна, розглядаючи лінгвістичний феномен перформативності з етнічної та історичної перспектив,
уважає його «процесом конструювання соціокультурної ідентичності, так би мовити,
«владою» дискурсу здійснювати те, що він називає» [13]. Таке бачення перегукується зі
словами проповідниці церкви Christ Church Анджели Тілбі: «the very words contain power
to bring about its effect» (ChCh-0017). Відповідна перформативна дія здійснюється самим мовленнєвим актом (далі – МА). За спостереженням Е.Г. Романової, у перформативі
мова реалізує функцію, близьку до магічної, тобто ритуальної [14]. На підставі цього,
інтерпретація поняття перформатива веде до співвіднесення понять комунікативного та
соціального актів.
За Святим Письмом, боже слово не тільки передає інформацію чи повідомлення – воно веде до певних наслідків шляхом створення «нових розумінь, смислів» (new
undertsandings) [15:27]. Крім того, воно створює те, про що попереджує: так, проповідник, проголошуючи прихід майбутнього, в якому неодмінно перебуватиме Ісус Христос,
водночас «реалізовує це майбутнє» [16:6]. Ці спостереження показують перформативний
характер релігійного дискурсу. Підтвердженням цій думці слугують і результати лінгвістичних досліджень, згідно яких мовлення деяких пророків у певних уривках Біблії є
перформативним [17:16]. Отож, слово є активною дієвою силою, що веде до створення
нового стану речей у природі, суспільстві та житті тих, хто сприймає це слово.
ПМА слугують способом репрезентації комунікативної взаємодії, під час якої, як
було зазначено О.Россоловою, відбувається вплив на свідомість слухача за допомогою
раціональної аргументації (повідомлення, переконування, твердження), через емоціональну сферу (обіцянка, схвалення, осуд) або вплив на підсвідомість (згода, заперечення,
порада, передбачення) [18], наприклад:
(1) You can see where this is going. I could make this a long lecture on the use of music in
worship, and it would give us all a wonderfully warm feeling; but I want to come back to the
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point. I want to return to those robins, wrens and blackbirds huddling in the bushes not quite
breaking out into song. (Chch-0002)
(2) Let me begin my answer simply in material, utilitarian terms. (Chch-0007)
(3) But at this point I come back to Jonah. Jonah who was sent to Nineveh to preach
repentance. (Chch-0009)
(4) Today, I focus on the relationship between Christianity and Judaism, because that is
suggested by the Scriptures which we use in our worship. (Chch-0011)
За різних підходів такі МА, які показані прикладами (1)-(4), а також висловлювання
типу I refer to…; I emphasize…; Let me hasten to admit…; but I affirm… можуть бути категоризовані в інший спосіб. Одні вчені називають їх прагматичними маркерами [19:30],
інші – метакомунікативними компонентами [3:79-81] або «структивним дискурсом»
[3:90; 20]. Водночас зазначимо, що деякі вчені не вважають перформативи таким типом
висловлювань, які суттєво відрізняються від будь-яких інших – констативних, дескриптивних тощо. На відміну від них, ми поділяємо точку зору Дж. Ліча, згідно з якою перформативи є метамовою, що використовується мовцем у МА для опису власного дискурсу [21:182, 225].
Метакомунікативні компоненти тексту того чи іншого твору розглядають як спеціалізовані компоненти, які спрямовані, перш за все, на вербальне представлення (експонування) дій автора, спрямованих на створення і розгортання тексту. Вони є висловлюваннями, що супроводжують мовленнєві ходи, слугують підтриманню мовленнєвого
контакту, ведуть до зміни чи збереження мовленнєвого ходу, організують та керують
змістовою стороною розмови, керують його оформлювальною стороною [3:35, 79]. Деякі вчені розглядають їх як паралельні перформативним висловлюванням [3:38]. Однак,
ми відносимо до метамовних лише деякі варіації ПМА, представлені в матеріалі нашого дослідження: ті, які структурують мовлення мовця. При цьому розмежовуємо власне
перформативні й метамовні чи метатекстові одиниці.
Як це видно з наведених прикладів, проповідник залучає ПМА для «ведення» адресата за лінією своїх міркувань та в певних моментах проповіді сигналізує про те, як потрібно сприймати її конкретні висловлювання. Не можна не помітити високу частотність
уживання займенника першої особи однини. Мовець не маскує своє «я» у тих виразах,
якими він вибудовує свій дискурс, а невимушено бере на себе комунікативну ініціативу
та маркує її за допомогою ПМА. Наразі не будемо заглиблюватися в питання, що стосується того, чи вживання проповідником займенника «я» створює умови для залучення
ним ПМА, чи, навпаки, цей займенник є лише необхідним наслідком уживання ПМА.
Очевидно, його можна вирішити в межах окремого дослідження із застосуванням іншого
підходу – лінгвокогнітивного.
Про заклики проповідника до парафіян про покаяння, віру, прощення один одному,
та інші ключові для церковного інституту теми сказано вже немало в роботах [7; 8]. У
ході лінгвістичного опрацювання мовленнєвого матеріалу наявних проповідей були виявлені деякі особливості їхнього змістового наповнення та проблематики, відмінної від
суто релігійної.
Так, поряд із необхідним та стандартним наповненням, англіканські проповіді дуже
активно залучають і теми, що стосуються виключно світського життя (принаймні за звичаєм). Це спостереження ґрунтується, по-перше, на наявності в проповідях згадувань
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про «болючі» питання сучасності як на глобальному, так і на локальному рівнях. Подруге, така тенденція підтверджена представниками церкви та дослідниками-теологами.
Адже відмінною рисою проповіді в англіканській церкві є те, що на неї безпосередньо
здійснює вплив статус англіканства як державної конфесії. Це є однією з причин, чому
діяльність церкви та проповідництво в її межах значною мірою «поглинене» сучасними
проблемами суспільного та навіть політичного характеру. Як раніше, так і зараз проповідь «віддзеркалює» зміни у суспільстві та у менталітеті, що відбуваються впродовж багатьох років [22:48]. Крім того, проповідь завжди відігравала вагому роль у культурному,
соціальному та політичному житті Великої Британії. Природно, що цей чинник впливає
на зміст, мовне оформлення та цілеспрямованість проповідей. Утім, на сучасному етапі
життя звернення до проблемних питань суспільства є більш активним та надзвичайно
точно спрямованим на найновіші та актуальні проблеми. Із корпусу проповідей нами
виділено низку тем соціального характеру, з якими священик звертається до парафіян та
з приводу яких він закликає їх замислитися.
Наприклад, проповідник зачіпає питання, пов’язані з відносинами держави і церкви:
(5) What belongs to Caesar and what to God? What are the limits of state power vis-à-vis
the Church? (Chch-0004)
Піднімає проблему одностатевих шлюбів:
(6) Most of those in the Church of England who wish to see the Church open up to a more
inclusive attitude and to affirm the possibility of gay marriage probably wouldn’t want to see
this happening (Chch-0004)
(7) I’m going to devote this morning’s sermon to the issue of gay marriage.( Chch-0012)
Звертається до проблем сміття та побутових відходів:
(8) This morning I‟m going to talk to you about litter…..So two problems: large sums of
wasted money and a rising rat population (Chch-0007)
Увага проповідника не оминає проблем фінансової етики, ставлення людей до грошей, поводження з ними:
(9) Passage from Scripture appointed for this morning, when presented in our current
context, leads directly to my sermon’s topic: misconduct with money in the ongoing banking
crisis and in tax evasion by the rich. (Chch-0016)
Наступним елементом змісту сучасної англомовної протестантської проповіді є введення особистого, суб’єктивного чинника шляхом референції проповідником до самого
себе. У низці проповідей священик часто ділиться з прихожанами персональною інформацією про себе:
(10) When I moved to Oxford at the end of August and before I was installed here, since I
had nowhere official to go to I went into the Church of St John the Evangelist, New Hinksey.
(Chch-0006)
(11) I remember the impact on me of hearing this story as a child. (Chch-0008)
Такі елементи особистого характеру є проявами реалізації проповідником прийому
«інклюзивності» - варіантом стратегії самоідентифікації, описаної А.Г. Салаховою [7].
Крім того, для проповідей англіканської церкви характерним є опис пастором специфіки своєї нації. Наприклад:
(12) …the British, who are a reserved lot, do not touch enough. For a moment I will
address these British: we, it is alleged, recoil as if an almost sexual approach had been made,
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when someone touches us – or at least we used to. Other than the fairly formal hand-shake, that
is. We do not go in for much hugging and men relatives and friends do not commonly kiss each
other as they might in Italy. That sort of thing is left to women who are supposed to be a more
tactile part of the human race. (ChCh1115)
(13) A generation ago, when the City of London comprised 10,000 people, personal
reputation imposed a moral constraint: if you misbehaved, your bad reputation could kill your
career. Now, when the City comprises 300,000 people and banking institutions and careers are
global in reach, local reputation doesn’t matter so much. (СhCh-00077)
Хоча основною комунікативною стратегією таких етноспецифічних блоків є виховна, вони водночас слугують для дослідників англійської мови надзвичайно цінним
джерелом лінгвокультурологічної інформації. Крім того, після наведення конкретних
прикладів поведінки, характерної для англійців, може продовжуватися її аналіз та/або
порівняння з тими чи іншими Євангельськими ситуаціями.
(14) Our society, like Roman society, tacitly accepts a vision of the world in which it is
ultimately might that determines right, in which, in practice if not in theory; it is Caesar’s
values that are honoured and held up for emulation. (ChCh-0004)
Як це видно з наведених прикладів (12) - (14), проповідник акцентує увагу також і на
негативних сторонах життя та поведінки англійського народу, їхньої культури та звичаїв.
Це можна пояснити намаганням пастора позитивно вплинути на стан речей, а також –
змінити його, здійснюючи вплив на всі рівні особистості: свідомість, підсвідомість та
надсвідомість [7].
Наприкінці зазначимо, що проповіді, які проголошуються під час богослужіння в
англіканській церкві можуть вважатися одним із ключів до розуміння англосаксонської
духовності, і з цієї причини вони потребують комплексного вивчення не тільки з теологічних, а й із лінгвістичних позицій. У статті здійснено спробу показати, що перформативи, які є засобами номінації іллокуції мовленнєвого акту, використовуються проповідником для структуризації дискурсу та для спрямування уваги адресата на ту чи іншу
частину повідомлення.
Змістове наповнення англіканської проповіді, окрім звичних та невід’ємних аспектів – питань віри та тлумачення Святого Письма, значною мірою включає в себе і обговорення проповідником проблематики сучасного світського життя. У наявному корпусі
проповідей простежуються такі основні соціальні теми: відносин держави і церкви, одностатеві шлюби, проблеми сміття та побутових відходів на вулицях та у громадських
місцях, фінансова етика між інституціями та споживачами їхніх послуг тощо. З метою
більш ефективного впливу на адресата, проповідник значною мірою застосовує прийом
самоідентифікації, ототожнюючи себе з парафіянами та ділячись із ними деталями свого
особистого життя. Мовні засоби, обрані мовцем для передачі повідомлення, є культурологічно маркованими сутностями та зумовлені лінгвокультурологічними чинниками.
Перспективою подальшого дослідження можу слугувати вивчення особливостей мовлення проповідей, зокрема функціонування в них перформативних висловлювань.
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АНГЛИКАНСКАЯ ПРОПОВЕДЬ: СТРУКТУРИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМАТИКА
В статье прослеживается роль перформативных речевых актов в современной англиканской проповеди, использующихся как средства структурирования речи. Внимание
также уделено освещению содержательного наполнения проповедей и сделан вывод о
том, что социальные проблемы занимают в них важное место наряду с собственно
теологическими.
Ключевые слова: англиканская проповедь, перформативный речевой акт, метаязык,
структуризация, социальные проблемы, стратегии.
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AN ANGLICAN SERMON: ITS STRUCTURING AND PROBLEMATICS
The article deals with the role of performative speech acts in a modern Anglican sermon.
In many cases these acts are used by the speaker as a means of structuring his speech.
Furthermore, the thematic content of sermons is analyzed and a conclusion is drawn that social
problems play a significant role in them alongside with proper theological ones.
Keywords: Anglican sermon, a performative speech act, metalanguage, structuring,
social problems, strategies.
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СПЕЦИФІКА ЛІНГВОМЕНТАЛЬНИХ ВЕЛИЧИН ЗІ СФЕРИ
ФАУНИ І ФЛОРИ У ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ Є. ГУЦАЛА
Стаття присвячена аналізу особливостей концептуалізації флори і фауни, представлених відповідними концептами, у прозових творах для дітей Є. Гуцала. Обґрунтовано переваги методу концептуального аналізу, з урахуванням чого окреслено дві
концептосфери – “флора” і “фауна”, виділено чотири мікроконцептосфери та встановлено у них ядерні концепти.
Ключові слова: концептуальний аналіз, концептосфера, мікроконцептосфера, фауна, флора, твори для дітей Є. Гуцала.
Кінець ХХ – початок ХХІ ст. у мовознавчій науці характеризується активним дослідженням концептів, що зумовило виникнення методики концептуального аналізу, яка
може означати “і аналіз концептів, і аналіз за допомогою концептів” (С. Нікітіна).
Здебільшого науковці використовують концептуальний аналіз для моделювання й
опису концептів, що формують мовно-концептуальну картину світу. Це можемо простежити у працях зарубіжних науковців, зокрема Н. Арутюнової, Дж. Лакоффа, Р. Фрумкіної, В. Карасика, З. Попової, а також українських – Т. Радзієвської, Н. Слухай, В. Кононенка, Т. Вільчинської та ін. З огляду на складну структуру концепту, мовознавці
схиляються до думки, що під час його дослідження необхідно використовувати кілька
методик, що дозволить чіткіше сформувати його модель.
Автори підручника “Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні” зазначають, що “концептуальний аналіз ґрунтується на методиках дистрибутивного, контекстуального, компонентного аналізів, етимологічної реконструкції внутрішньої форми
знаків, що експлікують концепти, асоціативному експерименті, польовому моделюванні
тощо” [1: 167], також він використовує можливості семантичного аналізу.
Для розкриття змісту концепту, його ролі у мовно-концептуальній картині світу важливим є використання інформації, що представлена у енциклопедичних та тлумачних
словниках, на цьому наголошують такі науковці, як Р. Фрумкіна, Т. Космеда, В. Кононенко та ін. На думку В. Кононенка, “концептуальний аналіз передбачає включення в
систему понять різних когнітивних категорій – предметності, означуваності й процесуальності, входження імені в предикатне оточення стає визначальним чинником опису й імені концепту” [2: 7]. Загалом науковці, розробляючи методики концептуального
аналізу, акцентують на різних моментах, пов’язаних із їх вивченням. Так, Ю. Степанов
пропонує описувати концепти із залученням історико-етимологічного аналізу (методика
аналізу культурних концептів). А. Чернейко зосереджує увагу на елементах асоціативної
методики. За словами В. Телії основою методу концептуального аналізу має бути вивчення сполучуваності (передусім метафоричної) [1].
© О. Гоменюк, 2013
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Концепти не існують відірвано один від одного, а об’єднуються у концептосфери, які
формують мовно-концептуальну картину світу певного народу. Це – складні конструкції, структурні елементи яких переплетені між собою і формують розгалужену систему.
Концептосфера “відбиває досвід, знання і настанови, релевантні для соціуму, які можуть
бути експліковані лексичними, дереваційними, граматичними одиницями, що функціонують у комунікативних величинах, у змісті яких виявляє себе смислова структура концептів” [1: 187]. Отже, об’єктом концептуального аналізу є розкриття семантики концептів, що складають одну концептосферу. Д. Лихачев, у структурі концептосфери виділяє
ядерну, навколоядерну зони і периферію. Універсальні та загальнолюдські знання знаходяться в ядерній і навколоядерній зонах, індивідуальні – у периферійній [3: 3]. Розглянути концепти як взаємопов’язані елементи однієї концептосфери пропонують Т. Космеда,
Т. Вільчинська, В. Іващенко та ін.
Методика концептуального аналізу є надзвичайно актуальною під час дослідження художніх текстів, оскільки дає змогу глибше усвідомити парадигму індивідуальноавторських смислів, акумульованих у ключових концептах, та їхній вплив на реципієнта.
Особливості авторських концептосфер вивчали українські мовознавці, а саме: Т. Космеда
(Т. Шевченка), К. Голобородько (О. Олеся), Н. Мех (Г. Сковороди) та інші. Актуальність
запропонованого дослідження значною мірою визначає його матеріал – це твори для дітей
Є. Гуцала. Указані тексти часто залишаються осторонь мовознавчих наукових розвідок, а
дитяча література, як відомо, не лише впливає на формування та становлення особистості,
розвиток мовлення, є джерелом знань і скарбницею культури, а й реалізує виховну функцію.
Мета статті полягає в обґрунтуванні найбільш адекватної методики аналізу для визначення специфіки концептуалізації лінгвоментальних величин, об’єднаних у концептосфери “фауна” і “флора” у творах для дітей Є. Гуцала.
Є. Гуцало зробив великий вклад у розвиток дитячої літератури.З-під його пера вийшло близько сорока книг, але помітної слави він досяг завдяки творам для дітей. Його
книги “Саййора” і “Пролетіли коні” були удостоєні Шевченківської премії. Л. Вороніна
у вступному слові до книги оповідань та повістей “Пролетіли коні” слушно зауважує,
що “особливе місце у творчості Євгена Гуцала займають твори для дітей, герої яких є
не лише хлопчики і дівчатка, а й лелеки та жайворонки, зайці й білченята, золотоголові
соняшники і блакитні дзвіночки, а мова творів звучить, як музика, передає пахощі квітів
і щебетання пташок” [4: 10].
Досліджуючи життєвий та творчий шлях письменника, М. Слабошпицький зазначає, що “як і Гр. Тютюнника, Б. Харчука, Є. Гуцала позиціонували в дитячій літературі
майже як неофіта чи аматора (хоча він видав у “Веселці” понад десять збірок). Надто
незвичними були його дитячі твори. Їх, як і, скажімо, “Маленького принца” А. де СентЕкзюпері справді важко рубрикувати. У таких творах дитина вичитає своє, дорослий
– своє” [5: 136].
Є. Гуцало не тільки у творах, написаних про дітей і для дітей, а й у новелах, повістях і романах, адресованих дорослому читачеві, змалював багато персонажів-дітей, які
чарують нас неповторністю характерів, чистотою своїх почувань і помислів. Із їхніх уст
та вчинків лунає ідея життя у гармонії з природою та усім навколишнім світом.
Письменник писав, що “дитяча література – це мистецтво адекватне реальному світу,
реальному буттю-життю, і вже кожен індивідуальний талант розв’язує цю проблему по71

своєму, кожен хист має свої особливості, свою неповторну природу” [6: 32]. Хто відкриє
хоча б одну книгу Є. Гуцала, той одразу зрозуміє, що його “індивідуальний талант” – це
вміння змальовувати навколишній світ, поєднуючи у єдине ціле рослин, тварин та людей.
Н. Резніченко у статті “Дитяча психологія у творах Є. Гуцала” зазначає: “Опис природи
– це пряма паралель до роздумів дитини, її психологічного стану. Через розкриття краси
навколишнього світу, його звуків, кольорів, запахів зримо постають відчуття, мислення,
переживання героя. Природа в письменника допомагає по-справжньому замислитися
над філософією життя, його вічними проблемами” [7: 250].
Щодо мовознавчого аналізу творів Є. Гуцала, то хотілось би згадати монографію
С. Шуляк “Лексико-тематична парадигма у поетичному ідіолекті Є. Гуцала”, у якій дослідниця розглядає лексико-тематичні парадигми флори і фауни [8: 32–65]. Зокрема,
вона аналізує спільні та відмінні семи притаманні фаунолексемам чи флоролексемам,
особливості їхнього поєднання з іншими лексемами, але не тлумачить їх як ключові концептуальні поняття, не звертає увагу на їхню структуру та функції. Тому актуальним
залишається детальний аналіз концептосфер “фауна” і “флора”, представлених у дитячій
прозі Є. Гуцала, твори якого входять до обов’язкової програми з української літератури у
молодшій та середній школі, а саме: “Сім’я дикої качки”, “Олень Август”, “Лось” та ін.
Для аналізу концептосфер “флора” і “фауна” у прозових творах Є. Гуцала пропонуємо використати метод семантико-аксіологічного поля, запропонований Т. Вільчинською, який на наш погляд, досить повно розкриває зв’язок мовних явищ із позамовною дійсністю, дає змогу виявляти специфічні національні риси. Основні переваги
цього методу вбачаємо в тому, що він дозволяє визначити ключові концепти в індивідуально-авторській картині світу письменника, мовні механізми їх вербалізації, розглянути концептуальні одиниці у співвідношенні з національними традиціями, встановити їх місце і роль в ідіостилі митця [9: 103]. Загалом дослідниця виокремлює значно
більше прийомів, які можна застосовувати під час аналізу концептів. Ми зазначили
лише ті, які актуалізуються при вивченні художнього тексту. Різне бачення методики концептуального аналізу засвідчене у працях Г. Слишкіна, Й. Стерніна, М. Скаб,
У. Карпенка та ін.
У прозових творах для дітей Є. Гуцала концептосфери “фауна” і “флора” представлені численними концептами, вербалізованими за допомогою різних фауно- і флоронайменувань. У межах концептосфери “фауна” виділяємо дві мікроконцептосфери – “тварини”
і “птахи”. До мікроконцептосфери “тварини” увійшли концепти, які репрезентують хижих тварин, свійську худобу, а також риб. Ключовими, так званими ядерними, концептами є “лис” (“Думаєш, чого ми сюди прийшли? Щоб ти, Саййоро, теж познайомилася
з лисом” [10: 196]), “кінь” (“Зелене безгоміння в полі, на обрії завмерла не хмара, а кінь
із вершником, що тримає перед собою голубого списа” [10: 23]), “заєць” (“Сірий заєць
любив весну за те, що з настанням теплих днів для нього рідною хатою ставав увесь білий світ…” [10: 171]), “корова” (“О-о, – кепкували веселі гості, – може б, ви їй телятко
подарували? Воно виросло б, то дитина з коровою гралася б” [10: 109]) та “риба” (“І в
очах мерехтить срібна, летюча злива цікавих рибок над річкою…” [10: 210]). Їх ядерний
характер засвідчений вагомістю відповідних концептуальних понять у досліджуваних
текстах, численними контекстами, в яких есплікуються імена концептів, що демонструє
певні авторські пріоритети, письменницьке світовідчуття.
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Ядерними компонентами мікроконцептосфери “птахи” є концепти, що репрезентують як свійських, так і диких птахів, а саме: “лелека” (“Й линув лелека – чи не баби Степаниди лелека наглядає за Саййорою, щоб із нею нічого не трапилось?” [10: 194]), “качка” (“А крячки, хоч і шугнули тінями, але на гострих крилах прихопили вістку про те, як
із сторіччя в сторіччя вмирали перед дубом, як скроплювали його кров’ю…” [10: 104]),
“зозуля” (“Ти мимоволі хочеш натрапити на зозулю, що сидить на тракторі й співає…”
[10: 214]), “одуд” (“Одуд слухав і, здається, був щиро вдячний Андрійкові за обнадійливі
слова” [10: 123]), “курка” (“Це незвичайне курчатко. От кури не вміють літати, а воно
вмітиме” [10: 117]).
У концептосфері “флора” виділяємо дві мікроконцептосфери – “дерева” і
“трав’янисті рослини”. До мікроконцептосфери “дерева” належать концепти-назви дерев, кущів та чагарників. У творах для дітей Є. Гуцала ядерними концептуалізованими
образами є такі, як: “дуб” (“І журавлям, і гречкам, і кропив’янкам дуб устигав щось
повідати про своє життя” [10: 104]), “яблуня” (“А яблуні по-всякому: та журиться
безтурботно, та немов тішиться, але й не забуває про скору зиму; а та стоїть гідно і
поважно, ні з ким не перемовляється, ні про що, здається, і не думає” [4: 26]), “груша”
(“Груші – коричневі та мідянисті – наче аж байдужі до всього” [4: 26]). Окремої уваги
заслуговує концепт “калина”, який є основним у мовно-концептуальній картині не тільки
українського народу, а й Є. Гуцала:“Зелене листячко в’яне, всихає, а ягоди починають
горіти ще яскравіше, ще густіше, наче кров калини достигає, набираючи буйної, палкої снаги…” [10: 88]. Навіть головній героїні одного з оповідань автор дає ім’я Калина:
“Після розмови з чорнобильською дівчиною Калиною йому чогось так чудно, що цей кущ
– також калина” [10: 158].
До мікроконцептосфери “трав’янисті рослини” увійшли концептуалізовані образи
на позначення трав, городини, злаків та квітів. Вони становлять помітно меншу частину,
ніж концепти, номіновані дендролексемами. Ядро досліджуваної мікроконцептосфери
становлять такі концепти: “соняшник” (“Тепер, коли його [хлопця] не було, він мені ще
більше здавався схожим на соняшник – тонкостеблий з напіврозквітлими пелюстками,
які завтра-післязавтра розгоряться, заполум’яніють” [4: 351]), “бур’ян” (“Вона [лисиця] клубком рудого полум’я, стелилася над самісінькими бур’янами, які, здавалося, осьось почнуть палахкотіти” [10: 175]), “жито” (“Хвилі достиглого жита важко бігли
повз них…” [10: 39]), “мак” (“Ось Саййора стоїть із бабою Степанидою на городі серед
розквітлих маків, і її плаття схоже на велику квітку маку…” [10: 189]). Велика кількість
концептуальних смислів пов’язана саме з концептами, які репрезентують родові поняття, представлені назвами: “дерево”, “кущ”, “трава”, “квіти” та ін.
Усі твори Є. Гуцала наснажені численними концептуалізованими образами на позначення тварин і рослин, внаслідок чого складається враження, що не природа доповнює
образи головних героїв-дітей, а навпаки. Письменник запрошує своїх юних читачів “в
гості до білого світу” (так зветься оповідання, в якому автор згадує своє дитинство, рідне
село на Вінниччині та свою бабусю, яка вчила онука любові до всього живого). Тваринний і рослинний світ митець об’єктивує через відповідні лінгвоконцептуальні величини,
в яких відображені споконвічні ментальні риси українців – доброта, вірність, безкорисливість та інші, які особливо актуалізуються крізь призму дитячого світосприйняття.
Світ, відображений у прозових творах для дітей, визначає індивідуальний мовостиль
73

Є. Гуцала, який, за словами С. Шуляк, “за допомогою рідної мови зумів пізнати самого
себе як творця й осмислити навколишній світ” [8: 24].
Перспективу такого дослідження вбачаємо передусім в аналізі конкретних концептів, які формують концептосфери “фауна” і “флора” у прозових творах для дітей Є. Гуцала, що дозволить визначити специфіку індивідуально-авторської мовно-концептуальної
картини світу та порівняти її з етнонаціональною.
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СПЕЦИФИКА ЛИНГВОМЕНТАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН ИЗ СФЕРЫ
ФАУНЫ И ФЛОРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ Е. ГУЦАЛА
Статья посвящена анализу особенностей концептуализации флоры и фауны,
представленных соответствующими концептами, в прозе для детей Е. Гуцала.
Обоснованы преимущества метода концептуального анализа, на основе чего определены
две концептосферы – “флора” и “фауна”, выделены четыре микроконцептосферы и
установлены в них ядерные концепты.
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WORKS FOR CHILDREN
The article deals with the analysis of the characteristics of the flora and fauna conceptualization which is represented in the relevant concepts in the E. Hutsalo’s prose for children. The
article grounds the advantages of the method of conceptual analysis, including two concept
spheres – “flora” and “fauna”, four micro concept spheres have been pointed out.
Key words: conceptual analysis, concept spheres – “flora” and “fauna”, micro concept
spheres.

УДК 811.161.1’38
Е. Куварова, канд. филол. наук, доцент,
Днепропетровский нац. ун-т имени Олеся Гончара, Днепропетровск
АПЕЛЛЯТИВ В СОСТАВЕ ЭПИСТОЛЯРНОГО ВОКАТИВА
Выделены типы апеллятивов, функционирующих в составе эпистолярного обращения к адресату: общий / частный, канонизированный / неканонизированный, спонтанный, персонифицированный. Показаны возможности сочетаемости апеллятивов, принадлежащих к разным классам, и их соотнесённость с определёнными семантическими
полями.
Ключевые слова: письмо, адресант, адресат, эпистолярный вокатив, обращение,
апеллятив.
Вокатив как один из конструктивных параметров письма играет важную роль для
установления контакта при письменной коммуникации и во многом определяет её тональность и стилистический регистр. Характер эпистолярного обращения регулируется сложившимися в лингвокультурной общности конвенциями и правилами этикета.
Этикет русского письма допускает обращение по имени, имени и отчеству, по фамилии,
причём антропонимы обычно сопровождаются детерминантами типа дорогой, милый,
любимый или регулятивами милостивый государь, господин (госпожа), сударь (сударыня), товарищ, тем или иным из которых в разное время отдавалось предпочтение.
Возможно употребление в качестве обращений слов, обозначающих родство, а в деловой
переписке – наименований человека по должности. В функции вокатива широко употре© Е. Куварова, 2013
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бляются и другие имена нарицательные, как самостоятельно, так и в составе вокативных
конструкций, образованных, скажем, на базе другого апеллятива или включающих в себя
имена собственные: мой друг барон; милейшая барыня, родная моя голубушка Людмила Ивановна и т. п. Целью нашего исследования было рассмотрение основных классов
апеллятивов, употребляемых в составе эпистолярного вокатива.
Как эпистолярно-этическая норма апеллятив без сопутствующего ему собственного
имени выполняет функцию обращения чаще всего тогда, когда имя адресата автору письма либо неизвестно, либо уже названо при опосредованной адресации: сначала, скажем,
Г-же Л. Никифоровой, а затем уже Сударыня! [1 (29: 90)] и аналогично Вере Евгеньевне
Таккель-Аренс и дальше Сударыня! [1 (29, 333)], – либо в данной коммуникативной ситуации, например при обращении к какому-нибудь коллективу лиц [1 (29: 190, 461); (30: 14,
421)] и др., не функционально и не существенно. В особых же случаях адресант может
принести адресату свои извинения, как это делает, например, А.М. Горький, обращаясь
к Н.Д. Красову одним словом Уважаемый и так объясняя эту вольность: а имени и отчества Вашего не могу вспомнить, Вы извините меня за это [1 (29: 46)].
Если отвлечься от противопоставления нарицательного имени существительного
собственному имени в сугубо лингвистическом смысле, то принципиальное отличие
вокативного апеллятива от вокативного онима в функциональном плане заключается,
по всей вероятности, в том, что апеллятив как метаязыковая категория представляет собой обращение, которое можно квалифицировать как обращение общее. Это значит, что
письмо с соответствующей адресацией, и в частности с одним и тем же апеллятивом,
может направляться в принципе любому адресату, тогда как письмо с вокативным онимом адресуется только какому-то конкретному лицу. Однако есть и апеллятивы, употребление которых возможно при адресации лишь к ограниченному кругу лиц, и такой тип
апеллятива мы будем называть частным.
Апеллятив и как обращение общее, и как обращение частное может быть канонизированным, когда его употребление является этической нормой, общепринятой в эпистолярике фигурой (Милостивый государь; Граф; Коллега; Товарищи; Дамы и господа),
и неканонизированным, если он существенно отступает от традиционных форм обращения и употребляется только конкретным адресантом или узким кругом адресантов.
Это вокативные апеллятивы типа Мадемуазель сестра [2 (11: 229)]; госпожа хорошая
[3: 164], а также обращения душа моя, друг мой, голубчик или, как у А.С. Пушкина, моя
прелесть в письме Л.С. Пушкину [4: 48], моя радость в письме В.П. Горчакову [4: 49] и
другие подобные им.
Как обращение спонтанное апеллятив может быть мотивированным с разной, правда,
степенью прозрачности теми или иными свойствами личности адресата или связанными
с ним событиями и обстоятельствами, в которых он находился (у А.С. Пушкина, например: житель свободной Англии в письме Н.И. Кривцову [4: 13]; любимец муз в письме
П.А. Вяземскому [4: 207] и т.п.), и немотивированным, жёстко не связанным с какой-то
определённой лексикой, его характеризующей (Карантинно-таможенный человече [2
(11: 85)]). Вокативный апеллятив бывает подобно имени собственному сугубо персонифицированным, допускаемым только при обращении конкретного лица к конкретному
же. Например: Многоуважаемый, хотя и молодой изверг в письме А.М. Горького Л.М.
Леонову [1 (30: 195)]; Бесшабашный шантажист, разбойник пера и мошенник печати
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в письме А.П. Чехова брату Александру [2 (11: 243)]; Дура моя – ягодка в письме Сергея
Есенина А.Б. Мариенгофу [3: 165] и т. п.
Как видим, cубстанционально вокативный апеллятив – явление чрезвычайно разнообразное, в особенности тогда, когда ему не сопутствует какая-нибудь вариация собственного имени. С учётом описанных выше оппозиций можно, как нам кажется, выделить следующие группы имён нарицательных, функционирующих в письмах в качестве вокатива.
1. Общий канонизированный апеллятив – это такая общепринятая и построенная в соответствии с действующими нормами письменного общения лингвистическая
фигура, основное назначение которой состоит в том, чтобы, не называя имени, всё же
обозначить адресата и привлечь его внимание к тексту направленного ему послания.
В качестве адресата при этом может выступать в принципе любое лицо, находящееся
в самых разных отношениях с адресантом. К общим канонизированным апеллятивам,
функционирующим в качестве вокативов, мы относим клише-словосочетания типа милостивый государь [5: 389], уважаемые товарищи [6: 110], специальную клишированную лексику, выступающую в качестве одиночных неперсонифицированных обращений
или входящую в состав тех или иных вокативных конструкций, т. е. апеллятивы господа,
друзья, коллега, сударыня и всё то, что может быть квалифицировано, по В.Е. Гольдину,
в качестве регулятивов [7: 93], а по М.М. Телеки, В.Д. Шинкаруку, – в качестве общих
обращений [8: 115].
За многими из такого рода лексем закреплена только вокативная функция, и в качестве тех или иных членов предложения они без какой-либо дополнительной коннотации
или без конкретизирующих их детерминантов, как правило, не функционируют. Фразы,
подобные следующим: Я познакомился с милостивым государем или Господин был вчера в театре – в представленном их виде вряд ли приемлемы и могут быть коммуникативно значимыми лишь при такой, например, их модификации: Я познакомился с этим
вашим «милостивым государем» и Этот господин был вчера в театре. Обычно общий
канонизированный апеллятив не маркирует ни характера послания, ни характера отношений между адресантом и адресатом, ни социального статуса коммуникантов, ни их
личностных качеств, хотя такие, скажем, клише, как милостивый государь, сударь мой
или товарищ, довольно часто задают официальный тон соответствующему посланию, а
то и некоторую отчуждённость, как это имеет место, например, в письме М.П. Мусоргского, который обращается к старшинам Артистического кружка в Москве: Милостивые
государи [9: 215], или в письме М.А. Булгакова к ответственному секретарю Союза советских писателей А.С. Щербакову, которое начинается обращением Уважаемый товарищ! [10: 524]
2. Общий неканонизированный апеллятив – это тоже обращение без антропонима и тоже применимое в принципе к любому адресату, но уже только при некоторых,
заданных заранее условиях коммуникации, и в частности либо к адресату из ограниченного круга лиц, уже связанных с адресантом определёнными отношениями, либо к
адресату, которому автор письма считает необходимым заявить о своём к нему отношении. Естественно поэтому, что функционирует соответствующий вокативный апеллятив
в более узком, чем апеллятив канонизированный, коммуникативном пространстве, но
обращение к неканонизированному апеллятиву предоставляет адресанту более свободную, жёстко не регламентированную форму установления контакта с адресатом. Таковы,
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например, апеллятивы голубчик [11: 44, 143, 549], голубушка [9: 128, 203; 11: 79, 340],
друг [3: 103; 9: 81, 112, 202], старик [3: 200] и др. По-видимому, к этой же группе можно также отнести эмоционально-оценочные имена существительные радость, счастье,
любовь, прелесть и т. п.
Чаще всего общий неканонизированный апеллятив является частью вокативной конструкции, поскольку далеко не каждое нарицательное существительное может функционировать в качестве вокатива без детерминации соответствующей коммуникативной
ситуации. Так, в принципе, письмо можно начать вокативным апеллятивом Друг и вокативной конструкцией Дорогой друг, вокативом Радость и вокативной конструкцией
Радость моя, вокативом Голубушка и вокативной конструкцией Голубушка ты моя –
контакт обозначен, но гораздо определённее он обозначен всё же соответствующими
конструкциями, включающими в себя детерминацию апеллятива, и в частности местоимением мой, без которого не только ощущается какая-то неполнота самого обращения,
но иногда неоднозначно может быть истолкована и его коннотация.
Вот несколько примеров общего неканонизированного апеллятива в функции эпистолярного вокатива: любезный друг [12: 396], наш светлый друг [9: 227], голубчик мой,
сокол ясненький [9: 61], хорошая моя девочка [11: 309], милый мой мальчик [11: 42].
Описанная фигура менее формализована, чем общий канонизированный вокатив,
так как её использование связано, как уже было отмечено, с проявлением определённого
отношения адресанта к своему адресату, которое он может выразить, не будучи скованным какими-то ограничениями статусного характера, а соответственно и регламентированным набором лексики.
3. Частный канонизированный апеллятив – фигура, содержащая в себе указание
на родственные отношения адресата и адресанта, социальный статус, титул, должность,
персональное звание и т. п. адресата и используемая применительно только к тому кругу лиц, который обязательно обусловливает именно данную, причём канонизированную
форму обращения. Это клише типа Ваше превосходительство, Ваша светлость, такие
обращения, как барон, княгиня, капитан, профессор, редактор и т. п., которые могут детерминироваться (дорогой мой барон) и сочетаться с каким-нибудь общим апеллятивом
(товарищ капитан, господин профессор), а также обращения к родственникам мама,
папа, отец, дедушка, бабушка, брат, сестра и др.
Адресанту может быть известна личность адресата, и, обращаясь к ней с упоминанием её социального положения, автор письма тем самым подчёркивает значимость для
себя именно статуса адресата, его ответственности перед обществом, а значит, и перед
адресантом, что в свою очередь предполагает, во всяком случае по мнению адресанта,
более внимательное прочтение письма и, по-видимому, благоприятную для адресанта
реакцию на его послание. Чаще всего такой апеллятив используется в письмах к начальству и людям с более высоким социальным или служебным положением. Так, например,
А.В. Суворов обращается к Павлу І: Всепресветлейший Державнейший Великий Государь Император Самодержец Всероссийский Государь Всемилостивейший [13: 319]; А.С.
Пушкин – к Николаю I: Всемилостивейший государь! [4: 209]; М.А. Булгаков – к Конраду
Марилу, директору издательства: Глубокоуважаемый господин директор [10: 231].
4. Частный неканонизированный апеллятив – это свободное и не регламентированное жёсткими нормами этикета обращение адресанта к ограниченному кругу лиц,
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апеллятив, используемый обычно в письмах родственникам и близким людям (и наоборот, к людям, находящимся с автором письма в сложных и даже враждебных отношениях), когда непосредственное обращение может не только так или иначе называть лицо,
которому данное письмо адресовано, но и выражать ему, прямо или косвенно, свою симпатию или антипатию.
Это обращения типа мамчик и мамуленька; братан, братка и брательник; друган,
дружечка и т. п., зафиксированные, в частности, в Словаре русского речевого этикета [14:
682–700], отесинька в письмах И.С. Аксакова отцу [15: 19], папхен у М.П. Мусоргского [9:
260]. Но это могут быть и любые иные нарицательные существительные, указывающие
на определённый статус адресата, если эти существительные в чём-то не соответствуют
официальной номинации такого статуса или поданы не на русском языке. Так, М.П. Мусоргский обращается к М.А. Балакиреву, приглашённому в Прагу для руководства постановкой опер М.И. Глинки, pane professore [9: 62], а к В.В. Стасову – généralissime [9: 135],
предпочитая такое именование всем прочим, включая и антропоним в любой его форме.
5. Спонтанный объективно мотивированный апеллятив – апеллятив, не связанный какой бы то ни было регламентацией субстанционального, а зачастую и этического
характера, апеллятив не канонизированный, но в принципе мотивированный какимито объективными причинами и используемый в переписке лиц с уже установившимися,
обычно достаточно близкими отношениями, а также в письмах, заведомо ориентированных на определённую, прогнозируемую автором письма реакцию адресата.
Это очень широкий круг слов и словосочетаний, представляющих собой открытое
множество разнообразнейших лингвистических фигур с самой разной коннотацией.
Фигуры эти заранее не обозначены и могут быть связаны с условиями жизни адресата,
с его профессиональной или общественной деятельностью, с его характером, манерой
поведения, какими-то личностными особенностями и т. д. Н.В. Гоголь, например, при
обращении в письме к М.С. Щепкину использует апеллятив земляк [16: 333], а А.И. Герцен в письме М.П. Боткину употребляет обращение соотечественник [5: 447]. Мотивировка очевидна даже в её семантических нюансах, указывающих на регион и на страну.
А.С. Пушкин в письмах К.Ф. Рылееву использует вокатив поэт [4: 118, 144], исходя при
этом из вполне объективных реалий, а к П.А. Вяземскому он обращается милый европеец
[4: 82], и такое именование содержит прозрачный намёк на общественно-политические
взгляды и литературные пристрастия адресата.
6. Спонтанный субъективно мотивированный апеллятив – это вокативная конструкция, апеллятив в которой непосредственно не связан с чем-то таким, что объективно, а не по усмотрению адресанта указывало бы на особенности личности адресата.
Автор письма сам выбирает обращение, исходя из того, как он квалифицирует личность
своего коммуниканта и как он – и только он – желает именовать его в данном конкретном
случае, в связи со сложившимися к моменту написания письма обстоятельствами или в
соответствии со сложившимся мнением об адресате.
Здесь тоже чрезвычайно широкий круг слов как с позитивной, так и с негативной
коннотацией, а отношение автора письма к адресату проявляется далеко не всегда прямолинейно. Несколько примеров.
Инфузория, – обращается А.П. Чехов к своему брату [2 (11: 396)], и к нему же: Велемудрый секретарь [2 (11: 313)] и даже Владыко [2 (12: 62)]. К своей жене О.Л. Книппер
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Чехов обращается: клопик мой [2 (12: 455)], таракашка [2 (12: 515)], лошадка [2 (12:
510)], милая собака [2 (12: 464)], милая моя конопляночка [2 (12: 533)], а В.В. Маяковский
называет свою возлюбленную кашалотик [17: 137]. И это при том, что речь о фауне в
соответствующих письмах, конечно же, не идёт.
В письме к П.В. Нащокину у А. С. Пушкина обращение Бедная моя крестница [4:
367], именно крестница, а не крестник. Аналогичная ситуация с категорией рода и в
письме В.И. Ленина Николаю Александровичу Семашко: Милая моя Семашко! Не капризничай, душечка! [18: 24].
7. Персонифицированный апеллятив – это обращение, принятое в самом узком
кругу близких людей, а иногда возможное только при общении двух конкретных лиц,
апеллятив, являющийся своего рода функциональным аналогом собственного имени
адресата, близкий к псевдониму или прозвищу. Мотивация такого названия субъективна, хотя для самого адресанта она может быть и чем-то обусловлена. Персонифицированный апеллятив – это некий аналог антропонима, предназначенный, как и собственное имя, для обозначения некоего индивидуума, конкретного лица безотносительно к
чертам его характера или каким-либо иным качествам с той, однако, разницей, что в
нём заключена известная экспрессия, сопутствующая также и многим онимам, производным от личных имён. Выбран такой апеллятив исключительно по воле адресанта.
И вот несколько весьма, с нашей точки зрения, показательных на этот счёт примеров.
К.Г. Паустовский в письмах называет жену Е.С. Загорскую-Паустовскую Крол [19: 60],
Кролёнок [19: 51], пасынка С.М. Навашина – Серый бес [19: 140], а свою вторую жену
В.В. Навашину – Зверушка, Зверунья-певунья, зверуша, Звэра, Звэрунья-кукунья [19:
144, 157, 158, 165, 175].
Персонифицированный апеллятив зачастую обладает признаками окказионального
слова, а может оказаться и искусственным образованием типа Кисица, как это имеет место в одном из писем В.В. Маяковского, адресованных Лилии Брик с его же пояснением,
что это он сделал из Киса и Лисица [17: 154] или Дорлил (дорогой Лилёк) [17: 134]. У А.П.
Чехова есть Миша-терентиша при обращении к М.П. Чехову [2 (11: 25)].
Тот или иной тип эпистолярного вокатива при его лексическом наполнении можно,
хотя и не всегда жёстко, связать с определенными семантическими полями (родственники, профессия, социальный статус и др.). При этом прямая корреляция типа апеллятива
и реализующего этот тип семантического поля имеет место, очевидно, во всех семи выделенных нами типах вокативных апеллятивов. Существенно и то, что в рамках одной
вокативной конструкции может сочетаться лексика разных семантических полей, в том
числе и тогда, когда она сопутствует собственному имени адресата.
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АПЕЛЯТИВ У СКЛАДІ ЕПІСТОЛЯРНОГО ВОКАТИВА
Виділено типи апелятивів, які функціонують у складі епістолярного звертання до
адресата: загальний / окремий, канонізований / неканонізований, спонтанний, персоні81

фікований. Показано можливості сполучуваності апелятивів, що належать до різних
класів, та їх співвіднесеність з деякими семантичними полями.
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APPELLATIVE IN THE COMPOSITION OF THE EPISTOLARY VOCATIVE
The types of appellative functioning in the epistolary appeal to the addressee are distinguished: general / private, canonized / uncanonized, spontaneous, personalized. Some possibilities of compatibility of the appellatives belonging to different classes with the certain
semantic fields are shown.
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СЕМАНТИКА ПРИСЛІВНИКІВ “ШВИДКО”, “БИСТРО”, “СКОРО”
В ДІАЛЕКТНИХ ТЕКСТАХ
(на матеріалі українських східнослобожанських говірок)
У статті розглянуто структурні, варіативні та семантичні підходи до прислівника
в інтерпретації діалектного тексту, проаналізовано психологічне сприйняття прислівника в тексті східнослобожанських говірок, і те, наскільки ці особливості зумовлені
сутністю цієї мовної одиниці. Варифіковано семантичні варіанти лексем “швидко”,
“бистро”, “скоро” за контекстуальними, ситуативними та позиційними ознаками на
основі діалектних текстів східнослобожанських говірок та діалектних словників суміжних говорів. Виявлено функціональні зв’язки та семантичні еквіваленти лексем, що
визначаються спільним та відмінним у семантиці.
Ключові слова: лексема, інтерпретація прислівника, семантичний варіант лексеми,
семантичний спектр лексеми.
Лексичний склад мови чи діалекту стали головною темою досліджень теоретиків
семантики, але представники різних лінгвістичних шкіл по-різному трактують одне й те
саме явище [1 : 7].
Увага українських та зарубіжних лінгвістів до семантичної структури слова розпочалася з середини ХХ століття. Розроблено різноманітні принципи аналізу семантичної
структури слова, яка пов’язана з морфологічною, синтаксичною будовою слова і стосується семантичного аналізу всієї лексико-семантичної групи або підгрупи, до якої нале© О. Левенець, 2013
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жить слово. Одні семасіологи беруть за основу методику аналітичного аналізу, виводячи
семантичні компоненти репрезентантів на основі порівняння лексичних одиниць, інші
використовують методику синтетичного аналізу, виходячи з апріорно встановлюваних
семантичних категорій, зв’язок яких і визначає семантичну структуру слова. Такі прийоми вивчення семантики мають спільну особливість: семантична структура слова є
елементом лексичної системи мови, а не мовлення, не потенційних можливостей, а конкретної реалізації [3 : 212].
Мета статті полягає в тому, щоб простежити розвиток семантичної структури лексем
швидко, бистро, скоро порівняно з синонімічними прислівниками в українській мові.
Відповідно до мети формулюємо такі завдання: розглянути семантичну структуру
лексем швидко, бистро, скоро та їх синонімів; враховуючи етимологію цих номенів, визначити їх первинне значення; простежити розвиток семантичної структури аналізованих слів, звернувши увагу на зміни їхньої семантики в діалектах української мови.
Аналіз словників показав, що аналізовані прислівники є полісемічними одиницями,
значення яких становлять певну семантичну структуру, елементи якої пов’язані між собою.
Позначення швидкості руху дії репрезентоване одиницями, які характеризують спосіб виконання дії в різних прискореннях: ‘швидко’, ‘повільно’, ‘упомірено’. Коли ми говоримо: „йа швидко…”, то маємо на увазі якесь прискорення виконання дії. Але кожен
мовець, як і слухач, це значення сприймає по-своєму. Для того, хто говорить, це може
виявлятися в значенні ‘протягом години’, хтось може це сприйняти в значенні ‘протягом
хвилини’. Узявши за приклад виконання хатньої роботи молодої дівчини та зрілої жінки,
значення ‘протягом години’ виконати роботу буде стосуватися зрілої жінки, яка вміло і
швидко виконує роботу. А значення ‘більше, ніж протягом години’ буде стосуватися молодої дівчини, яка не так вміло може справлятися з роботою. Та обидві однаково будуть
вживати лексему швидко.
Як і більшість лексичних одиниць, прислівник швидко є багатозначним та загальновживаним. Лексему швидко у східнослобожанських говірках зафіксовано зі значенням
‘торопко’ (хара|шо хот’ Сту|пак ш|видко ўс|п˙ів од’іĭ|ти по|дал’ше / а по|том і ўтек|ти
[Полт.]), ‘протягом години’ (цеĭ торт го|товиец’:а |дуже ш|видко і наба|гато деи|шеўше
в˙ін об|ходиец’:а// [УСГ : 182]). Лексема має значення ‘із прискоренням’, напр.: це
|
тоже |хитриеĭ зв˙і|р’ок / і в˙ін |т’іко неида|леко па|сец’:а од сво|йейі |норки / |б˙ігат’ в˙ін
ш|видко неи |б˙іга / то|му ж в˙ін і неи т’і|ка да|леко в˙ід за|гону / а па|сец’:а |т’іко |возл’е
сво|йейі но|ри// [УСГ : 194]. У аналізованому ареалі фіксуємо й інші значення, зокрема
‘скоро’, напр.: хл’ібп пеи|ч’у йа у |газов˙iǐ |печ’к˙і ў ду|хоўки / веи|лике нам по|легхшеин’:а /
|
ран’ч’е пеик|ли ў п˙i|ч’ах / т|реба ǐ гн’іǐ / дро|ва ту|ди / а |заразс хара|шо / |газова |п˙еч’ка і
ш|видтко// [УСГ : 237], Репрезентовано також значення ‘не гаючись’, напр.: |учиц:’а он ў
|
мене ста|ран:о/ доб|ротно/ ш|видко ўсе пон’і|майе// [Вівч.].
У сучасній українській мові номен швидко має значення ‘скоро’ [4 : ХІ : 431]. У
„Словарі української мови” за ред. Б. Грінченка подано такі варіанти: швидко, швидче,
швидчій, швидчіш, швидкіше, що мають значення ‘скоро, бистро’ [5 : ІV : 489]. П. Білецький-Носенко фіксує лексему швидко з семантичним значенням ‘скоро, проворно, шибко’
[6 : 397], подано також лексему худко ‘скоро, проворно’ [6 : 379].
„Історичний словник української мови” подає такі варіанти лексем з різною семантикою: борзо, бордзо, борздо, борзѣй ‘швидко, прудко, хутко’ [7 : І : 124], в-борзѣ ‘швидко,
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хутко, не гаючись’ [7 : І : 192]; в-заводъ ‘швидко, прудко, що сили, що духу’ [7 : І : 230]. У
російській мові номен бегло має значення ‘швидко, рухливо’ [8 : І : 36].
У діалектних словниках зафіксовано лексему швидко з близькою семантикою. В
українських східнослобожанських говірках вона має лексичні відповідники: біжа із
значенням ‘швидко, підстрибуючи (про ходу людини)’ [СУСГ : 26], мигенько ‘швидко’
[СУСГ : 127], скоренько, скорій ‘швидко’ [СУСГ : 192], шамко ‘швидко’ [СУСГ : 224].
Лексема швидло ‘швидко’ є інтерлокально вживаною одиницею на території аналізованого ареалу [СУСГ : 227]. В інших українських говірках номен швидко має такі лексичні
відповідники: у бойківських говірках вживають барзо ‘швидко’ [Онишкевич : І : 66], бойко [Онишкевич : І : 66], живо [Онишкевич : І : 251]. У буковинських говірках уживана
лексема борзо [СБГ : 28], живо [СБГ : 114]. Для гуцульських говірок характерна лексема махом ‘швидко’ [ГГ : 121], у поліських говірках виявлено лексему шибко ‘швидко’
[СПГ : 234]; шпарко ‘швидко’ [СПГ : 236]. У селі Нова Вижка на Західній Волині засвідчено лексему хут’кохо (присл. ‘швидко’ [Дзендз. : 276]).
У східнослобожанському ареалі поширені й форми вищого ступеня порівняння прислівника швидко, як-от: швидше, швидче, фіксовані раніше Б. Грінченком – швидче,
швидчій, швидчіш [5 : ІV : 489]. Номен швидше в аналізованому ареалі має семантичні
значення ‘бистро’: во|лами ш|видше дожеи|неш / ч’ім ма|шинами// [УСГ : 19], ‘скоріш’:
о|то х|лопц’і пос’і|вайут’ / а д’іў|ч’ата / о|то |поп˙ід |в˙ікнами / а теи|пер ўже крие|ч’ат’
|
йакос’ т’і |д’іти / |винеиси шо ти / |т’ітко / нава|рила / шо ти / |т’ітко / напеик|ла / не|си
ш|видше до в˙ік|на// [УСГ : 127]. Лексема швидче має значення ‘не гаючись’: (хо|т’ілос’
ш|видче повеир|нутис’ до|дому// [Воєв.]). Нерідко форми вищого ступеня порівняння
уживають замість форм найвищого ступеня.
Крім лексеми швидко, уживають локалізми, які семантично тотожні між собою, але
відрізняються словотвірною будовою. Прислівник ׀бистро, репрезентований значенням
‘швидко’, є загальновживаним. В аналізованому ареалі фіксуємо різні семантичні значення: ‘за лічені хвилини’ (йа ўз’а|ла пошиеко|туриела і л’у|бастеиром поб˙і|лила / а в˙ін б˙і|лиĭ
б˙і|лиĭ цеĭ л’у|бастеир і |бистро |сохне// [Новоник.]), ‘хутко’ (йіх |бистро з|в˙іц’:іл’ приеб|рали//
[УСГ : 110]), ‘не гаючись’ (от/ хо|т’іла |бистро ска|зат’/ ну по ро|с’і/ шче |йест’// [Вівч.]).
Словник української мови подає лексему |бистро зі значенням ‘швидко’ [4 : І : 167].
Словник української мови за ред. Б. Грінченка фіксує т. с. [5 : І : 57]. П. Білецький-Носенко наводить синонім до бистро – борзо [6 : 59]. Перші фіксації лексеми бистро припадають на ХІV ст. у пам’ятках української мови. „Історичний словник української мови”
подає быстро [7 : І : 162]. З аналізу ми бачимо, що лексема бистро в українській мові
вживана здавна, активно функціонує в усному мовленні.
Поширена у східнослобожанських говірках здрібніло-пестлива форма до лексеми
бистро – бистренько ‘за короткий час’: ну в˙ін і |папа ж у нас бач’ йа|киĭ |п˙іс’л’а |арм˙ійі
неи |толстиĭ / а то|д’і биест|рен’ко так роз’|йіўс’а// [УСГ : 180]. Прислівник бистренько
в українській мові є загальновживаним [4 : І : 167]. В інших говірках відповідника прислівника не було виявлено.
Лексема скоро має значення ‘швидко’: та|ка л’у|дина / до йа|койі при|ходиў
и
пе реи|лесник і розмоў|л’аў з ним / с|коро |ч’ахне і по|том уми|райе// [УСГ : 146].
Прислівник скоро є загальновживаним в українській мові [4 : ІХ : 300]; у словнику
Б. Грінченка т. с. [5 : ІV : 140]; Білецький-Носенко фіксує семантичне значення ‘скоро’ в
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синонімічній лексемі мерщій [6 : 223]. У російській мові репрезентовано варіант скоро зі
значеннями ‘швидко, бистро, прудко’ [8 : ІІІ : 293].
Аналіз діалектних словників показав, що лексема скоро має розширену семантику і
словотвірну структуру: на території волинських, наддністрянських, закарпатських говірок фіксовано лексеми скоро, скоро[оу], скору [АУМ : ІІ : к. 55]. Має лексичні відповідники: скоро, швидко, хутко, живо, шпарко, прутко, ґальоп, трап, борзо; швидше, скорше,
хуче, борше [АУМ : ІІ : к. 375]. Гуцульські говірки: борзо, живо, прудко, футко (хутко)
‘швидко, скоро’ [ГГ : 28].
В етимологічному словнику репрезентована лексема довтоту ‘скоро, вчасно’, що є
результатом злиття прийменників до, в і займенника [тот, тота] ‘той, та’, що міг бути
пов’язаний із виразом типу в тоту годину [10 : ІІ : 101].
Засвідчено форму вищого ступеня порівняння скоріш. Лексема є інтерлокально вживаною одиницею, характерною для багатьох говірок української мови: скоріше, скоріше,
маї скоро [АУМ : ІІІ : ч.2 : к. 65]. В аналізованому ареалі фіксуємо зі значенням ‘за хвилини’: |Сашка ў нас та|киĭ буў самосто|йатеил’ниĭ |мал’ч’ік |с:амого |детства / |Кос’т’іка
|
н’ан’ч’іў з ч’еітие|р’ох год / і кор|миў йо|го ў ко|л’аск˙і ч’ут’ неи закор|миў / хл’іб пхаў /
ш˙ч’об в˙ін йіў / ско|р’іш˙ найі|даўс’а / |каже / ш˙ч’об в˙ін р’іс// [УСГ : 180].
Від основи слова скоро з прийменником у- утворилася лексема ускорях, фіксована
раніше Б. Грінченком (ускорах [5 : ІV : 356]). У східнослобожанських говірках має значення ‘за короткий проміжок часу’: ну / так же ǐ нач’а|лас та воǐ|на / і ўско|р˙ах |н’імц’і
приǐ|шли / до нас це воǐ|на нач’а|лас’а ше вес|нойу а / |ос’ін’у ўже і н’ім|ц’і приǐш|ли//
[УСГ : 43].
Сьогодні у лінгвістиці інтенсивно досліджують семантику різних мовних одиниць –
слова, фразеологізму, висловлення. Це сприяє відтворенню мовної картини світу етносу,
допомагає дослідити особливості сприйняття ним навколишнього світу.
Отже, прислівники швидко, бистро, скоро є одиницями з розгалуженою семантикою
й словотвірною структурою. В усіх говірках часто, замість форм суперлатива проаналізованих прислівників, фіксують форми компаратива. Явище компаратива у лексемах скоріше, швидше характерне більше для території волинських, наддністрянських, закарпатських говірок [АУМ : ІІ : 196]. Засвідчено форми суперлатива у лексемах найскоріш(е),
найскорійш(е), чимскоріш(е), по скоріш(е), найшвидш(ч)е, якшвидче, якнайшвидч(ш)
е, найбистріш(е), уживаних у волинських, наддністрянських, закарпатських говірках
[АУМ : ІІ : 196]. Коли ми вживаємо будь-який номен (швидко, бистро, скоро), то вкладаємо в ці одиниці різні відтінки одного значення. З аналізу бачимо, що прислівник швидко
має найширшу семантичну структуру, на відміну від проаналізованих периферійних дериватів, він активно вживаний в східнослобожанських говірках.
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СЕМАНТИКА НАРЕЧИЙ “ШВЫДКО”, “БЫСТРО”,
“СКОРО” В ДИАЛЕКТНЫХ ТЕКСТАХ
(на материале украинских восточнослобожанских говоров)
В статье рассмотрены структурные, вариативные и семантические подходы к
наречию в интерпретации диалектного текста, проанализировано психологическое восприятие наречия в тексте восточнослобожанских говоров, и то, насколько эти особенности обусловлены сущностью этой языковой единицы. Варифицированы семантические варианты лексем «швыдко», «быстро», «скоро» по контекстуальным, ситуативным
и позиционным признакам на основе диалектных текстов восточнослобожанских говоров и диалектных словарей смежных говоров. Выявлены функциональные связи и семантические эквиваленты лексем, определяемые общим и различным в семантике.
Ключевые слова: лексема, интерпретация наречия, семантический вариант
лексемы, семантический спектр лексемы.
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SEMANTICS OF THE ADVERBS “SHVYDKO, BYSTRO, SKORO” (QUICKLY/
FAST) IN DIALECT TEXTS (based on ukrainian east-slobozhan dialects)
The article considers the structural, variational and semantic approaches to an adverb in
the interpretation of a dialect text; psychological perception of an adverb in the texts of EastSlobozhan dialects and the degree to which these peculiarities are determined by the nature of
this linguistic unit have been analyzed. The semantic variants of lexemes “shvydko”, “bystro”,
“skoro” (“quickly/fast”) according to their contextual, situational and positional features have
been verified based on the texts of East-Slobozhan dialects and the dialect dictionaries of the
related dialects. The functional relations and semantic equivalents of the lexemes defined by
similarity and difference in their semantics have been revealed.
Key words: lexeme, interpretation of an adverb, semantic variant of a lexeme, semantic
spectrum of a lexeme.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ВИДЕОВЕРБАЛЬНОМ ТЕКСТЕ
В данной статье рассмотрены лексические средства создания комического в юмористическом видеовербальном тексте.
Ключевые слова: юмористический видеовербальный текст, лексические средства
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В современной культуре наблюдается стремительный процесс креолизации текстов.
Сугубо вербальные тексты встречаются все реже, а изображение из подчиненного источника информации превращается в равноправный компонент текста.
Впервые такого рода тексты были описаны в психолингвистике, где и возник темин
«креолизованный текст». С точки зрения лингвистики текста они рассматривались в работах Е.Е. Анисимовой, Г.Г. Слышкина, О.В. Поймановой, М. М. Давыдовой. В исследовании Ю.С. Чаплыгиной приводится подробная типологизация креолизованных текстов.
В их «семью» она включает газетные статьи, включающие фотографии; комиксы; лубок;
карикатуру; изобразительную рекламу; фильмы [Чаплыгина 2002, 38-39].
Мы исследовали комедийный сериал как особый тип креолизованного текста, а
именно, как юмористический видеовребальный текст. Юмористический ВВТ состоит из
объединенной смысловой связью последовательности знаков, относящихся к знаковым
системам двоякого рода: естественного языка и иконической. Он создается носителем
ККМ (комической картины мира) и характеризуется полиинформативностью, игровым
характером и смеховым отношением [Мишина 2007, 83].
Маркерами смехового отношения, заложенного в юмористическом ВВТ, могут быть
и слово, и изображение. Так, например, появление на экране эксцентричных персонажей, смешных костюмов или странной обстановки часто вызывает смех в комедии положений. Вспомним персонажей Чарли Чаплина, которому удается смешить зрителей,
не говоря ни слова.
Материалом нашего исследования стал английский юмористический сериал «Monty
Python Flying Circus». В летающем цирке «Монти Пайтон» абсурдные ситуации и чудные персонажи также способствуют созданию комического эффекта, но именно языковая игра чаще всего вызывает смеховую реакцию и придает данному юмористическому
ВВТ уникальность. Свидетельство этому мы находим в книге Д.Кристала «Language
Play», где он пишет [ Crystal 2007, 107]:
In the world of Monty Python, no area of the language is sacrosanct. Although many of the
sketches are based on absurd situations, a large number gain their effect only through the use
of funny words, exaggerated regional accents, deliberately inappropriate lexicon, the excessive
use of single sentence pattern – or just breaking the normal rules of linguistic interaction...
© О. Мишина, 2013
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Нарушение общепринятых правил выбора и употребления языковых средств лежит
в основе языковой игры, предложенной создателями сериала. Она охватывает все уровни
языка от фонемы до целого текста. На каждом из уровней встречаются несоответствия,
неточности и отклонения от нормы. В данной статье мы подробно остановимся на лексических несоответствиях.
Лексические средства создания комического мы рассматриваем в рамках понятия
фигура. Как отмечает В.П. Москвин, фигура есть использование языка в целях усиления выразительности речи или для воздействия ее на адресата [3:30]. Все разнообразие
лексических приемов создания комического в нашем материале мы разделили на две
большие группы: фигуры мысли и фигуры слова. Остановимся подробнее на каждой из
перечисленных групп.
В основе фигуры мысли лежит определенная речемыслительная, в частности, логическая операция: противопоставление, уточнение, сравнение, оценка, определение
(логическая дефиниция), описание и т.п. Но в юмористическом ВВТ в ходе речемыслительной операции происходит преднамеренный сбой, что приводит к разного рода неточностям и ошибкам, затрагивающим содержание номинативной единицы. Эти преднамеренные уловки, а именно эквивокация, шутливое толкование, шутливое перефразирование, игра с внутренней формой слова и метафора вызывают комический эффект.
Приведем примеры.
Эквивокация – подмена лексического значения слова - используется авторами «летающего цирка» для нарушения правил ведения диалога, когда один из собеседников извлекает из речи другого иной смысл, чем тот в нее вкладывал, что и является источником
комизма.
Интересный пример мы встречаем в скетче «Registry Office», где сталкиваются значения глагола to get married. Посетитель употребляет глагол to get married в значении to
perform a ceremony of marriage for two people [9], он сообщает служащему загса о том, что
он желает провести церемонию регистрации брака, а служащий загса воспринимает его
реплику как предложение руки и сердца – to take a person into marriage, что и вызывает
комический эффект.
First man: Er, excuse me, I want to get married.
Registrar: I’m afraid I’m already married, sir.
First man: I just want to get married.
Registrar: I could get a divorce, I suppose, but it’ll be a bit of wrench.
First man: Er, no, no. That wouldn’t be necessary because …
Registrar: You see, would you come to my place or should I have to come to yours, because
I’ve just got a big mortgage.
First man: No, no. I want to get married here.
Registrar: Oh dear. I had my heart set on a church wedding.
Другой пример эквивокации в скетче «Conquistador Coffee Campaign» основан на
том, что слово badly, в данном контексте означающее to a great or serious degree, трактуется как in a bad manner.
Boss: Now, I’ve had the managing director of Conquistador to see me this morning and
he’s very unhappy with your campaign. Very unhappy. In fact, he’s shot himself.
Frog: Badly, sir?
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Boss: No, extremely well.
На комическом переосмыслении также основан прием шутливых толкований, когда подчеркивается несоответствие названия описываемому объекту. В скетче «Llamas»
зритель встречает следующее определение слова llama:
The llama is a quadruped which lives in the big rivers like Amazon. It has two ears, a heart,
a forehead, and a beak for eating honey. But it is provided with fins for swimming.
Оно идет в разрез с общепринятым представлением о том, как выглядят ламы, т.к. у
них нет клюва beak и плавников fins.
Наряду с шутливыми токованиями в юмористическом ВВТ используются шутливые
перифразы, когда вместо прямого называния предмета дается его описание. Так, например, полицейский из скетча «Police Raid» вместо слова вещественное доказательство
evidence употребляет в речи его перефразированные варианты certain substances, certain
substances of illicit nature, certain substances to be removed for clinical tests.
Policeman: I have a reason to believe that there are certain substances on the premises.
Young man: Well what sort of substances?
Policeman: Er… certain substances of illicit nature.
Young man: Er, could you be more specific?
Policeman: I beg your pardon?
Young man: Could you be ‘clearer’?
Policeman: Oh, oh… yes, er… certain substances on the premises to be removed for
clinical tests.
Игра с внутренней формой слова так же является источником комического в рассматриваемом юмористическом ВВТ. Она становится возможной благодаря условности
связи между внешней формой слова (звучанием) и его внутренне-смысловой стороной
(значением). Это позволяет автору юмористического текста придать слову иной смысл
слова и сигнализировать об этом зрителю.
«Слово особенно звучит, - писал В. Хлебников, - когда через него просвечивает иной,
«второй смысл», когда оно стекло для смутной, закрываемой им тайны, спрятанной за
ним. Тогда через слюду обыденного смысла светится второй, сверкая темной избой в
окне слов» [3:228].
В скетче «Exploding Penguin on TV» источником комического является смысловое
объединение в одном контексте разных значений слова on как предлога – showing a
position in relation to the surface и как наречения – happening or going to happen.
First Pepperpot: What’s that on the television then?
Second Pepperpot: Looks like a penguin.
First Pepperpot: No, no, no. I didn’t mean what’s on the television set, I meant the
programme.
Second Pepperpot: Oh.
Смысловая двуплановость является отличительной чертой еще одной фигуры, а
именно метафоры. А. Ричардс заметил, что содержательный план метафоры составляют
«две мысли, которые касаются различных предметов, но действуют сообща» [Москвин
2005, 154].
В юмористическом ВВТ комический эффект появляется при взаимодействии прямого и скрытого значения метафорического наименования, поэтому смеховая реакция воз90

можна только в том случае, если зритель сумеет разгадать, какие две мысли, касающиеся
различных, объектов поддерживаются одним словом.
В скетче «Guidance Counsellor » слово disease приобретает комическую окраску при
столкновении его прямого значения – an illness or unhealthy condition caused by infection
or disorder с переносным – the work of an accountant. Двуплановость содержания слова
должна привести зрителя к мысли о том, что работа бухгалтера является тяжелым заболеванием.
Counsellor: Well this is just one of the all too many cases on our books of chartered
accountancy. The only way that we can fight this terrible debilitating social disease, is by
informing the general public of its consequences, by showing young people that it’s just not
worth it.
Вторую группу лексических приемов создания комического представляют фигуры
слова, в основе которых лежит акт использования номинативной единицы в целях усиления выразительности речи [Москвин 2005, 80]. В юмористическом ВВТ «Monty Python
Flying Circus» источником комического служат следующие словесные фигуры: прием
оговорки, игра слов, прием нарочито неясной речи, гипербола и разные виды лексических повторов. Остановимся подробнее на каждом из перечисленных явлений.
Неразличение понятий внутри определенной смысловой сферы ведет к неточному
словоупотреблению – речевой ошибке, состоящей в неправильном выборе слова. Случайная неточность является примером речевой ошибки, а нарочитая неточность используется как фигура слова – прием оговорки, когда точность «маскируется» под оговорку
[Ожегов 1974, 66]. С помощью данной фигуры создатели юмористического ВВТ подают
зрителю сигнал о смеховом отношении, заложенном в тексте. Приведем примеры.
В скетче «It’s a Man’s Life in the Modern Army» оговорку pig’s life вместо man’s life
допускает полковник, раскрывая тем самым настоящее отношение авторов сериала к
данной теме, что и вызывает комический эффект.
Colonel: Quiet. Quiet. Now wait a minute. I have already warned this programme about
infringing the Army copyright of our slogan ’It’s a pig’s life …man’s life in the modern army’.
Другой пример из скетча «It’s the Arts», когда, перечисляя фамилии композиторов,
ведущий упоминает слово panties, что снижает общий серьезный тон повествования и
придает ему комическую окраску.
Figgis: Beethoven, Mozart, Chopin, Liszt, Brahms, Panties … I’m sorry … Schumann,
Schubert, Mendelssohn and Bach.
В юмористическом ВВТ «Monty Python Flying Circus» обыгрывается не только точность речи, но и такое важное качество как ее ясность, понятность, доходчивость. Автор
античной риторики пишет: «Ясность выражений есть то, что делает речь понятной и
прозрачной». С другой стороны непонятные слова, о смысле которых только догадываешься, по мнению античных ученых «производят впечатление особо сильное» [Хазагеров 2002, 205]. Поэтому нарочито неясную речь можно рассматривать как особый
прием, который в нашем материале используется для создания комического эффекта.
Приведем примеры.
В скетче «Restaurant» источником комического является нарочито неясная речь
посетительницы ресторана. Для выражения простой мысли о том, что ей не нравится, когда кто-то много разговаривает, она использует редкие книжные слова, такие как
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vent – to express, loquacity – liking to talk, extraneous – irrelevant, bombastic – insincere,
circumlocution – the use of unnecessary number of words.
She: Quite frankly I’m against people who give vent to their loquacity by extraneous
bombastic circumlocution.
Книжная лексика «затемняет» истинный смысл высказывания и придает тривиальному суждению окраску глубокомысленности, что и вызывает комический эффект.
Еще один прием, свидетельствующий об игровом характере английского языка – это
стилистически оправданный повтор, или в трактовке В.П. Москвина, фигура нарочитого однообразия [Москвин 2005, 400]. Использование «оправданных» повторов, по
мнению, Ф. Миклошича, «облегчает слушателю запоминание и усиливает впечатление»
[Москвин 2005, 400]. Наш материал показывает, что повторы широко используются как
средство создания комического. Приведем примеры повторов на лексическом уровне.
Лексические повторы являются отличительной чертой скетча «Spam», где обыгрывается речевой жанр приема заказа от клиента в ресторане. Посетитель просит официантку
рассказать, что есть в меню. И слышит в ответ:
Well, there’s egg and bacon; egg sausage and bacon; egg and spam; egg bacon and spam;
egg bacon sausage and spam; spam bacon sausage and spam; spam egg spam spam bacon
and spam; spam sausage spam spam bacon spam tomato and spam; spam spam spam egg and
spam; spam spam spam spam spam spam baked beans spam spam and spam …
Основным блюдом в меню оказывается консервированный колбасный фарш торговой марки SPAM (Spam trademark - a type of inexpensive processed meat made from ham
and sold in cans. Spam was first sold during World War II and was especially popular in the
period after the war [Longman Dictionary 1992]). Это обстоятельство кажется странным.
Маловероятно, чтобы в современном ресторане подавали дешевые консервы периода
второй мировой войны. Нелепость происходящего усиливается многократным повторением слова spam. Лексический повтор придает словам официантки избыточность. Каждое новое упоминание слова spam не несет дополнительной информации, а возвращает
нас к уже услышанному.
Когда же озадаченный посетитель спрашивает, есть ли в меню что-нибудь без колбасного фарша: «Have you got anything without spam in it?»; то к своему удивлению получает
предложение попробовать блюдо, состоящее из колбасного фарша, яиц, колбасы и колбасного фарша, т.к. в нем меньше колбасного фарша, чем в других блюдах: «Well, there’s spam
egg sausage and spam, that’s not got much spam in it». Новые повторы слова spam создают
ощущение того, что колбасный фарш повсюду и избавиться от него нет никакой возможности. Об этом свидетельствует продолжение разговора посетителя с официанткой:
1. Look, could I have egg, bacon, spam and sausage without the spam.
2. Uuuuuuggggh!
3. What d’you mean uuugggh! I don’t like spam.
4. Shut up! Shut up! Shut up! You can’t have egg, bacon, spam and sausage without the
spam.
5. Why not!
6. No, it wouldn’t be egg, bacon, spam and sausage, would it.
Все попытки клиента заказать блюдо без колбасного фарша оказываются тщетными.
Что бы не предлагала официантка, везде есть колбасный фарш. Слово «spam» повторяет92

ся в каждой фразе по нескольку раз, что создает на фонетическом уровне эффект аккомпанемента, сопровождающего текст. Этот «аккомпанемент» схож с назойливым шумом
и действует на посетителя как внешний раздражитель. Так постепенно в ходе скетча у
слова «spam» появляется дополнительное значение – ненужный объект, который назойливо предлагают. Именно это значение слова «spam» нашло свое распространение в
Интернете, применительно к рекламной рассылке.
Об этом упоминает Д. Кристал в книге «Language Play»: «The sketch continues in this
vein for quite a while – and lives on in the term spamming, now used on the Internet for the
unwanted sending of junk e-mail» [Crystal 1998, 108].
Таким образом, в этом скетче лексические повторы не только использовались для
создания комического эффекта, но и способствовали появлению нового значения слова
spam.
Лексические повторы также часто используются авторами «летающего цирка» для
создания нарочито пространной речи, содержащей избыточные в формальном или содержательном отношении элементы. Основным приемом построения нарочито пространной речи служит амплификация, состоящая в повторе, повторе с добавлением
деталей или варьировании номинативных средств [Москвин 2005, 392].
В скетче «Cheese shop» источником комического является нагнетание однородных
по содержанию единиц – гипонимов, обозначающих сорта сыра. Весь разговор продавца
и посетителя сырной лавки можно было бы свести к двум фразам: Есть ли у Вас сыр? –
Извините, нет. Однако посетитель подробно расспрашивает о каждом из сортов сыра, и
каждый раз получает отрицательный ответ. Нелепость подобного поведения и вызывает
комический эффект.
Mousebender: Red Windsor?
Wensleydale: Normally, sir, yes, but today the van broke down.
Mousebender: Ah. Stilton?
Wensleydale: Sorry.
Mousebender: Gruyere? Emmental?
Mousebender: Any Norwegian Jarlsberger?
Wensleydale: No.
Mousebender: Liptauer?
Wensleydale: No.
Mousebender: Lancashire?
Wensleydale: No.
Mousebender: White Stilton?
Wensleydale: No.
Mousebender: Danish Blue?
Wensleydale: No.
Mousebender: Double Gloucester?
Wensleydale: …No.
Mousebender: Cheshire?
Wensleydale: No.
Mousebender: Any Dorset Blue Vinney?
Wensleydale: No.
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Еще одной разновидностью амплификации является синонимический повтор - так
называемый плеоназм. Нанизывание синонимов в скетче «What the Stars Foretell» делает речь героини скетча нарочито многословной и сигнализирует зрителю об игровом
характере высказывания.
Mrs O: No, the stars in the paper, you cloth-eared heap of anteater’s catarrh, the zodiacal
signs, the horoscopic fates, the astrological portents, the omens, the genethliac prognostications,
the mantalogical harbingers, the vaticinal utterances, the fatidical premonitory uttering of the
mantalogical omens – what do bleeding stars in the paper predict, forecast, prophesy, foretell,
prognosticate…
В скетче ‘Restaurant sketch’ синонимические повторы используются для создания
фигуры нарочитого преувеличения – гиперболы. Гипербола ярко выделяет недостаток
вилки, попавшейся посетителю ресторана. Из ‘a little bit dirty fork’ с помощью синонимических повторов вилка превращается в ужасный гротескный предмет столового серебра, что и вызывает комический эффект.
I know. And I’m sorry, bitterly sorry, but I know that... no apologies I can make can alter
the fact that in our restaurant you have been given a dirty, filthy, smelly piece of cutlery...
It was smelly, and obscene and disgusting and I hate it, I hate it, … nasty, grubby, dirty,
mingy, scrubby little fork. Oh … oh … oh…
Резюмируя вышесказанное, отметим, что языковая игра на лексическом уровне затрагивает как содержание лексических единиц (фигуры мысли - эквивокация, шутливое
толкование, шутливое перефразирование, игра с внутренней формой слова и метафора)
так и акт использования номинативной единицы (фигуры слова – нарочито неясная речь,
повторы, амплификация, плеоназм, гипербола) в целях создания комического эффекта. Обилие разнообразных игровых моментов на лексическом уровне свидетельствует о
том, что слово в «летающем цирке» во многом способствует возникновению комического эффекта и вызывает смеховую реакцию у зрителя.
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Статья посвящена анализу одоративных номинаций в рассказе А.П. Чехова «На
гвозде» и новелле И.А. Бунина «Генрих» с целью выявления степени их значимости для
структурной организации художественного текста.
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Как известно, в ряду прочих функций языка выделяют функцию эстетическую, которая заключается в установке на то, чтобы сообщение своей формой в единстве с со© Т. Русенко, 2013
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держанием удовлетворяло эстетическое чувство адресата [1]. Эта функция в наибольшей
степени характерна для художественной речи.
При этом в художественном произведении слово начинает играть иную роль, нежели
в речи обиходной, где оно, прежде всего, является средством передачи сообщения (функция коммуникативная). В художественной речи внимание в большей степени сосредоточено на подборе лексем. Повышенное внимание к выразительным возможностям языка
Б.В. Томашевский называл установкой на выражение [2]. Наличие подобной установки
в художественном произведении означает, что в нем значимо не только, что сказано, но
и как сказано.
В связи с этим Г.О. Винокур отмечает следующее: «<...> действительный смысл художественного слова никогда не замыкается в его буквальном смысле <...> Основная
особенность поэтического языка как особой языковой функции как раз в том и заключается, что это «более широкое» или «более далекое» содержание не имеет своей собственной раздельной звуковой формы, а пользуется вместо нее формой другого, буквально понимаемого содержания. Таким образом, ф о р м о й здесь служит с о д е р ж а н и е .
Одно содержание, выражающееся в звуковой форме, служит ф о р м о й д р у г о г о содержания, не имеющего особого звукового выражения. Вот почему такую форму часто
называют в н у т р е н н е й ф о р м о й » [3:390].
М.М. Бахтин, критиковавший формалистский подход, ввел в анализ произведения
понятие эстетического объекта (содержание эстетической деятельности (созерцания),
направленной на произведение), дабы избежать однобокого толкования произведения.
О форме же он писал следующее: «Художественная форма есть форма содержания, но
сплошь осуществленная на материале, как бы прикрепленная к нему. Поэтому форма
должна быть понята и изучена в двух направлениях: 1) изнутри чистого эстетического
объекта, как архитектоническая форма, ценностно направленная на содержание (возможное событие), отнесенная к нему и 2) изнутри композиционного материального
целого произведения: это изучение техники формы» [4:56].
Таким образом, анализ формы произведения, исходящий из рассмотрения материала, – необходимый элемент рассмотрения формы вообще. Форма же, в свою очередь,
неотделима от содержания, а значит, рассмотрение определенных номинаций (в нашем
случае запаховых) как части формальной организации произведения должно способствовать более глубокому пониманию творческого замысла автора.
Исследователи отмечают, что запаховые наименования у писателей первой половины XIX века практически не встречались [5]. В последующие годы они появляются у
многих авторов, что позволяет говорить о запахах в языке произведений Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и др. В наибольшей степени использование данных номинации
было свойственно манере писателей, имена которых связывают с импрессионизмом в
русской литературе, — И.А. Бунину и А.П. Чехову. Так, желание писателя непосредственно показать жизнь, в пейзажном описании передать настроение, умение «одним
штрихом выразить главное» – характерные черты прозы А.П. Чехова. Н. Иванова так
пишет об этом: «У Чехова все будто случайно, невзначай, словно и необязательно даже…
Но при внимательном рассмотрении видим, что каждая деталь, каждая подробность – не
случайна, у Чехова строгий, жесткий принципиальный отбор деталей, потому что целое
раскрывается через деталь, вследствие чего она приобретает “особое, ответственное
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значение, выступает как средство художественной экономии”. Чехов показывает закономерное через случайное, случайность становится закономерностью» [6]. Такой «неслучайной» деталью выступает иногда запах.
Примечательным в этом плане является рассказ А.П. Чехова «На гвозде». Вообще,
писатель довольно часто прибегает к описаниям запахов, что позволило Т. Ильюхиной
даже вывести «запах счастья», основываясь на чеховских текстах. Но в упомянутом рассказе запахи играют особую роль, они выступают в качестве так называемых «внутренних скреп». Функция одоративных наименований здесь – «связь с общей структурой
текста внутри художественного целого» [7].
Обратимся к тексту. Рассказ начинается сообщением о том, что компания «коллежских регистраторов и губернских секретарей» отправляется на именины к одному из сотрудников – Стручкову, обещающему всем хороший обед, который по случаю должна
приготовить его жена:
Стручков обитал у черта на куличках. Шли, шли к нему и наконец пришли. Вошли
в переднюю. Носы почувствовали запах пирога и жареного гуся. – Чувствуете? <…>
[8:33].
Интересно, что запах чувствуют не сами чиновники, а их носы. Таким образом автор
акцентирует сам запах, процесс восприятие, обезличивая тех, кто его услышал. Однако
радость гостей длится недолго, поскольку они замечают на гвозде фуражку их начальника, пришедшего к жене Стручкова. Компании ничего не остается, как пойти подождать в
трактире, пока начальник уйдет. Запах гуся в этот момент переосмысливается:
– Гусем у тебя пахнет, потому что гусь у тебя сидит! – слиберальничал помощник
архивариуса <…> [8:33-34].
Получается своего рода игра слов: запах связывается уже не с жареным животным,
а с чиновником. Гусь-птица подменяется гусем-человеком, что становится возможным
благодаря использованию переносного значения данного слова. Однако история на этом
не заканчивается.
Через полтора часа сослуживцы вновь заходят в дом именинника:
Вошли в переднюю. Пахло сильнее прежнего [8:34].
Незначительное, казалось бы, замечание автора об усилившемся запахе подсказывает внимательному читателю, что и на этот раз что-то не так, а даже, возможно, хуже.
Оказывается, что у жены хозяина очередной посетитель – еще более важная особа. Гости
утешают Стручкова тем, что от этих посещений ему одна выгода («Час у твоей посидит,
да зато тебе… десять лет блаженства» [8:34]). На что именинник отвечает, что он все понимает, просто есть сильно хочется. Только вечером чиновникам удается сесть за стол.
При этом гусь, запах которого там взволновал их носы, оказывается пережаренным, что,
однако, не лишает гостей аппетита.
Таким образом, усиление запаха (пахло сильнее прежнего) соответствует развертыванию событий. А тот факт, что гусь в конце концов оказывается пережаренным, подсказывает, что перспективы у Стручкова довольно сомнительные, и то «блаженство»,
которое пророчат ему сослуживцы, окажется, возможно, не таким уж приятным. Так,
запах гуся на деле оказался лучше самого блюда.
Что касается И.А. Бунина, использование одоративных номинаций в его произведениях разворачивается в ином ключе. Как отмечают исследователи, в 1900-е годы в
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творчестве писателя вырабатывается особый способ видения мира и духовных движений человека путем контрастных сопоставлений. Это проникает во всю систему изобразительных средств художника. Автор заставляет читателя воспринимать внешний мир
зрением, обонянием, слухом, вкусом, осязанием. При этом запаховые номинации скорее вплетаются в повествование, являются его органичной частью, нежели выступают в
роли «внутренних скреп», как это происходит у А.П. Чехова. Однако это не означает, что
название запаха не может выступать как значимая деталь, просто механизм ее «внедрения» в текст несколько отличен. Обратимся к рассказу «Генрих».
Судя по названию, главным героем рассказа должен быть некто, по имени Генрих.
Однако с первых страниц мы знакомимся с другим персонажем – Глебовым. Узнаем, что
он поэт, любимец женщин и собирается вскоре уехать заграницу со своим товарищем
– Генрих, который, несмотря на имя, женщина (как становится известно позже, журналистка Елена Генриховна). Размышляя о том, как все будет, в числе прочего Глебов
думает:
Опять будет запах газа, кофе и пива на венском вокзале, ярлыки на бутылках австрийских и итальянских вин на столиках в солнечном вагоне-ресторане в снегах Зиммеринга, лица и одежды европейских мужчин и женщин, наполняющих этот вагон к
завтраку… [9:438].
Герой уверен в своем ближайшем будущем. Судя по наречию опять, на венском вокзале он побывает не впервые, и там, по его мнению, все будет как прежде. Упоминание
запахов наряду с другими деталями (виды, одежда, еда, звуки и пр.) остается малозаметным, но через несколько страниц аналогичное описание повторяется снова:
И был венский вокзал, и запах газа, кофе и пива, и уехала Генрих, нарядная, грустно
улыбающаяся, на нервной, деликатной европейской кляче, в открытом ландо с красноносым извозчиком в пелерине и лакированном цилиндре на высоких козлах, снявшем с
этой клячи одеяльце и загукавшим и захлопавшим большим бичом, когда она задергала
своими аристократическими, длинными, разбитыми ногами косо побежала с своим
коротко обрезанным хвостом вслед за желтым трамваем [9:446].
Казалось бы, предположения Глебова о том, что будет, вполне оправдываются (И
был венский вокзал, и запах…). Генрих уезжает. Ей необходимо расстаться с австрийцем,
своим любовником и начальником, так, чтобы не потерять работу. Глебов же едет дальше, в Ниццу, куда впоследствии должна приехать и Елена Генриховна, ставшая теперь
не просто товарищем, а любимой женщиной. Однако встречи не происходит. Герой ждет
возлюбленную, понимая, что она стала ему дороже всех. Он ревнует, злится, не находит
себе места и в итоге решает ехать в Венецию, а потом прямиком домой, но тут узнает нечто, меняющее взгляд на все происходящее. В газете Глебов находит заметку о том, что
в Вене австрийским писателем была убита российская журналистка Елена Генриховна.
«Использованный автором прием подобен эффекту проявляющихся чернил: сквозь описательность внезапно начинает просвечивать событие, оставленное за рамками текста.
Это порождает динамическую систему перекличек: концовка, возникнув в завуалированной форме в шестой части, не узнается читателем до тех пор, пока в финале о смерти
Генрих не будет сказано «в лоб» – только после этого пейзажная зарисовка начинает
«проявляться», наполняясь сюжетным ходом «с боковой» стороны» – так пишет об этом
в своей статье Н.Ю. Лозюк [10:67]. Действительно, все предположения, сцены, описания
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и детали выглядят в свете случившегося совсем по-другому. Ожидания не оправдались,
несмотря на то, что внешне все соответствовало задуманному. Повторяющееся описание
запахов включается в систему приемов, создающих данный эффект. В рассказе многое
символично: цвета, образы женщин, города (подробнее см.: [10]). Благодаря хитросплетению подобных мелких деталей, воспринимаемых в единстве, создается тот самый
«тон» произведения, о котором мы упоминали выше.
Таким образом, отношение интересующих нас писателей к художественной детали
(в том числе, описанию запахов) в чем-то схоже, но не в меньшей степени различно. Оба
автора уделяют деталям огромное внимание — по сути, из деталей состоит вся ткань
рассказа, зачастую бесфабульного. Но если у А.П. Чехова подробности описываются
предельно лаконично, то И.А. Бунин передает действительность во всей полноте, переплетая детали между собой, а также смешивая реальность и воспоминания.
У обоих писателей одоративные номинации могут использоваться в качестве структурообразующих элементов. В приведенных нами примерах видим, что запах у А.П. Чехова проходит контрапунктом, скрепляя сюжетную линию. К тому же, подобные детали
чеховского текста выступают своего рода подсказками (запах гуся как предвестие гостягуся). Упоминание запахов И.А. Буниным цепко связывается с восприятием и представлениями героев, их ожиданиями. В рассказе «Генрих» детали заставляют по-другому
смотреть на события, а события вынуждают переосмыслить детали.
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OLFACTORY NOMINATIONS AS SIGNIFICANT ELEMENTS OF THE
STRUCTURE OF THE FICTIONAL TEXT
(on the material of the short story “On the nail” by Anton Chehov
and the short story “Genrih” by Ivan Bunin)
This paper is devoted to the analysis of olfactory nominations in short story “On the nail”
by Anton Chekhov and in novella “Genrih” by Ivan Bunin as well as to the investigation of
degree of their importance for the structural organization of the text.
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МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА НАИМЕНОВАНИЯ
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Статья посвящена рассмотрению особенностей наименования церковных построек. В ней перечислены мотивы номинации в зависимости от типа объекта культового
назначения.
Ключевые слова: экклезионим, мотив номинации, церковь, монастырь.
В последние десятилетия возрос интерес историков, лингвистов, культурологов к
объектам культового назначения, к числу которых в православии относятся, соборы,
церкви, часовни, приделы, монастыри. Появилось значительное количество справочных
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изданий, энциклопедий, интернет-сайтов, рассказывающих историю отдельных церковных построек или же предоставляющих сведения о культовых объектах обозначенного
региона.
Изучению экклезионимов (собственных имен места совершения обряда, места поклонения в любой религии) посвящены труды таких исследователей, как И. В. Бугаева,
Е. П. Аринина, О. А. Борисевич, Г. И. Лазаренко.
При описании русской православной экклезионимии представляется важным перечислить мотивы номинации, т. е. причины выбора или создания имени собственного для
определенного церковного объекта.
Подобно другим классам онимов, экклезионимы можно классифицировать, соотнося с именуемым объектом. Исходя из этого, можно разделить данные онимы на две группы: 1) экклезионимы, имеющие своим объектом номинации храмы, часовни, приделы; 2)
экклезионимы, обозначающие монастыри.
Характеризуя экклезионимы как разновидность именований в русской ономастической системе, Е. П. Аринина отмечает “прозрачность их внутренней формы и мотивированность именования” [1: 217]. Названия церковных объектов реализуют несколько
основных типов мотивов номинации. Большинство экклезионимов образованы от имен
святых, названий церковных праздников или наименований икон, однако выбор того или
иного онима для обозначения соответствующего объекта во многом зависит от того, к
какой из вышеперечисленных групп относится объект номинации.
По словам историков, наименования храмов в древней Руси подчинялись определенным правилам. Самыми древними были храмы, возведенные в честь Святой Софии
(XI – XII вв.). Понятие “София” на Руси в XI веке “воспринималось как символ мудрости христианского учения, как приобщение к новой вере, как ее победа над языческими божествами” [2: 32-33]. Еще в Константинополе был возведен собор в честь Софии,
Премудрости Божией, который стал образцом для именования православных церквей в
Древней Руси. Софийские соборы были построены и в больших древнерусских городах
– Киеве, Новгороде, Полоцке.
На смену Софийским храмам приходят соборы в честь Успения пресвятой Богородицы. Строительство Успенских соборов на Руси, по наблюдению Т. С. Ереминой, связано с храмом в честь Богоматери во Влахернском монастыре Константинополя. “Именно
от него идут связи к Большой Успенской церкви в Киево-Печерском монастыре, а уже от
главного собора первого и наиболее знаменитого монастыря Киевской Руси – к Успенским соборам Владимира и Москвы” [2: 41]. Затем появляются храмы в честь Иисуса
Христа, хотя первый храм Спаса появился уже в XI веке в Чернигове, а затем в XII – XIII
веках – в Твери, Переяславле Залесском, Ярославле, Нижнем Новгороде и др. городах.
С распространением христианства на Руси церкви часто стали посвящать наиболее
любимым и почитаемым святым: Николаю Чудотворцу, Михаилу Архангелу, Илье Пророку, Георгию Победоносцу, Иоанну Предтече, Борису и Глебу, Сергию Радонежскому.
На смену божествам языческого славянского пантеона приходят святые-покровители, в
честь которых возводятся новые церкви. Так, Архангел Михаил, предводитель небесного воинства, почитался на Руси как покровитель русских князей, поэтому в княжеских
городах-резиденциях обязательно старались возвести храм в его честь. Известны Михайловские соборы в Киеве, Новгороде, Твери, Ростове, Москве. В слободах ставили церкви
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в честь святых, которые, по народным преданиям, покровительствовали ремеслу или
занятиям слобожан. Например, в Москве в Конюшенной слободе стояла церковь святого
Власия – покровителя скота. Параскева Пятница почиталась на Руси как покровительница рынков, отсюда широкое распространение обычая ставить церкви во имя святой
Параскевы Пятницы на торгу.
В Новгородской четвертой летописи приводится нетипичная мотивировка выбора
имени для церковного объекта. Храм получил наименование по жребию в память о святом, в чью честь не названа была еще церковь в данной местности: «… свяща … во имя
святаго и славнаго апостола еуаггелиста Марка по жребию, преже бо во всемъ граде не
быша храмовъ святыхъ еуаггелистъ Матѳѣя и Марка, и по жребию поставиша святаго
Марка» [3: 551].
Постепенно усиливается тенденция посвящать церкви святым тезоименитым княжеским, а затем и царственным особам. В летописях сообщается: «… поставиша церковь
въ каменомъ городѣ, у стѣны, Успеніе святыя Богородица, а въ придѣлѣ Святый Иванъ,
во имя государя великаго князя» [4: 63], «… князь великыи велѣлъ туто быти церкви во
имя Iакима и Анны, понеже в то время родися дочь Анна» [3: 621] и т. п. В XIX веке, как
свидетельствуют В. В. Антонов и А. В. Кобак, эта тенденция утвердилась как прочный
обычай, что, впрочем, никак не противоречило православному вероучению, по которому
государь считался покровителем и защитником Веры и Церкви [5: 10].
Последней по времени является практика наименования храмов в честь чтимых Богородичных икон: Владимирский, Иверский, Казанский, Смоленский соборы, церковь во
имя иконы Богоматери «Утоли моя печали», храм во имя иконы Божией Матери «Троеручица» и т. п.
Монастырь, как правило, получает название по имени церкви, возле которой он возник и которая затем становится главным храмом обители. Так, начало Чудову монастырю в Москве положила каменная церковь Чуда Архистратига Михаила. Данилов монастырь назван по церкви во имя святого Даниила Столпника, Высоцкий Зачатьевский
монастырь в Серпухове – по церкви во имя Зачатия Богородицы, а Спасо-Преображенский монастырь в Ярославле – по церкви святого Преображения.
Во многих случаях в наименовании монастыря отражается имя реально существовавшего исторического лица, чья деятельность тесно связана с возведением обители. Например, Александро-Свирский монастырь (в честь преподобного Александра Свирского),
Иосифо-Волоколамский (в честь преподобного Иосифа Волоцкого), Тихонова пустынь (по
имени преподобного Тихона Калужского), Антониев монастырь в Новгороде (по имени
преподобного Антония Римлянина) названы в честь основателей и первых игуменов данных монастырей. Отдельные княжеские ветви имели собственные монастыри, в названии
которых указывалось имя его создателя: Всеволож монастырь, Янчин монастырь.
Также достаточно распространенным способом именования монастыря является
наименование по местности, где располагается обитель: Снетогорский монастырь, Валаамский, Хутынский, Солотчинский, Санаксарский, Саровский, Брянский Свенский,
Лебедянский и т. д.
Современные издания в заголовках или справочных указателях нередко дают полные
наименования монастырей, учитывая все три возможных способа называния, например:
Антониев Рождества Богородицы в Новгороде, Аркаж (Аркадиев) Успенский, Пафну102

тьев Рождественский Богородичный, Хутынский Варлаамиев Спасо-Преображенский,
Выдубицкий-Михайловский-Чудовский-Всеволож, Виленский Свято-Духов, Валуйский
Успенский Николаевский, Свято-Смоленская Зосимова мужская пустынь.
Важной особенностью экклезионимов является их меморативность, т. к. церковный
объект получает имя в память о каком-либо святом, церковном празднике или иконе.
Среди наименований культовых сооружений выделяется особая группа – меморативные
храмы, или храмы-памятники. Это храмы, построенные в ознаменование какого-либо
важного исторического события. Так, церковь Всех Святых на Кулишках была основана
в честь победы русичей над ордынцами и в память о всех воинах, погибших на Куликовом поле. В память об этом событии был возведен также и храм Рождества Богородицы в Московском Кремле, так как на день празднования этого двунадесятого праздника
приходилась Куликовская битва. Мемориальным называют и храм Покрова, что на Рву
(храм Василия Блаженного), который сооружен в память о взятии Казани. Часть приделов храма посвящена святым, на дни празднования которых приходились важнейшие
сражения при взятии Казани, другая часть связана с деятельностью Ивана Грозного во
время похода.
Таким образом, храмы и соборы могут получать имена не только в честь какого-либо
святого или события из жизни святого, но в память о земном событии. При этом присвоенное храму наименование наделяется дополнительной информацией, призванной
актуализировать и возбуждать память о событиях реальной жизни и реальных людях.
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МІКРОПОЛЕ “ПОБУТ” ЯК СКЛАДОВА
ЛСП “ЧУЖИНА” У ТВОРАХ ОВІДІЯ ПЕРІОДУ ЗАСЛАННЯ
Стаття присвячена семантичному аналізу особливостей мікрополя “побут” як складової ЛСП “чужина”. Виділено три ЛТГ: “умови проживання”, “місцеве населення”,
“культура і мова”. Виявлено, що символами чужини у творах Овідія є зима та війна.
Ключові слова: ЛТГ, мікрополе, негативний емоційно-оцінний компонент, війна.
Аналіз ЛСП “чужина” у творах Овідія періоду заслання показав, що воно складається з ряду мікрополів, серед яких одне з чільних місць належить побуту. Саме побут і природа чужого краю були основними темами творів поета періоду заслання. В свою чергу
мікрополе “побут” поділяємо на 3 лексико-тематичні групи (ЛТГ), а саме ЛТГ “умови
проживання”, ЛТГ “населення” та ЛТГ “культура та мова на чужині”.
Актуальність дослідження мікрополя “побут” ЛСП “чужина” у поетичній мові Овідія періоду заслання полягає у відсутності лінгвостилістичного аналізу заданого вище
мікрополя у мові творів поета.
Метою написання статті є виявити, класифікувати і проаналізувати компоненти мікрополя “побут” ЛСП “чужина” у “Трістіях” та “Посланнях з Понту” Овідія.
Основним поняттям нашого дослідження є ЛСП яке визначається, згідно з думкою
мовознавця М.П. Кочергана, сукупністю парадигматично пов’язаних лексичних одиниць, об’єднаних спільністю змісту, які відображають поняттєву, предметну й функціональну подібність позначуваних явищ [1: 126]. ЛСП має ієрархічну будову, однак єдиної
чіткої структури немає. У даній статті досліджуються лексичні одиниці, які формують
ЛСП “чужина” і пов’язуються із цим поняттям. При аналізі мікрополя “побут” примикаємо до думки таких семасіологів як Д.Н. Шмельов, Л.М. Васильєв, А.А. Уфімцева,
П.Н. Денісова, Ф.П. Філін, які вважають за доцільне об’єднувати угрупування слів у ЛТГ
на основі класифікації предметів чи явищ. Зокрема мовознавець Д.М. Шмельов з цього
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приводу говорить, що для лінгвістичного дослідження є першочерговим виділення таких
ТГ які об’єднують слова за певними формальними ознаками [2: 114]. Згідно з думкою
професора В.В. Левицького основними ознаками ЛТГ є позамовна обумовленість відношень між її елементами, тобто ЛТГ позначає сукупність матеріальних та ідеальних денотатів (чи референтів), позначених словесними знаками та різнотипність відношень між її
членами, або взагалі їх відсутність [3: 279-280]. Отже ЛТГ визначається як об’єднання
лексичних одиниць, які перебувають у парадигматичних відносинах і носять гіперо-гіпонімічний характер. Так, наприклад, у ряду лексем об’єднаних значенням «зброя» гіперонімом виступає лексема arma (зброя) по відношенню до лексем гіпонімів ensis (меч),
telum, sagitta (стріла).
Постійне гнітюче враження на поета – вигнанця справляють два основні фактори:
природа та побут. Для їх характеристики Овідій часто використовує такі стилістичні засоби як контраст та антитезу. Приєднуємось до думки науковця С.А. Ошерова про те, що
контраст перестає бути лишень художнім засобом. Саме він є найбільш адекватним вираженням внутрішньої сутності елегій періоду заслання, оскільки все життя Овідія стало
контрастом до його минулого [4: 191].
Ключовими словами ЛТГ «умови проживання» стають у Овідія лексеми: bellum (війна), hostis (ворог), sagitta (стріла) та venenum (отрута).
У другій елегії 5ої книги “Трістій” зустрічаємо порівняння важких і прикрих для поета речей, а саме холоду і війни:
Aequoris - haec gelido terra sub axe iacet nec me tam cruciat numquam sine frigore caelum,
glaebaque canenti semper obusta gelu…
quam quod finitimo cinctus premor undique Marte,
uixque breuis tutum murus ab hoste facit.
Pax tamen interdum est, pacis fiducia numquam. (T. V, 2, 64-66; 69-71)
…(ця земля лежить під північною віссю)
Ніколи мене так не мучить небо холодом,
І постійно обпалена сивим морозом земля…
Як те, що я оточений звідусіль сусіднім Марсом, зазнаю утисків
І низький мур ледве створює безпеку від ворога.
Інколи є мир, ніколи немає впевненості в мирі.
У наведеному уривку, змальовуючи прикрощі побуту на чужині, поет послуговується
різними художніми засобами: тут і метафоричний епітет canens (сивий) до іменника gelu
(холод), і яскрава метафора gleba obusta gelu – обпалена холодом земля, і перифраз, коли
поет вживає описовий вираз “зазнаю утисків від сусіднього Марса” замість сказати “зазнаю утисків від близької війни”.
Слід відмітити, що лексема bellum (війна) у творах Овідія періоду заслання зустрічається у синтагмі з такими ад’єктивами як, durus (суворий), ferus (дикий) та прислівником
semper (постійно), які посилюють її негативну оцінну конотацію. При цьому слід зауважити, що оцінний компонент часто, хоч і не обов’язково, супроводжується емоційним, утворюючи емоційно-оцінний компонент який виражає одночасно і емоції і оцінку
[5: 6]. Мовознавець Н.А. Лук’янова звертає увагу на те, що емоційність виникає на основі оцінки [6: 11]. Цікавим є те, що поет, вживаючи у “Посланнях з Понту” антонімічну
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до іменника bellum лексему pax (мир), характеризує її ад’єктивом inops (недостатній) із
негативною оцінною конотацією.
Побут Овідія на чужині – це вічна війна і вічний страх. Постійна небезпека, дикий
ворог, смертоносні стріли – все це наводить жах. Для позначення страху у творах періоду заслання Овідій використовує чотири лексеми: metus, timor, terror, formido. Аналіз
показує, що у контексті досліджуваних творів ці лексеми реалізують значення страх з
певними відтінками. Так, на позначення загального поняття страху вживаються лексеми
metus та timor. Субстантив же terror, реалізуючи відтінкове значення «жах», вживається
на позначення інтенсивного виявлення ознаки страху. Автор порівнює свій страх перед
ворогом зі страхом тварин, схоплених дикими звірами:
Omnia solliciti sunt loca plena metus.
Utque fugax auidis ceruus deprensus ab ursis,
Cinctaque montanis ut pauet agna lupis,
Sic ego belligeris a gentibus undique saeptus
Terreor… (T. III, 11, 10-14)
Місце повне тривожного страху.
Як швидконогий олень спійманий жадібними ведмедями,
Як ягниця тремтить від страху оточена гірськими вовками,
Так я, звідусіль оточений войовничими племенами,
Жахаюсь…
Таким чином автор підкреслює, що на чужині слід боятися всього, скрізь небезпека,
а мури навколо міста не дають жодної безпеки громадянам тоді, як у рідному Римі все виглядає інакше. Дослідник творчості Овідія Г. Вільямс у праці “Banished voices” зазначає,
що у творах Публія Овідія Назона періоду заслання Рим уособлює Італію, де військова
система мала велике значення та забезпечувала спокій і безпеку сільського життя. В той
час, як у Томах цієї гармонії ніколи не було [7: 28]; див. також М.Л. Гаспаров [8] та
А.Завадська [9].
Із-за постійних воєн в мирний та військовий час необхідна постійна готовність до
них і на пасовищі, і на полі. Готовим до війни, хоч він уже сам немолодий, повинен бути і
поет. Овідій порівнює напад ворога з нападом жадібного вовка на худобу (T. IV, 1, 73-84).
Навіть себе він змальовує зі зброєю, постійно готовим до нападу:
Nunc senior gladioque latus scutoque sinistram,
Canitiem galeae subicioque meam. (T. ІV, 1, 73-74)
Тепер старий зі щитом збоку підвішеним та мечем у лівій [руці],
і мою сивину прикриває шолом.
Через постійні війни пустують поля, земля залишається необробленою:
Non patitur verti barbarus hostis humum. (P. II, 7, 70)
ворог варвар не дозволяє обробляти землю.
Зворушливу картину від ворожого спустошення змальовує Овідій у десятій елегії 3ої
книги “Трістій”:
Hostis equo pollens longeque uolante sagitta
Vicinam late depopulatur humum.
Diffugiunt alii, nullisque tuentibus agros
Incustoditae diripiuntur opes…
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Pars agitur vinctis post tergum capta lacertis,
Rescipiens frustra rura laremque suum,
Pars cadit hamatis misere confixa sagittis:
Nam uolucri ferro tinctile uirus inest.
Quae nequeunt secum ferre aut abducere, perdunt,
Et cremat insontes hostica flamma casas. (T. III, 10, 55 – 58; 61-66)
Ворог страшний конем і далеко летючою стрілою
Спустошує широко сусідню землю.
Інші розбігаються, поля ніким не доглядаються,
І розграбовується майно, залишене без нагляду…
Захоплену частину ведуть у полон із зв’язаними за спиною руками
І вона марно озирається на поля та свої лари,
Частина падає, пробита загнутими стрілами,
Бо у вістрі летючої стріли є отрута.
Те, що не в стані нести чи забрати з собою, нищать.
І палають із-за ворожого полум’я невинні хатки.
Вражають вжиті поетом метафори: insons casa - невинна хатка та aequato siccis
Aquilonibus Histro - на вирівняному сухим Аквілоном Істрі.
І навіть під час перемир’я місцеві жителі все одно не спокійні. Поет пише:
Tunc quoque, cum pax est, trepidant formidine belli,
Nec quisquam presso uomere sulcat humum. (T. III, 10, 67 - 68)
В той час, коли є мир, тремтять перед страхом війни
І ніхто не бороздить землю притисненим лемешем.
Овідій пише про війну та її незгоди, часто повторюючи ті самі образи. Так, картиною
війни доволі близькою до змальованої у попередній елегії є зображення постійних нападів ворогів у ІІ посланні І книги “Epistulae ex Ponto”:
Omnia uipereo spicula felle linunt.
His eques instructus perterrita moenia lustrat
More lupi clausas circumeuntis oues…
Adde loci faciem nec fronde nec arbore tecti
Et quod iners hiemi continuatur hiems. (P. I, 2, 16-18; 23-24).
Змочують всі верхівки стріл зміїною отрутою.
Озброєний ними вершник об’їжджає налякані стіни
За звичаєм вовка, який обходить навколо зачинених овець…
Додай вигляд місцевості не вкритої ані зеленню, ані деревом
І те, що бездіяльна зима продовжується зимою.
Тут поет прикрашає свою розповідь метафорою perterrita moenia – перелякані мури і
порівнянням (вже не вперше) ворожого вершника з вовком, який крадеться до закритих в
кошарі овець. Щоб відтінити незгоди, поет застосовує при описі війни, як і у попередніх
випадках, прийом контрасту, протиставляючи Рим і чужину. Так, елегія про гетську війну (Р І, 8) починається мрією про Рим, або хоча б про мирне сільське життя у Гетиці.
Повторюючи знову і знову ті самі образи, Овідій не заглиблюється у деталі: про гетські отруйні стріли він згадує постійно (див. P. IV, 9, 81; IV, qo, 31; T. V, 7, 11 - 17) і навіть
присвячує їм окремий вірш (P. III, 8), підкреслюючи те, що вони ранять та вбивають.
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Овідій, ніби свідомо, прагне перетворити свої образи в умовні знаки, щоб читач не затримувався на них поглядом, а проникав у них думкою [8: 209]. І тому весь образ чужини
фактично зводиться до двох слів “зима” та “війна” або “лід” та “отрута” [8: 209].
Змальовуючи образ чужини, Овідій не міг оминути і місцевого населення яке, як і
сама місцевість, наводили жах, огиду та страх на поета.
У “Трістіях” та “Посланнях з Понту” зустрічаємо перелік племен варварів, які проживали поблизу Том та на прилеглих територіях. Дослідниця творчості Овідія М. ШахМайстренко підкреслює, що саме у ставленні до аборигенів проявляється походження
поета [10: 257]. З цим погоджується науковець В.Н. Шапошников коли пише, що всі
“варварські” племена Овідій змальовує з помітною зверхністю, яка час від часу переходить у неприховану зневагу. У подібних трактуваннях, як у дзеркалі, відображалося
типове ставлення римлянина до навколишнього світу [11: 174]. Адже для римлянина
варвар був наділеним рисами неосвіченості, грубості. Таке явище мовознавець І.М. Кобозєва визначає як стереотип національного характеру [12: 193-204]. Адже, як помічаємо
у досліджуваних поетичних творах, для Овідія немає особливої різниці між племенами.
Всі вони для нього варвари не лише тупі, нерозумні, огидні, а навіть, іноді, не гідні імені людини (T. V, 7, 45-48). Серед них такі племена, як Getae (гети), Sarmatae (сармати),
Coralli (коралли), Bessi (бесси), Bastarnae (бастарди), Tereteae (теритеї), Colchi (колхи)
та інші. Особливу увагу поет приділяє опису сарматів та гетів. При чому Овідій, на що
звертає увагу вчений A.B. Подосінов, перший в античній літературі повідомляє про присутність сарматів у низинах Дунаю [13: 96]. Поету не подобається войовничість гетів
та сарматів, тому він називає їх, використовуючи епітети, то “марсолюбивий” (Р. IV, 14,
13-14), то “жорстокий” (P. II, 2, 3) і, нарешті, “безжалісний” (T. V, 3, 6-7).
Зовнішній вигляд гетів – це те, що вражає Овідія найбільше, визначаючи у перші
роки заслання ставлення поета до них. Шокує поета, який не уявляє себе без тоги – символу римлян – дивний як для нього одяг гетів:
Pellibus et sutis arcent mala frigora bracis,
oraque de toto corpore sola patent. (T. III, 10, 19-20)
В шкурах і шитих штанах захищаються від лютого холоду
І [тільки] обличчя з цілого тіла відкриті.
Не подобається поету їх розкуйовджене довге волосся. У листі до Котти Максима
Овідій зауважує:
Qui tibi quam mallet praesens adferre salutem
Mittit ab hirsutis, Maxime Cotta, Getis. (P. III, 5, 5-6)
Что хотів би особисто передати вітання,
Надсилає [їх] тобі, Максиме Котто, від волохатих гетів.
Все не подобається Овідію в гетах і савроматах, тому у сьомій елегії п’ятої книги
“Трістій” він подає такий непривабливий портрет, порівнюючи їх з богом війни Марсом:
Vox fera, trux uultus, uerissima Martis imago,
Non coma, non ulla barba resecta manu, (T. V, 7, 7-18)
Дикий голос, злобне обличчя, найправдивіша подоба Марса,
Ані волосся, ані борода рукою не підстрижені,
Зрозуміло, що постійні війни не сприяли нагромадженню майна, тому, говорячи про
майновий стан місцевого населення, Овідій називає його бідним:
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Ruris opes paruae, pecus et stridentia plaustra,
Et quas diuitias incola pauper habet. (T. ІІІ, 10, 59-60)
Малий достаток у селі, худоба і скрипучі вози
[всі] багатства, які має убогий житель.
Описуючи побут на чужині, Овідій звертає увагу на грубу шерсть овець, на невміння
місцевих жінок прясти, на їх звичку носити на голові важкі глечики, застосовуючи при
цьому стилістичну фігуру перифраз:
Vellera dura ferunt pecudes et Palladis uti
Arte Tomitanae non didicere nurus. (P. III, 8, 9-10)
Грубу шерсть приносять вівці і мистецтва Паллади
Не навчились молоді томітанські жінки.
Опис варварів, на чому наголошує науковець А.В. Подосінов, часто побудований у
Овідія таким чином, що їх риси можна віднести до всіх жителів Том, чи то греків чи
варварів [13: 97]. Автор підбирає найрізкіші слова для створення загальної негативної
картини, яка б наводила страх та огиду на читача. Пройдуть роки, поет поступово звикне
до чужини і, навіть, змириться з нею, пізнає глибше місцеве населення, почне вивчати
його мову. Поет буде вдячним населенню міста Том за підтримку (T. V, 14, 47), за виявлену гостинність (P. IV, 14, 60), він полюбить це місто і його мешканців і розкаже про це
в посланні до Тутікана, використавши при цьому одне з порівнянь з ділянки міфології:
Quam grata est igitur Latonae Delia tellus,
Erranti tutum quae dedit una locum,
Tam mihi cara Tomis, patria quae sede fugatis. (P. IV, 14, 57 - 59)
Отже як бажаною є делоська земля для Латони,
Єдина, яка надала блукаючій безпечне місце,
Так мені є дорогими Томи, які стали рідним місцем для вигнанця.
Однак крім негативних (і в цьому йому треба віддати належне) поет помічає і позитивні риси їхнього характеру, а саме те, що вони є вірними та цінять дружбу, а також
співчувають його вигнанню:
Scilicet hac etiam, qua nulla ferocior ora est,
Nomen amicitiae barbara corda mouet.( P. ІІІ, 2, 99-100)
Отже навіть тут, де нема жорстокішого краю,
Ім’я дружби зворушує варварські серця.
До мікрополя побуту належить ще одна ЛТГ «культура та мова». Овідія, високоосвічену людину, представника цивілізованого світу, вражає відсутність культури місцевого
населення, про що він згадує неодноразово, вдаючись при цьому до гіперболи:
Nulla Getis toto gens est truculentior orbe (P. II, 7, 1)
Нема на цілій земній кулі народу більш грубого, ніж гети.
Відсутністю культури пояснює Овідій і перевагу сильного, коли основним законом
стає зброя, а людина прирівнюється (знову порівняння) до хижого звіра (T. V, 7, 45-48).
Поета вражає беззаконня. Овідій вживає лексеми lex (закон) та jus (право), остання у синтагмі з прикметником injustum (несправедливий) з емоційно-оцінним компонентом, утворюючи оксюморон; а також [ius] rigido dicitur ense ([право] вершиться
жорстоким мечем). Римлянин підкреслює, що єдине право на чужині, хоч як важко
це сприйняти, - це зброя.
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Дослідження творів Овідія періоду заслання показало, що творячи образ чужини,
поет звертає увагу в першу чергу на те, чим його рідна земля відрізнялась від місця заслання, на те, що йому справляло прикрощі в Томах. Ці прикрощі стосувались, перш за
все, природи, а точніше клімату і побуту. Однак, не на все, що стосується побуту, автор
елегій і послань звертає однакову увагу. Так, наприклад, про такі подробиці побуту, які
він повинен був знати з власного досвіду, як убогість дому, погана їжа, гнила вода, він
згадує лише мимохіть (T. III, 3, 7-9; P. II, 7, 73). Лише одну скаргу він повторює декілька
раз – скаргу на відсутність книг і порозуміння з місцевим населенням, викликану незнанням мови. Болем проникнуті слова поета з п’ятої книги його елегій:
Non liber hic ullus, non qui mihi commodet aurem,
Verbaque significent quid mea, norit, adest
Omnia barbariae loca sunt uocisque ferinae… (T. V, 12, 53-55)
Тут немає жодної книги, ані немає того, хто б був придатний моєму вуху (мене вислухати)
І що означають мої вірші ніхто не розуміє
Всюди варварська мова і дикі голоси…
Поета засмучує не тільки те, що ніхто на чужині не знає латинської мови, але й те,
що грецька мова, яку сюди принесли переселенці з Мілету, не зберегла своєї чистоти:
In paucis remanent Graecae uestigia linguae,
Haec quoque iam Getico barbara facta sono. (T. V, 7, 51-52)
У небагатьох залишилися сліди грецької мови,
Вона ж вже від гетського звуку стала варварською.
І поет змушений з прикрістю для себе визнати:
Ille ego Romanus uates (ignoscite, Musae)
Sarmatico cogor plurima more loqui. (T. V, 7, 55-56)
Я є той римський співець (вибачте, Музи)
Який змушений розмовляти найбільше сарматською мовою
Саме такі обставини життя поета, які супроводжували його щодня, робили його життя на чужині нестерпним.
Поділ мікрополя побуту на 3 ЛТГ: “умови проживання”, “місцеве населення” та
“культура і мова” дозволив найбільш детально розглянути кожну з них. Аналіз вказаних груп дав можливість виявити, що символами побуту на чужині (якщо врахувати і
природні дані) є “зима” і “війна”. Місцеве населення характеризується як дикі варвари
(barbari feri), а право (як елемент культури) як таке, що вершиться мечем (ius rigido dicitur
ense).
Для вираження свого негативного ставлення до оточуючого середовища, як природи,
так і побуту поет широко використовує різні художні засоби. В першу чергу це епітети,
які часто супроводжуються негативним емоційно-оцінним компонентом, та порівняння;
такі стилістичні фігури як оксюморон, гіпербола, перифраз, а також такий композиційно-стилістичний принцип розгортання думки як контраст. Все це дає змогу поету максимально вплинути на читача та викликати його емоційний відгук.
Перспективним в подальшому вивченні ще не досліджуваного науковцями ЛСП “чужина” в творах Овідія періоду заслання уявляється дослідження виражально-зображальних можливостей топонімів та антропонімів.
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МИКРОПОЛЕ “БЫТ” КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛСП “ЧУЖБИНА”
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ОВИДИЯ ПЕРИОДА ЗАСЛАНИЯ
Статья посвящена семантическому анализу особенностей микрополя “быт” как
составляющей ЛСП “чужбина”. Выделены три ЛТГ: “условия проживания”, “местное население”, “культура и язык”. Обнаружено, что символами чужбины в произведениях Овидия есть зима и война.
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THE MICROFIELD “WAY OF LIFE” AS A COMPONENT OF LSF “FOREIGN
LAND” IN THE OVID’S POETRY OF THE EXILE PERIOD
The article is dedicated to the analysis of semantic features of the microfield «way of life»
as a component of LSF «foreign land» Three LTG have been distinguished: «accommodation»,
«local people», «culture and language». It has been found out that winter and war are the
symbols of a foreign land in the works by Ovid.
Key words: LTH, microfield, negative emotional-evaluative component, war.
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ СЛОВО-ОБРАЗУ СЕРЦЯ
В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
У статті розглянуто особливості відображення соціокультурних вимірів у смисловій структурі слово-образу серця українського поетичного дискурсу першої половини
ХІХ століття. Виявлено смисли, які формують «соціальну ідентичність» образу серця в
межах когнітивної моделі «серце – внутрішня людина».
Ключові слова: мовний образ, соціокультурний вимір, соціальна ідентичність, антропоморфна метафора.
Мовний образ серця є одним із центральних в українській лінгвокультурі загалом та
поетичному дискурсі першої половини ХІХ століття зокрема. Кордоцентричність – важлива засада концептуалізації дійсності у свідомості нашого народу. В українському мовознавстві когнітивні аспекти вербалізації лексеми серце досліджували Н. Брагінець, І.
Голубовська, К. Головенко, В.Калько, Ю. Тільман, Л. Яцкевич, О. Конік. Однак проблема
формування і відображення соціокультурних вимірів слово-образу серця в українській
поезії першої половини ХІХ століття ще не була об’єктом аналізу.
Виникаючи із першообразу «внутрішність, глибина» [ЕСУМ, Т.5, 2006, 222], образ
серця реалізується у когнітивній моделі «серце-внутрішня людина», що лежить в основі
антропоморфної метафори. Осмислення серця як людини стало підґрунтям для окреслення
соціокультурних вимірів даного образу. Наділяючи серце характеристиками людини, поети першої половини ХІХ століття створили окремі профілі цього образу відповідно до
різних ідентичностей людини: біологічної, духовної та соціальної, або соціокультурної.
© Х. Щепанська, 2013
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Мета нашої розвідки – з’ясувати, які соціокультурні виміри сформувались у мовному
образі серця українського поетичного дискурсу першої половини ХІХ століття на ґрунті
когнітивної моделі «серце-внутрішня людина», що передбачає вирішення таких основних завдань: 1) з’ясувати, за якими ознаками в аналізованому образі серця відбувається диференціація смислів, що формують його «соціальну ідентичність»; 2) описати, які
профілі слово-образу серця утворились у межах кожного соціокультурного виміру.
Соціальна, або соціокультурна ідентичність як ототожнення себе з певною соціальною групою [Шульга 1996] та культурою є необхідним етапом соціальної еволюції індивіда. Концептуалізація серця через когнітивну модель «серце-внутрішня людина» стало
підґрунтям для його «соціалізації» – формування у структурі слово-образу смислів, що
характеризують серце за різними соціальними ознаками.
В українському поетичному дискурсі першої половини ХІХ століття диференціація
смислів, що характеризують серце як соціальну сутність, відбувається за такими основними ознаками: національна належність, статева належність, вікова диференціація
та належність до певного соціального прошарку (страти).
В основі моделювання образу серця українського поетичного дискурсу першої половини ХІХ століття за ознакою національної належності лежить базовий концепт протиставлення «свій/ чужий». Серце руське (українське) як «своє» протиставляється серцю
«чужому», що стає можливим завдяки осмисленню серця як національного стержня людини: І помогти йому з синка Зробити серцем Руснака, А розумом надію края… (Куліш,
Т.1, 1994, 361); Що в Галичі почує руське серце, Владивосток далекий тим самим, Мов
голосна струна к струні, озветься, І надихом сповниться Русь одним (Куліш, Т.1, 1994
546); Люте серце азіатське кротостю сповняє (Куліш, Т.2, 1994, 141);Чи того, що в
біднім краї З панством розкошує, Ляцьким оком позирає, Ляцьким серцем чує (Куліш,
Т.1, 1989, 219). Як носій, джерело національних переконань людини серце може протиставлятись навіть самій людині, наприклад русин-українець, який зрадив національні
інтереси на користь Польщі, характеризується як такий, що тілом – українець, а серцем
– поляк: Щоб… Спорудить царствечко чудне, Як серце в грудїх камяне, Як серце ляцьке
в тїлі руськім, Що б’ється тілько про себе, Як скажуть цоб, везе цабе – Русь у перевдязі
французькім… (Куліш, Т.1, 1994, 341).
Отже, основний профіль, що формується у межах соціокультурного виміру національна належність, – серце-національний стрижень. Інший профіль – ідентифікація
серця з образом Батьківщини. Серце характеризується як внутрішній світ, де особливе
місце займає образ рідної Батьківщини: Та з серця рідну Україну Чужий не випровадив
смак… (Куліш, Т.1, 1994, 310).
За гендерною ознакою українські письменники першої половини ХІХ століття диференціюють серце жіноче/дівоче і чоловіче/юнацьке.
Жіноче серце кваліфікують насамперед як материнське і наділяють такими ознаками, як турботливість, чуйність, всепрощення: Отака-то бува мати!.. Де ж серце жіноче? Серце матері?.. Ох лихо, лишенько дівчата! (Шевченко, 1985, 144); Чує, чує материне серце, Яка доля доні доведеться (Куліш, Т.1, 1994, 286); «Стара яго! В мою глибоку
душу Ти серцем матері чуйним прозріла, Що слова я свого додержать мушу, Хоч би,
мов лютий ад, у мене кров кипіла» (Куліш, Т.2, 1994, 87); Мов райське божество, на нас
вони взирають, І серцем матернім всі провини прощають (Куліш, Т.2, 1994, 195).
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Інший аспект представлення образу жіночого серця – апеляція до найхарактерніших для жінки якостей: краса, пристрасність, емоційність, жіноча мудрість, вміння
заволодіти почуттями чоловіка: Та де ж те серденько жіноче, повне жару, Щоб наскрізь не пробив його міч лютий, Щоб не досталося тривогам на поталу, Котрих йому
й на небі не забути? (Куліш, Т.2, 1994, 20); «Кінець світу наступає: Серце-бо жіноче
Всім Стамбулом повертає, Як само захоче» (Куліш, Т.2, 1994, 118); Цьвіла в жінок
сердець краса (Куліш, Т.1, 1994, 348); Як перш і по сей день з душею кров буяє, Мов
хвиля на морі, що вітер пориває Жіноцьке серденько! Не зможеш ти забуть… (Куліш, Т.1, 1989, 578).
Концептуалізація образу дівоче серце має свої особливості. Серце дівчини в українському поетичному дискурсі першої половини ХІХ століття найчастіше моделюють
через біоморфну метафору. Ніжність, полохливість, сором’язливість, легкість – це риси,
які є підґрунтям для накладання доменів дівоче серце і певна істота. Найчастіше серце дівчини концептуалізують як пташку, рибку або квітку (частину квітки): Серце моє тихе,
Пташко полохлива! Ой про що я народилась, Бідна, нещаслива? (Куліш, Т.1, 1989, 244);
Згадається – і дівоче Серце боязливе Стрепенеться, як рибонька. І мене згадає (Шевченко 1985, 196); На рожі золоте животиннячко – Єсть то дівчаче чисте сердечко!
(Костомаров, Т.1, 1990, 69).
Характерним для українського поетичного дискурсу першої половини ХІХ століття
є наділення образу дівочого серця такими атрибутами, як доброта, лагідність, чуйність,
вміння щиро любити і переживати за кохану людину: Ані серце твоє тихе, Добреє дівоче Не заступить, не закриє Неситії очі… (Шевченко 1985, 305); Не дав серця молодого З
тим серцем дівочим поєднати… (Шевченко 1985, 479); Убирала земля Кров хлоп’ячую,
І стогнали серця Все дівчачії (Костомаров, Т.1, 1990, 149); Панночка сказала, Кого серденьком дівочим Щиро покохала (Куліш, Т.1, 1994, 346); І від речей моїх серед німої ночі
Дівоче серденько і мліє, і болить (Куліш, Т.1, 1994, 493).
У Т.Шевченка знаходимо цікавий образ «дівоче серце – святий дух»: Єсть серце
єдине, серденько дівоче, Що плаче, сміється, і мре, й оживає, Святим духом серед
ночі Понад ним витає (Шевченко 1985, 75). Накладання доменів серце і святий дух у
мовній свідомості поета стало можливим через наближення образів серця і святого духа
до образу птаха (як відомо, Святий Дух асоціюється з образом голуба, що є символом чистоти, миру, милосердя, а серце в українській лінгвокультурі також часто змальовується
в образі птаха, зокрема голуба: Нема кому розказати, Чого серце хоче, Чого серце, мов
голубка, День і ніч воркує (Шевченко 1985, 24).
Дівоче серце в українській поезії першої половини ХІХ століття це також світило,
диво: Нема виду пишнішого Над зорі в півночі, – Нема дива дивнішого Над серце дівоче
(Куліш, Т.1, 1994, 271) і багатий внутрішній світ: Мені любо в дівочеє Серце прозирати (Куліш, Т.1, 1994, 271).
У П.Куліша знаходимо символічне моделювання образу серця як дружини. Такий
образ виникає на основі антропоморфної метафори: серце як внутрішня людина, що завжди вірна і завжди поруч заміщує дружину: Душа сумовита – То моя родина; Серце
одиноке – Вірная дружина (Куліш, Т.1, 1989, 33).
Образ чоловічого серця в українському поетичному дискурсі першої половини ХІХ
століття представлений на трьох рівнях концептуалізації: рівень родинно-побутових від114

носин (серце батька); рівень соціально-побутових відносин (серце козака) і рівень внутрішніх інтимних переживань (серце юнака, серце козака).
Серце батька наділене тими ж характеристиками, що й серце матері: любов, турботливість: То Серби, братя, Серби, єго діти, А батька має серце не боліти По сиротятах?! (Федькович 1896, 88); І серцем батьківським над людьми вболівав, Що розум їх
туман великий окривав… (Куліш, Т.1, 1994, 472).
На рівні соціально-побутових відносин серце чоловіка, юнака українські поети першої половини ХІХ століття характеризують як хоробре, мужнє, запальне: Перед ним
Левко лицарське Приклонив коліно: Так хороброму юнацьке Серце повеліло (Куліш, Т.2,
1994, 175); І казав їм так любесенько: Щоб у хлопця в серці жар палав, Чистий жар до
всього доброго, Як огняний квіт, що він квітчав Образ Господа забитого! (Костомаров,
Т.1, 1990, 80).
На рівні внутрішніх, інтимних переживань образ чоловічого серця в українському
поетичному дискурсі першої половини ХІХ століття близький до образу жіночого серця: козаче, юнацьке серце, сповнене любові, м’якне, стає чутливим і вразливим: Я б усе,
що є на серці, Розказав дівчині, Розказав би, як у світі Тяжко сиротині; Як без неї душа
болить, Мов сльозами плаче, Як за нею вбивається Серденько козаче (Афанасьєв-Чужбинський 1972, 62); Ой нема в його роду-племені, Ні батька, ні неньки, Затомилось,
зажурилось Козацьке серденько (Костомаров, Т.1, 1990, 101); Іде, спотикнеться, – Коло
серця козацького Як гадина в’ється (Шевченко 1985, 19); Мовчить, тільки глухо болить
Серденько козаче… І жде води цілющої, А на те похоже, Що вже йому на сім світі
Ніхто не поможе (Афанасьєв-Чужбинський 1972, 46-47); Грає синє море, Грає серце
козацькеє, А думка говорить… (Шевченко 1985, 20). Козаче серце в українському поетичному дискурсі першої половини ХІХ століття зображене також як віще, здатне передчувати лихо, недолю або як таке, що потерпає від недолі: Віщує козаче. Чує серце, та
не скаже, Яке лихо буде (Шевченко 1985, 98); Ой чує, чує Козацькеє серце Якусь великую
тугу (Куліш, Т.1, 1994, 324).
Однак гендерна диференціація не була обов’язковою при моделюванні поетичного
слово-образу серця першої половини ХІХ століття. Часто українські поети створювали
загальний образ людського серця як осердя гуманності, багатого внутрішнього світу: …
Співають солов’ї, А по ставках жаби все нум та нум голосять і по людських серцях
Тиху зцілющую гармонію розносять (Куліш, Т.1, 1994, 457); Мій боже милий, Даруй
словам святую силу – Людськеє серце пробивать, Людськії сльози проливать… (Шевченко 1985, 412); І воює, і руйнує Всюди духа правди, І нема людському серцю Між
людьми відради (Куліш, Т.2, 1994, 137); Або-ж – химерне людське серце! Ти целібатом
вік ізжив… (Куліш, Т.1, 1994, 324); В розмову рідко з ким встрявав, І в людськім серці
силу знав… (Куліш, Т.1, 1994, 313).
Цікаво на моделюванні словесного поетичного образу серця першої половини ХІХ
століття позначилась вікова диференціація. Поети розрізняють серце молоде і старе, а
також створюють символічний образ серце-дитина.
Молоде серце наділяють характеристиками молодої людини, актуалізуючи при цьому когнітивну модель «серце – внутрішня людина». Це спраглість почуттів, порив до
нових звершень, максималізм: Не дав серця молодого З тим серцем дівочим поєднати…
(Шевченко 1985, 479); Є чим серце наситити Молоде, безодне, Є чим віки наповати
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Молодецку гадку (Федькович 1896, 113); Неначе роси над землею, На щире серце молодеє, Сльозами тихо упадуть! (Шевченко 1985, 493).
Напрямок метафоризації даного образу здебільшого визначають когнітивні моделі
«серце – рослина», «серце – молодий птах», «серце – сприятливий ґрунт для емоцій»:
І листочок зелененький Зсохне, пожовтіє; Так і моє серце бідне Молодим змарніє
(Забіла 1906, 165); Обновилась, яко орля, Юность мого серця; Розпустила душа крила,
Пісня ллється, ллється… (Куліш, Т.1, 1994, 358); Оттак і я сміюсь, братця, А ніхто не
знає, Що на серці молоденькім Печаль поростає (Афанасьєв-Чужбинський 1972, 51).
Образ старого серця зустрічається рідше. Він не базується на образі людини похилого віку. Так, старе серце здатне молодіти, що не можливо для людини, або ж молоде
серце здатне не старіти, хоча старіє сама людина: І згадую квітчастую Вкраїну, І знов
цвіте, знов молодіє серце (Куліш, Т.1, 1994, 533); Ой я старець,– не старече В грудях
серце в мене (Куліш, Т.1, 1989, 50).
Протиставлення старого серця молодому ґрунтується на базовому концепті орієнтації (вгору/ вниз). Молоде серце як таке, що легко піддається впливу різних емоцій
орієнтоване «вгору» (підвищення емоційної температури), а старе – «вниз» (зниження
емоційної температури). Однак в окремих випадках може відбуватись переорієнтація:
старе серце зігрівається (орієнтація вгору), молоде – охолоджується (орієнтація вниз):
Розігріла старе серце Гарячая мова (Куліш, Т.1, 1994, 284).
Окремої уваги заслуговує символічне моделювання образу серця-дитини, що відбувається на ґрунті подвійної, синестетично-антропоморфної метафори. Осмислення серця, з одного боку, як внутрішньої людини, а з іншого, – як емоційного центру, і введення
його в текст із предикативним та атрибутивним оточенням плаче, ридає, не спить; голодне, невкрите зумовили формування образу серце-дитина, що є дуже поширеним в українському поетичному дискурсі першої половини ХІХ століття: Чого мені тяжко, чого
мені нудно, Чого серце плаче, ридає, кричить, Мов дитя голодне? Серце моє трудне,
Чого ти бажаєш, що в тебе болить? Чи пити, чи їсти, чи спатоньки хочеш? Засни,
моє серце, навіки засни, Невкрите, розбите – а люд навісний Нехай скаженіє… Закрий,
серце, очі (Шевченко 1985, 222); І хочеться сповідатись, Серце розповити, І хочеться…Боже милий! Як хочеться жити (Шевченко 1985, 490); А щось такеє бачить око, І
серце жде чогось. Болить, Болить, і плаче, і не спить, Мов негодована дитина. Лихої,
тяжкої години, Мабуть, ти ждеш? (Шевченко 1985, 534); Моя ти зоренько святая!..
Світи на мене і огрій, І оживи моє побите Убоге серце, неукрите, голоднеє (Шевченко
1985, 536); «Перестане кров гаряча Серце обливати; Заспокою, приголублю, Як дитину мати» (Куліш, Т.1, 1994, 358); В котках-піснях ти їм голубиш Серденько матернім
тим почуттям… (Куліш, Т.1, 1994, 500).
Символічним є також образ дитячого серця, що позначає чистоту і невинність:
Справдиш ти, що бачать чистим серцем діти, Справдиш, що дорожче всьому чоловіку (Куліш, Т.1, 1994, 267).
Четвертий соціокультурний вимір слово-образу серця в українській поезії першої половини ХІХ століття – належність до певного соціального прошарку. Здебільшого розрізняють серце козаче, панське, селянське, чернече і кобзарське.
Основна характеристика козачого серця – неприборканість, дикість: Ні деспотство
Петра, ні гречка Катерини, Ні дикі слуги їх, мов серце в козака, Не поробили нам тако116

го зла й руїни…( Куліш, Т.1, 1994, 415); Мов гайдамака з пущі, визирає Та в серці дикому
ховає правду, Останню голих бідолах одраду (Куліш, Т.1, 1989, 221); Грає синє море,
Грає серце козацькеє, А думка говорить… (Шевченко 1985, 20). Інколи ця характеристика несе негативну конотацію: Ви голову письменством напихали, А серце в вас осталося
козаче (Куліш, Т.1, 1994, 423).
Образ панського серця зустрічаємо у таких контекстах: Гульк! Рушниця загуділа,
куля полетіла Та у саме панське серце прямо улучила (Костомаров, Т.1, 1990, 54); Не
воскресали мертві душі: Він серця панського не зрушив, Простоті ж духа не підняв:
Бо рідне слово занедбав (Куліш, Т.1, 1994, 295). Якщо у першому прикладі цей образ
позбавлений якихось специфічних смислів чи характеристик, то у другому серце пана
змальовується як незрушне, жорстоке.
Панському серцю протиставляють серце громади, селян: В тій церковці запекла
злість кипіла В серцях завзятих темної громади, Що адом дихала на пишні царегради
(Куліш, Т.2, 1994, 91); Вчащаю залюбки в ту нечестиву раду, Де братчики шукають і
знаходять, Як в серце громадян вселити суд і правду (Куліш, Т.1, 1989, 190).
Образ чернечого серця знаходимо у творах П.Куліша, де поет дає йому негативну
характеристику: Босий дід гукає І чернече мляве серце Голосом лякає (Куліш, Т.2, 1994,
162); І чернече хиже серце З радощів сміється (Куліш, Т.2, 1994, 163); Чернече серце
затремтіло в грудях, Як вовче на призив орлиний в полі (Куліш, Т.2, 1994, 160).
Серце кобзаря, образ якого один із улюблених в українській поезії першої половини
ХІХ століття, змальовують як співоче, творче, чутливе на красу: Оживи, красо дівоча,
В кобзарському серці! Нехай серце усміхнеться – І слізьми заллється (Куліш, Т.1, 1994,
270); Чуєш, як… Голосить, тьохкає і стогне соловейко? Неначе в кобзаря по дикій
старині, По славі без пуття щемить дурне серденько (Куліш, Т.1, 1994, 454).
Знаходимо також образ серця, що характеризує лицарів як соціальний прошарок з
позитивною конотацією хоробре, сміливе, мужнє: І лицарське на Вкраїні Серце залунало І луну із серця в серце Аж до нас дослало (Куліш, Т.2, 1994, 67).
Отже, в українському поетичному дискурсі першої половини ХІХ століття слово-образ серця представлений у чотирьох соціокультурних вимірах, у межах кожного з яких
відбувається диференціація смислів за конкретними ознаками. Перспективу дослідження вбачаємо у спробі простежити, які смисли сформувались у межах профілю серце-духовна сутність, що разом із соціокультурним та біологічним профілями довершує «ідентифікацію» серця як внутрішньої людини.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ СЛОВА-ОБРАЗА СЕРДЦА
В УКРАНСКОЙ ПОЭЗИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА
В статье рассмотрены особенности отображения социокультурных измерений в
смысловой структуре слова-образа сердца украинского поэтического дискурса первой
половины ХІХ века. Обнаружены смыслы, формирующие «социальную идентичность»
образа сердца в границах когнитивной модели «сердце – внутренний человек».
Ключевые слова: языковой образ, социокультурное измерение, социальная идентичность, антропоморфная метафора.
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SOCIAL-CULTURAL DIMENSIONS OF THE LANGUAGE
IMAGE OF HEART IN THE UKRAINIAN POETRY
OF THE FIRST PART OF THE XIX CENTURY
The peculiarities of the social-cultural dimension presentation in the sense structure of the
language image of heart in the Ukrainian poetic discourse of the first part of the XIX century
are examined in the article. The senses, forming “social identity” of the image of heart within
the cognitive model “the heart as an inner human” are found out.
Keywords: language image, social-cultural dimension, social identity, anthropomorphous
metaphor.
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ПОЛИФОНИЯ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННЫХ
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(на материале сборника рассказов Дж. Джойса «Дублинцы»)
Статья посвящена рассмотрению слов с культурным компонентом семантики,
которые выступают в художественном произведении как цельные (полифоничные) семантические комплексы. На материале рассказов Дж. Джойса «Дублинцы» показано,
что подобные единицы становятся значимым средством выражения идейного замысла
произведения.
Ключевые слова: семантика слова, полифония слова, культурно-маркированная лексика, художественная литература.
Известно, что подлинное понимание произведения словесно-художественного творчества невозможно без обращения к вертикальному контексту литературного текста.
Восприятие вертикального контекста подразумевает владение теми социокультурными
сведениями, характерными для определенной нации и отраженными в языке данной национальной общности, которые позволяют читателю адекватно интерпретировать историко-филологическую информацию, заложенную автором в литературном произведении
[1: 6]. Невнимание к вертикальному контексту, по мнению исследователей, может привести к поверхностному пониманию текста или к искаженной трактовке идейно-художественного замысла автора.
Традиционными составляющими вертикального контекста считаются культурномаркированные единицы, аллюзии, цитаты, идиоматика и т.д. [2: 52]. Под культурномаркированными лексическими единицами, которые находятся в центре внимания в
настоящем исследовании, понимаются слова, «обладающие экстралингвистическим фоном и вследствие этого являющиеся источником социокультурной информации о стране изучаемого языка» [3: 46]. Экстралингвистическая информация, заложенная в таких
единицах, не имеет аналога в иных культурах и в связи с этим представляется особенно
ценной с точки зрения познания культуры через язык.
Известно, однако, что природа художественного слова существенно отличается от
природы лексической единицы в нехудожественном употреблении. Как метко отмечает С.А. Чаковский, «то, что для автора сообщения на естественном человеческом языке
является содержанием, предметом описания, для автора художественного произведения
оказывается выражением, материалом, который можно наполнить тем или иным зна© А. Сидоренко, 2013
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чением» [4: 75]. В текстах, направленных на реализацию функции воздействия, слово
стремится к актуализации всех своих языковых потенций, становясь благодаря этому
важнейшим средством оказания эмоционально-эстетического воздействия на читателя.
Эту особенность можно в полной мере отнести и к культурно-маркированным лексическим единицам, которые в художественном контексте часто оказываются способными к
одновременной реализации своих значений, семантических оттенков и ассоциативных
связей, то есть к проявлению свойств полифонии. Именно за счет подобного расширения
семантического потенциала культурно-маркированные единицы становятся способом
передачи авторских оценок описываемых явлений действительности и средством реализации идейно-эстетического содержания литературного произведения.
Сборник рассказов Джеймса Джойса «Дублинцы» (James Joyce Dubliners), избранный нами в качестве практического материала данного исследования, несомненно, представляет благодатную почву для изучения феномена полифонии культурно-маркированных единиц. Исследователи подчеркивают, что работам Дж. Джойса присуща аллюзивность и культурологическая «открытость» [5: 163]. При этом среди многочисленных
единиц с культурным компонентом семантики – как нарицательных, так и собственных,
немало слов, реализующих дополнительные смыслы в контексте.
Одной из культурно-маркированных единиц, отличающихся семантической емкостью, является лексема Araby из одноименного рассказа. Araby – это название ежегодного благотворительного базара в Дублине, на который отправляется главный герой,
чтобы купить подарок любимой девушке. Словари предлагают следующие определения
данного имени собственного: «an archaic or poetic name for Arabia» [6], «the fictional or
romanticised traditional counterpart to Arabia or to the Arab world» [7: 109]. Как очевидно
из данных словарных статей, уже на уровне языка слово Araby ассоциативно связано с
такими понятиями, как «романтизация», «воображение», «опоэтизирование». В словесной ткани рассказа поэтическая образность этого слова сохраняется – слово Araby околдовывает героя, заставляет его сердце трепетать в предвкушении, обещает исполнение
мечты:
In front of me was a large building which displayed the magical name.
The syllables of the word Araby were called to me through the silence in which my soul
luxuriated and cast an Eastern enchantment over me.
Таким образом, лексема Araby расширяет свою семантику и, по сути, воплощает в
себе значение «мечта, романтическая иллюзия». Эта мечта затмевает для героя реальность: I had hardly any patience with the serious work of life which, now that it stood between
me and my desire, seemed to me child’s play, ugly monotonous child’s play.
Повествование завершается осознанием главным героем несоответствия мира идеалов и мира реальности. Базар, который представлялся мальчику квинтэссенцией чудес,
оказывается большим, темным, полупустым помещением, колорит которого далек от
сказочного: I found myself in a big hall girded at half its height by a gallery. Nearly all the
stalls were closed and the greater part of the hall was in darkness. I recognized a silence like
that which pervades a church after a service. <…> A few people were gathered about the stalls
which were still open. Во время посещения ярмарки сознание мальчика потрясает слово
fib («lie, falsehood» [7: 843]), оброненное одной из торговок (O, there’s a... fib!), которое
окончательно разбивает его иллюзии.
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Идея иллюзорности и лживости окружающего мира находит в рассказе еще одно
подкрепление. Девушка, в которую влюблен герой, носит фамилию Мэнган, такую же,
как и поэт эпохи Ирландского Возрождения, известный приписыванием себе переводов
с арабского языка, которым он не владел [8: 182].
Как видно из приведенного примера, роль лексемы Araby в данном произведении не
исчерпывается передачей социокультурной информации. То метафорическое, образное
содержание, которое слово Araby приобретает в контексте благодаря одновременной реализации нескольких значений и семантических оттенков, непосредственным образом
соотносится с идейно-художественным содержанием рассказа и содержит в себе ключ
к его пониманию.
Еще одним ярким примером полифонии культурно-маркированных лексических
единиц может служить слово clay, так же фигурирующее в заглавии одного из рассказов
сборника. Именно глина, символ скорой смерти, достается героине рассказа Марии во
время традиционного гадания в канун Дня Всех Святых, когда она приходит навестить
семью, где она когда-то работала няней: She moved her hand about here and there in the
air and descended on one of the saucers. She felt a soft wet substance with her fingers and
was surprised that nobody spoke or took off her bandage. Таким образом, заголовок clay в
прямом номинативном значении этого слова «a type of heavy sticky earth that becomes hard
when it is baked and is used to make things such as pots and bricks» [7: 418] выполняет тематизирующую функцию, именуя произведение по одному из компонентов его содержательной структуры. Но, естественно, идея, которую стремится донести до читателя автор
произведения, состоит не в том, что героине осталось жить меньше года, как предсказывает гадание. Дав читателю общее представление о том, какова жизнь главной героини,
Дж. Джойс подводит его к заключению о том, что все ее существование – это медленное умирание, прежде всего, духовное. Слово clay, имеющее номинативно-производное значение «what is left after a dead persons body» [7: 418], символически указывает
именно на это. Данный заголовок может иметь и еще одну трактовку. Героиня рассказа
сама может быть сравнена с глиной, мягкой и пластичной субстанцией, поскольку она
является послушным материалом в руках других людей, которые манипулируют ею.
Послушность героини воле других людей неоднократно подчеркивается на страницах
рассказа своеобразным выбором грамматических структур и соответствующих лексических единиц: so Maria let him have his way; they insisted then on blindfolding Maria and
leading her up to the table; they led her up to the table; Joe said it didn’t matter and made her
sit down by the fire.
Большую функциональную нагрузку в «Дублинцах» несет также культурно-маркированная единица chalice, которая учувствует в создании одного из важнейших образов
сборника – образа церкви. Существительное chalice появляется на страницах сборника
«Дублинцы» четырежды: три раза – в рассказе «Сестры» (1) и один раз – в «Аравии» (2).
Рассмотрим контекстуальные употребления данной лексической единицы.
1) When we rose and went up to the head of the bed I saw that he was not smiling. There
he lay, solemn and copious, vested as for the altar, his large hands loosely retaining a chalice.
‘It was that chalice he broke.... That was the beginning of it. Of course, they say it was all
right, that it contained nothing, I mean. But still.... They say it was the boy’s fault. But poor
James was so nervous, God be merciful to him!’
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I too listened; but there was no sound in the house: and I knew that the old priest was
lying still in his coffin as we had seen him, solemn and truculent in death, an idle chalice on
his breast.
2) These noises converged in a single sensation of life for me: I imagined that I bore my
chalice safely through a throng of foes. Her name sprang to my lips at moments in strange
prayers and praises which I myself did not understand. My eyes were often full of tears (I could
not tell why) and at times a flood from my heart seemed to pour itself out into my bosom.
На первый взгляд, в рассказе «Сестры» существительное chalice употребляется в
своем прямом номинативном значении «a gold or silver decorated cup used, for example,
to hold wine in Christian religious services» [7: 371]. Святая Чаша, или потир, в который
перед Литургией вливается вино, символизирующее кровь Христову, считается одним
из важнейших атрибутов католического богослужения. Как читатель узнает из текста
рассказа, именно ее случайно разбил отец Флинн, что в дальнейшем наложило неизгладимый отпечаток на его характер и судьбу.
Однако употребление этого же существительного в рассказе «Аравия» заставляет
читателя ретроспективно и уже несколько по-иному взглянуть на встречавшееся ранее
слово. Фраза I imagined that I bore my chalice safely through a throng of foes из «Аравии»
представляет собой аллюзию на легенду о Святом Граале. Мальчик воображает себя рыцарем, вступившим на тернистый путь поиска Священной Чаши во имя любви к прекрасной даме, воплощением которой является сестра Мэнгана. Следовательно, chalice в
«Аравии» – это уже явно нечто большее, нежели физический объект. Chalice приобретает новое метафорическое содержание, становясь символом духовных идеалов, надежд,
полноты жизни. Подобная интерпретация лексической единицы порождает появление
асимметрии между ее планом содержания и планом выражения, что, в свою очередь,
ведет к «росту концептуального и эмоционального потенциала текста, к возможности
его нового прочтения и «реинтерпретации» [9: 101]. Пустая чаша для причастия, разбитая священником, означает потерю сакрального ирландской католической церковью и
духовную пустоту ее служителей. Расширение семантического потенциала слова chalice
позволяет автору донести до читателя один из наиболее важных выводов всех рассказов
детского цикла: у юных ирландцев с детства рушатся надежды, их «чаши» дают трещину
от самого первого соприкосновения с действительностью [10: 13].
Необходимо отметить, что некоторые лексические единицы рассказов, не будучи
культурно-маркированными в полном смысле этого слова, также отражают особенности
восприятия окружающего мира именно данным народом и часто именно в данный исторический период. Одним из таких слов является лексема sisters из заголовка первого рассказа сборника. Очевидно, что заглавие рассказа указывает на действующих лиц произведения – сестер умершего священника Элизу и Нэнни. В то же время у читателя может
возникнуть вопрос, почему автор делает акцент именно на сестрах, а не на отце Флинне
или мальчике-рассказчике, которые являются куда более значимыми участниками повествования. Причиной такого выбора, на наш взгляд, может служить стремление автора
поместить в центр повествования рядовых дублинцев, олицетворением которых в рассказе служат именно обе сестры. Пожилые женщины предстают как типичные представительницы женского населения Дублина, жизнь которых ограничена заботами о семье
и выполнением религиозного долга. Католическая церковь, догматам которой героини
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слепо следуют, не задумываясь об их сакральном смысле, довлеет над каждым аспектом
существования героинь, превращая их в монашек, а мир вокруг них – в стены монастыря. В результате лексема sisters, вынесенная в заголовок, наполняется метасодержанием,
реализуя одновременно два значения: 1) a girl or woman who has the same parents as
another person;2) a female member of a religious sisterhood, a nun [7: 2128].
Вместе с тем, одновременная реализация номинативного и номинативно-производного значений в названии «Sisters», очевидная для современников Дж. Джойса, может
остаться незамеченной для современного (особенно, русскоговорящего) читателя. Это
может являться следствием того, что русское слово «сестры» по объему значения не совпадает с английским оригиналом.
Так, сравнительный анализ словарных статей русского слова «сестра» и соответствующего ему в английском языке sisters показывает, что о сходстве в их семантике можно
говорить лишь до определенного предела.
Сестра – 1) дочь тех же родителей или одного из них по отношению к другим их
детям; 2) единомышленница, товарищ в каком-н. общем деле; 3) лицо среднего медицинского персонала в лечебных, детских учреждениях; 4) монахиня (обычно в обращении,
чаще при имени) [11: 715].
Sister – 1) a female who has one or both parents in common with another; 2) a member
of a women’s religious order (as of nuns or deaconesses); 3) a girl or woman regarded as a
comrade; 4) one that is closely similar to or associated with another <sister cities>; 5) chiefly
British: nurse; 6) girl, woman; 7) a member of a sorority [7: 2128].
Семантика английской лексемы sister более разветвленная и включает в себя семь
лексико-семантических вариантов. Четыре из этих ЛСВ находят соответствия в структуре русского существительного «сестра», в том числе совпадают прямые номинативные
значения двух единиц. Однако эти четыре совпадающие значения по-разному распределяются в словарных статьях: если в русском языке первым номинативно-производным
значением, зафиксированным для рассматриваемого слова, является значение «единомышленница, товарищ в каком-н. общем деле», то в английском языке второе место
занимает «a member of a women’s religious order». Это отличие представляется весьма
существенным, так как известно, что лексикографическая репрезентация лексической
единицы в словаре отражает ее наиболее типичные словоупотребления. Соответственно, данная дистрибуция лексико-семантических вариантов свидетельствует о том, что у
носителя английского языка sister неизбежно вызовет ассоциации с церковью, тогда как
русскоязычный читатель о таких связях подумает в последнюю очередь.
В целом, анализ материала позволяет говорить том, что в художественном произведении роль культурно-маркированных единиц не ограничивается передачей культурно значимой информации. Экспрессивный потенциал таких слов может существенно
возрастать благодаря полифонии. Коннотации, приобретаемые словами с культурным
компонентом семантики в контексте, могут играть важнейшую роль в реализации авторского замысла. С другой стороны, привлечение информации историко-филологического
характера может служить необходимым условием адекватного восприятия роли и места
полифоничных единиц в художественном тексте.
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У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
(на матеріалі збірки оповідань Дж. Джойса «Дублінці»)
Стаття присвячена розгляду слів з культурним компонентом семантики, які виступають у художньому творі як цільні (поліфонічні) семантичні комплекси. На матеріалі
оповідань Дж. Джойса «Дублінці» показано, що подібні одиниці стають значущим засобом вираження ідейного задуму твору.
Ключові слова: семантика слова, поліфонія слова, культурно-маркована лексика, художня література.
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Стаття присвячена дослідженню специфіки культурного компоненту семантики
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Колір виступає однією з основних категорій культури, є компонентом культури. Оточений системою асоціацій, смислових значень, тлумачень, колір стає втіленням різноманітних морально-естетичних цінностей. Він відіграє величезну роль в культурі і може
бути представлений як емоційність, «збагачена різноманітними асоціаціями, закріпленими в мовній і соціокультурній практиці» [1: 110]. У кольорі може виражатися відношення людини до явищ навколишньої природи. Він виступає в якості змістовного елемента
культури, за допомогою якого можна характеризувати, систематизувати предмети, соціальні установки та морально-естетичні поняття. Багато явищ культури не можуть бути
зрозумілі без урахування значення кольору, що і зумовлює актуальність даної наукової
розвідки.
Колір як один із принципів культури, 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» [1:109].
Розглядаючи концепт як ментальну культурно-значущу соціально-психологічну основу
в колективній свідомості, виражену в мовній формі, в даній статті ми ставимо за мету
дослідити культурний компонент семантики кольору в індивідуально-авторській картині
світу Дж.Толкієна на матеріалі трилогії «The Lord of the Rings» [5].
© О. Клименко, 2013
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Відомо, що комунікативна природа й спрямованість мовного зображення колірного
простору – це, перш за все, наслідок дії фактора людини в мові. Саме антропоцентричність мови, ідею якої заклав ще В. Гумбольдт, стала закономірним результатом вивчення мови в тісному зв’язку з людським чинником. З усього безперервного поля колірних
відчуттів свідомість людини виділила одинадцять визначених за своєю якістю колірних
зразків, котрі сформували каркас колірних уявлень людини про розмаїтість колірних
ознак і закріпились як базові складові колірної номенклатури мови. Вибір назв основних кольорів не є випадковим: усі вони є наслідком абстрагування колірних ознак від
об’єктивних реалій, які виявляються суттєвими в житті та діяльності мовного колективу,
про що свідчить існування колірно-еталонного компонента в змістовій структурі базових
найменувань кольору – колоронімів.
Комунікативна природа колороніму та, частково, його денотативна невизначеність зумовлюють гнучкість його семантичної структури. Колороніми здатні передавати багату гаму смислових відтінків. Крім емотивного та оцінного компонентів,
конотативну сферу колороніму може бути представлено рядом інших експресивних
та культурних конотацій, через які «висвітлюється» суттєва позамовна інформація
про колір, котра зберігається в інших знакових системах. Така інформація в семантиці колірних номінацій є наслідком пристосування їхньої змістової структури до
комунікативних потреб адресата. Подібно до того як реальний колірний сигнал може
ставати інформативно та емоційно значимим для людини, конотативна зона значення
колороніму може містити в собі додаткові компоненти експресивного та/або інформативно-культурного характеру.
Культурний компонент семантики кольору містить у собі інформацію, яка закріплюється мовним знаком як елемент сукупного культурного знання про позначувану реалію
та її мовний корелят. Інформація культурного характеру накопичується окремою культурно-мовною спільнотою і відображає національно-специфічне розуміння або сприйняття позначуваної реалії (або реалії, що існує лише в даній культурній спільноті).
Залежно від особливостей вербалізації колірного сприйняття, колороніми поділяються на дві групи: основні (абсолютні) та відтінкові [2:143]. Семантизація базових
кольорназв здійснюється за допомогою типових об’єктів - носіїв відповідних колірних
ознак, які є суттєвими в життєвому просторі людини: blue – «the pure color of a clear
sky, azure», white – «of a color like that of new snow or clear milk», green – «of the color of
growing foliage», black – «having the color of soot or coal» [3]. Абсолютні колороніми, в
свою чергу, поділяються на хроматичні, які позначають сім кольорів райдужного спектру
та ахроматичні (білий, сірий, чорний) [4:84]. Всі інші колороніми називаються відтіночними і розрізняються за способом передачі відтінків:
1. Колороніми, які передають відтінки кольору аналітично, серед них:
- колірні прикметники вторинної номінації (rosy, salmon, lilac), без ясно визначеної
етимології (ruddy, purple), з обмеженою сполучуваністю (magenta, turquoise,);
- запозичення (azure, indigo, burgundy,);
- термінологічні одиниці (golden, silver, copper);
- неологізми та архаїзми (sapphire, aquamarine);
- оказіоналізми (electric blue, desert sand).
2. Колороніми, які уточнюють відтінки кольору:
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- складні, з формантами light-, dark-, dim-, що уточнюють інтенсивність забарвлення
(dark-blue);
- двоскладні, що представляють собою назви змішаних кольорів або різнокольорових об’єктів (yellow-green, blue-grey);
- утворені за допомогою різних модифікаторів і кваліфікаторів, що вказують на відтінки і фактуру (spring-green, morning-white).
- конструктивно складні (navy green, desert sand, color of winter sky,).
2. Порівняльні звороти (red as blood,).
4. Моделі, утворені за принципом регулярної полісемії (raspberry, coffee).
У кожного носія мови свій досвід, своє сприйняття світу, своє сприйняття кольору, своя оцінка побаченого. Традиційно найбільше оцінне навантаження мають назви
основних кольорів спектру, однак оцінка різко знижується у найменуваннях відтінків. З
іншого боку, не можна виключати величезну кількість авторських конотацій, пов’язаних
з вживанням прикметників кольору нетрадиційно, для створення певного настрою або
передачі іншого смислу.
Мовці частіше виражають поняття кольору словами з конкретною колірною ознакою, що мотивується лексичним змістом цих мовних одиниць. Спостереження над мовою художніх творів Дж. Толкієна виявили активне вживання загальномовних лексем із
колірною семантикою, використання їх як засобів яскравого зображення реалій. Змальовуючи пейзаж, подаючи влучні портрети персонажів, описи різноманітних предметів і
явищ, автор не обходиться без слів із колірною семантикою. Це пояснюється властивою
цим лексемам здатністю давати вичерпну характеристику колірної ознаки зображуваних
реалій. Колористична лексика є значним фрагментом індивідуально-авторської картини
світу Дж. Толкієна, яка створюється за допомогою не тільки основних кольорів, а й за
рахунок великої кількості відтінків і тонів, оказіональних кольороназв і складних найменувань кольору.
До групи відтінкових найменувань належать:
- прикметники з первинною колірною номінацією та їх похідні (greenish light, scarlet
blossom, ruddy lips),
- прикметники із вторинною номінацією і їх похідні (golden afternoon, the Silver
Swan, olive-coloured buds).
Можна виділити групу колоронімів, що уточнюють відтінки кольору:
- складні колороніми з формантами -ish, light-, dark-, dusk-, pale, dull, що уточнюють інтенсивність забарвлення (pale greenish light , heavy dark-green cloth, great dark-grey
horse, pale golden in colour, all in clean blue, pale green glimmer, dusk-silver, pale yellow
wine, dull red);
- двоскладні колороніми, що представляють назви змішаних кольорів або різнобарвних об’єктів (spiral of blue-grey, green-white light, golden-red in the darkness, grey-green
sea, legs almost bone-white, red-stained stones, blood-red sun, black-winged birds, clad in
shadowy-grey, the silken-grey rope, sea-grey eyes, sky had grown ashen-grey);
- конструктивно-складні колороніми (the colour of cream, the colour of deep summernight, oily many-coloured ooze, pale earth-colour);
- порівняльні звороти (as black as the caverns, black as jet, as white as the snow-white,
white as a lily, golden as the sun and white as snow, white as the teeth of ghosts, green as young
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reeds, green as shadowed leaves, brown as fallow fields by night, dusk-silver as water under
the stars, red as a ripe apple, red as flame, blue as sapphire, blue as rain-washed forget-menots, grey as a clear evening, grey as a cloudless night, grey as nightfall in winter, golden as a
summer afternoon).
У результаті проведеного аналізу виявлено, що крім кольороназв, зафіксованих у
словниках, у мові Дж.Толкієна є ряд лексем, які виступають у функції кольору, але
для них вона не характерна. Такі слова у звичайному вживанні не містять колірної
інформації, а в образному мовленні письменника можуть вказувати на забарвлення
предметів і явищ природи. Йдеться про незвичні назви кольорів, значення яких можна
зрозуміти, зіставивши зі значеннями омонімічних форм у групі відносних прикметників, наприклад:
They were clad in warm raiment and heavy cloaks, and over all the Lady Éowyn wore a
great blue mantle of the colour of deep summer-night, and it was set with silver stars about
them and throat.
The food was mostly in the form of very thin cakes, made of a meal that was baked a light
brown on the outside, and inside was the colour of cream.
Northward beyond the dwindling downs the land ran away in flats and swellings of grey
and green and pale earth-colour.
Інколи лексеми із традиційно невластивою їм колірною інформацією у відповідному
словесному оточенні можуть вступати у контекстуальні синонімічні відношення зі словами інших лексичних категорій. Нетрадиційні кольороназви можуть давати вичерпну
характеристику рис зовнішності, де вони містять емоційно-оцінну характеристику, наприклад:
Many faces proud and fair, and weeds in their silver hair.
The light in his eyes was like a green flame as he sped back to murder the hobbit and
recover his ‘precious’.
His beard, very long and forked, was white, nearly as white as the snow-white cloth of
his garments.
В індивідуально-авторській картині світу Дж.Толкієна ми можемо спостерігати специфіку кольору в структурі метафор. З одного боку, неколірна лексика може використовуватися в переносному, метафоричному значенні, набуваючи в контексті значення кольору. З іншого боку, метафоричний контекст доповнює семантику колороніму. У метафорі
описуваний об’єкт і об’єкт, з яким він порівнюється, як би злиті воєдино, наприклад:
September came in with golden days and silver nights.
It spouted green and scarlet flames.
Значний інтерес являють собою метафори, з основою - колоронімом, які метафоризуючись в контексті художнього твору, можуть передавати інше, неколірне значення.
Мовна активність, полісемічність, входження до складу стійких сполучень, сприяє тому,
що колороніми можуть переосмислюватися в контексті, виконувати функцію символу
або відігравати важливу роль у сюжетній метафорі. Кожен колір може бути прочитаний
як слово або тлумачиться як сигнал, знак, символ. Наприклад:
It was hard to say of what colour they were: grey with the hue of twilight under the trees
they seemed to be; and yet if they were moved, or set in another light, they were green as
shadowed leaves, or brown as fallow fields by night, dusk-silver as water under the stars.
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Асоціативний зв’язок, що існує між ознакою і предметом, найбільшою мірою його
виражає, взаємодіє з існуючими в національній свідомості паралельними культурними
асоціаціями, що розкривають символічне відношення до того чи іншого поняття. Так,
зелений колір асоціюється з юністю, з життєвими можливостями і надією. Колоронім
«green» використовується в переносному значенні як «молодий», «недосвідчений», «свіжий» а також має значення «спокійний», «безпечний», наприклад:
‘Turn your face from the green world, and look where all seems barren and cold!’ said
Gandalf.
Традиційно колоронім «blue» також пов’язується з мрією, надіями, юністю, стає символом чистоти, ніжності, романтики. Значення цього кольору є образним і в творчості
Дж. Толкієна, наприклад:
But in the meantime, the general opinion in the neighbourhood was that Bilbo, who had
always been rather cracked, had at last gone quite mad, and had run off into the Blue.
Загалом індивідуальні кольороназви-неологізми є, найчастіше, цілком авторськими образними утвореннями, що з’являються на сторінках художніх творів і є наслідком
асоціацій окремих письменників. В таких індивідуальних найменуваннях кольору назва
колірної ознаки поєднується із загальною назвою категорії мовних одиниць «колір», що
виконує у такому словесному оточенні роль допоміжного слова, вказує на належність
ужитої у невластивій функції лексеми до семантичної сфери назв кольорів.
В цілому індивідуально-авторські колороніми збагачують категорію лексем із колірною семантикою, проте рідко в ній закріплюються, оскільки їх поява зумовлена потребами контексту й власними враженнями автора, його світосприйманням, тому ці назви не
стають загальновживаними.
Таким чином, у сучасній англійській мові назви кольорів з культурним компонентом
утворюють багату, семантично різнопланову лексико-семантичну групу, яку в художньому мовленні доповнюють незвичні кольороназви, позначені індивідуально-авторським
уживанням. Тому перспективи подальшого дослідження вбачаємо в аналізі способів і
засобів створення індивідуально-авторських колоронімів в англомовних творах інших
авторів.
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА
(на материале “Вестей-Курантов” 1600-1644 гг.)
Настоящая статья посвящена процессу фонетической адаптации заимствований
в русском языке первой половины XVII века. Материал, являющийся предметом анализа,
извлечён из первых рукописных изданий публицистического жанра в переводах на русский язык, которые списывались в 1600-1644 годы. Целью работы является показать
процесс освоения иноязычной лексики на фонетическом уровне, обнаружить графические разновидности слов, попавших в русский язык.
Ключевые слова: языкознание, история языка, заимствования, публицистика XVII
века.
Изучая заимствованную лексику в русском языке в диахроническом плане, лингвисты обычно сосредотачивают свое внимание на языковом составе либо начиная с петровской эпохи, либо подробно исследуют послепетровское время. В.Г. Демьянов обращает
внимание на необходимость изучения и более раннего периода в истории русского языка, а именно, времени, предшествовавшего эпохе правления Петра I. Благодаря этому
можно, м.пр., определить более точное время заимствования русским языком многочисленных иноязычных слов, датируемых часто ошибочно даже на сто лет позже, т.е. их
появление в языке связывают с началом XVIII века.
Первая половина XVII века – это время попадания в русский язык многих лексических заимствований. Лингвист В.Г. Демьянов подчеркивает, что «русский язык имел
интенсивные контакты с зарубежными европейскими языками в XVII столетии, и они
отразились в проникновении в русскую письменность целого ряда лексем» [7: 4].
Повторяя за В.Г. Демьяновым: «Заимствование рассматривается как процесс постепенной, протекающей во времени и пространстве адаптации, т.е. приспособление
иноязычного слова к разным сторонам системы языка-рецептора» [7: 9]. Входя в новое
языковое окружение, иностранные слова осваиваются согласно правилам русского языка, постепенно набирают черты, характерные для языка-рецептора. Языковая адаптация
проходит одновременно на разных лингвистических уровнях, учитывая фонетику, морфологию, семантику. Значит, в заимствованном слове наблюдаются фонетические изменения – отражение иноязычного звукового состава, грамматические – колебания в роде
© Д. Глушак, 2013
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и числе, а также нередко и семантические изменения – слово приобретает некоторые
новые оттенки значений.
Языковой материал, являющийся предметом анализа, принадлежит первому сорокалетию XVII века – заимствованные слова взяты из текстов Вестей-Курантов 1600-1644 гг.
Целью настоящей статьи является проанализировать процесс фонетической адаптации, освоения русским языком заимствованной лексики. Попытаемся разъяснить вопрос, касающийся фонетического варьирования, выбора данной орфограмы заимствования. Приведенная в настоящей статье лексика, дает возможность проанализировать
и определить степень освоения и устойчивости заимствований, относящихся к языку
первой половины XVII века.
На трудности в изучении заимствованной лексики в историческом плане обращает
особое внимание В.Г. Демьянов, который в 1990 году писал: «Письменная форма языка,
с которой обращается исследователь-историк языка, отсутствие возможности перцептуального восприятия целого ряда явлений разных языковых ярусов, в том числе фонетического и их субъективной оценки на основе самовосприятия, накладывают на отражения фонетических процессов в письменных текстах определенные ограничения (...)» [7:
11-12]. Можем лишь догадываться, какие, на самом деле, возникали соотношения буквы
и звука на данном этапе развития языка, как произносились иноязычные заимствования,
зафиксированные в русских памятниках исследуемого периода.
Заимствованные слова перешли долгий путь прежде, чем укрепились в русском языке в их конечном виде. Прежде всего надо отметить, что XVII век является, повторяя за
Демьяновым, преднормализаторским периодом, т.е. трудности возникают, главным образом, при исследовании графической адаптации заимствований. Как доказано, внешняя
форма слова, его фонетический состав, подвергались на протяжении веков значительным
изменениям. На основании Вестей-Курантов можно уточнить время проникновения в
русский язык многих заимствований, а также указать на формы, в которых употреблялись в языке первой половины XVII века, значит, показать процесс освоения избранной
иноязычной лексики на фонетическом уровне.
Характерной для иноязычной лексики в Вестях-Курантах XVII века является графическая адаптация, связанная с необходимостью изменения азбуки – заимствованные слова в текстах зафиксированы при помощи кириллического алфавита. О живом процессе
заимствования свидетельтствует многообразие графических вариантов лексем.
Особенного внимания заслуживает звуковой состав слов – в заимствованных лексемах наблюдаются нетипичные для русской фонетической системы сочетания звуков,
которые служат передаче иностранного облика слов [3: 5].
Лингвист К. Луциньски [K. Luciński 2000], изучая англицизмы в русском и польском
языках, с учетом начальной стадии их существования в языке-рецепторе, замечает, что
самые ранние заимствования из английского языка записывали по слуху (только на устной основе) и поэтому встречаются многие фонетические варианты одного слова [1: 10].
Значительное влияние имел также относительно низкий уровень знания иностранных
языков среди грамотных людей допетровской эпохи.
Интересный подход к изучению заимствованной лексики представляет Г. Тимофеева. Исследователь различает три способа письменного введения иноязычного слова в
русский язык, это: трансплантация, транслитерация, практическая транскрипция.
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Автор объясняет, что трансплантация основана на том, что слово появляется в языке-рецепторе в своем оригинальном виде (в случае русского языка это будет латинский
алфавит, не кириллический), сохраняя графическую и орфографическую формы. Что
касается транслитерации – это закрепление заимствованного слова при помощи букв
языка, в который единица попала. В свою очередь при транскрипции главным является
фонетический подход: звуковой состав иностранной лексемы передается при помощи
средств, которыми обладает русский язык [10: 14]. В Вестях-Курантах мы встречаем как
транслитерацию, так и транскрипцию.
Как замечает К. Луциньски, процесс фонетической адаптации иноязычного слова основывается, м.пр., на обработке оригинального звукового состава и передаче фонем иностранного языка фонемами языка заимствующего [1: 41]. Языковед пишет о двух этапах
такой адаптации: во-первых, необходимой является идентификация иноязычных фонем
и, во-вторых, по мере возможности точная замена похожих или сходных звуков [1: 41].
Для языка Вестей-Курантов характерны разновидности в графическом оформлении
слов. Несомненно большое влияние на внешнюю форму слова оказал путь проникновения в русский язык данной единицы. Кроме печатных материалов вестовщики пользовались и устными пересказами известий и сведений, полученных от зарубежных корреспондентов [4: 5]. Поэтому одна и та же лексема один раз зафиксирована при помощи
транскрипции, в другой раз транслитерации.
К фонетическим процессам в области гласных следует отнести следующие:
1. Способ передачи гласных фонем, выступающих в немецком языке, которых нет в
системе русских гласных. Варианты написаний умлаутов можно представить на примере слова курфюрст (курфирст, раньше курфирстр) [12; 13]. Гласный ü имеет в текстах
курантов различные графические реализации – т.е. передается при помощи букв и, ы,
у, е. Например: И. ед.ч. курфистръ, курфирстъ, курфистъ, курфирстръ, курфырстъ,
курфурстъ, Р.,В. курферста, курфирста, курфырста, курфурстра, от курфистра, курфирстра, курфиста, Д. (к, х) курфирсту, курфисту, курфистру, даже: х карфирсту; Т.
(с) курфистром, курфирстомъ, за курфистромъ; И. мн.ч. 3 курфистры, курфисты; Р. у
курфирстовъ, договор курфирстов, ѡт дютцких курфистров.
Гласный звук ä передается в курантах с помощью звука е и ‘a. Примером послужит
здесь лексема президент, которая восходит к немецкому слову Präsident [12]. В Вестях
наряду с формой президент, появляется и вариант: прязиденту.
2. Способ реализации немецкого сочетания (согласный + гласный) jo, которое передается в переводах в виде ю, ио, е, о, как в написаниях форм слова майор (маюр) [9; 11;
12]. В текстах: началнои маюр, свискоi маюр, генералноi маюръ, гсднъ маиор, началнои
маиор, генералнои маиоръ, началнои маиер Краковъ поднялся, болшои маеръ Краковскиi; ратново моюра, генералного (началново) маиора, моиора Кенунсъмарка приход,
цесарева воеводы маiора графа, генерала маиора Кракова умышлене, полевово ратново
воеводы маиора пехотново убили; генералномγ маиорγ, скажи челобите маиору, к ратному воеводе к маиеру; с генерал маюром, под енералнымъ маюромъ, с маиором Краковым итти, под началнымъ маером, отмечено и форму: началнои маиюръ1.
1
В.Г. Демьянов ссылаясь на Малаховского [1977]: майор вм. майер без отражения регулярного
еще праслав. перехода *jo>je, с. 13
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3. Интересно представлены варианты в области гласных о:у в одном и том же слове. Примером может послужить здесь лексема бискуп [12]. В текстах наряду с формой
бискуп (бискγпъ), на бискупа, с бискупом, бискупы, про бискупех, выступает и разновидность: бископ, бископъ, бископа, бископов. То же явление видно и в родственном aрцибискуп [2], напр., арцыбискуп и арцыбископ, к арцыбискγпγ и арцыпископу.
4. Колебание гласных звуков e: i: ‘a обнаружено в слове визирь, которое в русский попало из турского языка, вероятно не прямо, а через немеций язык [12]. Примеры: виςир,
тγрскои веςир, началнои веςир, веςир, началнои веςирь; везиря, началного веςиря; вязирю,
везирю; вяςиремъ.
Похожее явление видим и в случае слова регимент [12; 13], где отмечено чередование звуков e: i: a. Многочисленные примеры: регементъ и региментъ; регемента и регимента; регименту; с регементомъ, тѣмъ региментомъ, под ригементом, реѣментом;
два регемента, два (3, 4) регимента; три регементы, а также форма: три ригамента.
Во множественном числе: регименты и регементы, или рѣгементы; региментов, регементов, регементовъ, также: регемантов, ригементовъ; с регементами, с регименты;
прислали на помочь (...) два ригимента .../ да ригиментъ Iксюлевъ полко .../ ригименте
тысеча пятсот члвкъ конных.
5. Французское сочетание гласных –ieu- передается на письме по-разному. Если происходит транслитерация, можем догадываться, что лексема попала в русский язык не
устным, а письменным путем. В другом случае наоборот, если обнаруживаем вариант
написания, который напоминает оригинальное произношение, можем установить, что
слово услышано и зафиксировано в тексте на основе устного пути. В Вестях можем
представить данное явление, опираясь на два заимствованные из французского языка
слова – это инженер (франц. ingnieur) [11; 12] и месье (франц. monsieur, messieurs) [9].
Словоуказатель в В-К дает четыре разновидности слова: инженер, ингениор, ингинор
и ингинер. В первом томе Вестей до 1639 г. встречаем: ингениор, Д. ингениору, Р.мн.ч.
ингениоров. Однако, уже во втором томе (1642-1644 гг.) отмечаем: бью челом подданственно об указе преже писаном инжинере; бью челомъ о инжинере; бью челом об указе
и отвѣте о инженере; хочю его црскому величеству подданственно служити восмь или
десят лѣт iнгинером и чтоб мнѣ было что вѣръному и прямому и навычному ингинер[у];
Перевод з грамотки что писал (...) ингинор Индрикъ Муклиман; инженѣр дожидаетца
еще (...) указа и отповедi; с ынженеромъ; инжинер, писмо от инжинера.
Во введении к I тому, редакторы замечают, что современному инженер в курантах
начала XVII века соответствует написание ингениор. Форма инженер утверждается к
1643 году [4: 14].
Похожее явление видно на примере французского месье. В Вестях встречаем несколько вариантов. Это формы: монс, монсъ, монсер, монсеръ, мунсер, мосер, например:
гсдин мунсер де Бордиавус, съ монсер де Тγриннѡ, гсдина мунсера.
6. Сочетание букв ei, которое в немецком языке произносится как [aj], в исследованных текстах передается с помощью сочетаний букв: ei, oi, ai, например: рейтар
[11; 12]. В курантах наблюдаем: фельские реитары, реитары конные; шпанских реитаров, двѣ тысечи реитаров конных, Х члвкъ реитаровъ; по тритцати реитар осталося,
тремъ полком реитаромъ; с реитары, а также: короля роитары; меж роитарами; В
Мярскои землѣ стоятъ роитары; нѣсколких раитар. На основании приведенных при134

меров видно и польское, и немецкое влияние. Соответственно данная лексема в этих
языках выступает как rajtar и Reiter.
Фонетические процессы в области согласных:
1. Графические реализации слова доктор представляют собой интересный материал
для проведения анализа по отношению к способу передачи заднеязычного согласного
к. Как замечают этимологи, языком-посредником в этом случае был польский или немецкий, языком-источником является латинский [12]. В текстах встречаются написания:
доктур, дохктур (здесь видно упрощение в конечном виде лексемы), дохтур, дохтуръ,
дохтура, доктура, докътора. Из приведенных примеров следует, что норма правописания (и, возможно, произношения) в XVII веке все еще не установлена. В польском
языке того периода наряду с формой doktor, выступала и форма doktór, что передается в
русских написаниях гласных. На основании отмеченных вариантов можно догадываться,
что слово попало в язык-рецептор устным путем.
2. В семнадцатом веке наблюдаем колебания, касающиеся звонкости-глухости согласных. Данное явление можно представить при помощи следующих примеров:
Варианты звонкий-глухой выступают, напр., в слове бискубство-бискупство: Из бискубства Падерборсково декабря ЗI числа; Из бискубства Минстера декабря ЗI г числа,
однако уже в следующем тексте наблюдаем: сказывают что свѣиские генералному маиору Кретценстену бископством Интраденом владѣтъ, или: итти им в бискупство,
пошол в бискупство Бременское.
Варианты написания в:ф видны на примере слова графство [11]. В курантах: гравство, в гравствγ, в гравстве, вместе с формами: иς графства, имѣнье графства, в графство, в графствѣ, графствамъ. Эти реализации свидетельствуют о появлении данной
лексемы в языке устным путем (в произношении наступает оглушение звонкого в).
3. Смешение согласных с – ц можно представить на примере слова канцлер [8]. Немецкая буква z передается при помощи ц или c. Например: канцлѣр, канслер, канцлеръ;
рѣчь канцлѣра к соиме; королевское величество послал канслера своего в город; чаяти
сюда канслѣра; х канцлѣрγ; с канцлѣром. М. Фасмер обращает внимание на факт, что
слово попало в русский лишь через немецкий язык, языком-источником следует считать
латинский [12].
Явление смешения согласных с - ц выявлено и в заимствованной лексеме шанца,
или в мужском роде - шанец (в русский язык попала через польское szaniec из немецкого
Schanze) [13]. Например: шанса поставлена, около шансы, к шанце, шанцу, шанцγ, под
шанцγ, под шансγ, крѣпкγю шансγ нарядил, крѣпкγю шансγ ςдѣлал, дѣлают шансу, в
шанъсе, к шанцγ, к Дрγςенеискомγ шанцγ приступ был, шханцомъ; шанцы, всѣ шансы,
двѣ шансы дѣлают; шханцов; в шансы; шанцами укрепляются, окрепясе шансами; въ
их шанцах.
4. Смешение согласных т – х.
Варианты в употреблении букв т – х можно представить на примере слова ротмистр: рохмистръ, рохмистъ, рохмиста, рохмистра, рохместра, рохмистры, рохмистров, рохмистеров i ротмистра, ротмистры, два ротмистра, ротмистров. Приведенные многие примеры свидетельствуют о живом процессе фонетического освоения.
В этом случае видно также, что польский язык оказал большое влияние на адаптацию
лексемы [12].
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5. Варианты заднеязычных к-г-х представим на основании анализа написаний слова
aрцуг, арцух, гарцуг (герцог) [9; 13]. В единственном числе: И. арцух (арцухъ), арцук (арцукъ); Р. арцуха, арцука; Д. к арцуху, арцуку, арцугу; Т. с (пред, за, под) арцухомъ, арцухам,
арцугомъ, арцукомъ, арцуком, арцукѡм; Р. мн.ч. арцухов, двγ арцухов. Из приведенных
примеров следует, что чередование согласных в конце лексемы повторяется в различных
формах одного и того же слова.
Такое же явление выступает и в родственном aрциарцуг, a именно: арцыарцукъ, арцыарцука, арциарцуку, арцыарцуку и арцыарцуха, (9) арцыарцухѡв, в арцыарцухахъ.
Колебания и смешения звуков к-г-х наблюдаются и в сочетаниях согласных. Например, заимствованный из немецкого маркграф (Markgraf) [11]. В курантах: марграф,
марграфъ, маркъграф, маркграф; маркграфа, маркъграфа, марграфа, марграфу, даже:
маргъграфа, а также: мархрафъ, мархъграфа, к мархравγ; а также дериваты: марграфство, маркграфство, мархрафство, марграфство; из марграфства; в марграфстве, въ
мархравстве.
Результаты исследований данной группы заимствований отражают живые процессы, фонетической адаптации слов, заимствованных русским языком в первой половине
семнадцатого столетия. Множество графических реализаций относится, главным образом, к отсутствующим в русском языке звукам и сочетаниям звуков. Часто иноязычные
слова передаются при помощи транслитерации. В некоторых случаях можно полагать,
что были два пути заимствования – попытки передать иноязычное звучание свидетельствуют о фонетическом пути, в свою очередь транслитерация служит свидетельством
письменного заимствования.
Следует подчеркнуть, что проблема способов передачи иноязычных сочетаний гласных и согласных на русской почве кажется вопросом весьма интересным и все же актуальным и в нашу эпоху. Заимствования все время попадают в русский язык с большей
или меньшей интенсивностью, осваиваются языком на каждом этапе его развития. Поэтому подробный анализ истории заимствованных слов позволит решить множество современных проблем и лингвистических вопросов.
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Ця стаття присвячена процесу фонетичної адаптації запозичень у російській мові
першої половини XVII століття. Матеріал, що є предметом аналізу, витягнутий з перших рукописних видань публіцистичного жанру в перекладах на російську мову, які списувалися в 1600-1644 роки. Метою роботи є показати процес освоєння іншомовної лексики на фонетичному рівні, виявити графічні різновиди слів, що потрапили в російську
мову.
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(based on “Vesti-Kuranty” 1600-1644)
The following article is devoted to the process of adapting loanwords into the Russian
language in the first half of the seventeenth century. The material for the analysis was extracted
from the first, handwritten editions of Russian opinion journalism, written from 1600 to 1644.
The purpose of the article is to present the process of absorbing loanwords on the phonetic
level, to record changes in resonance variants in the words internalized into Russian from other
languages.
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НОВІТНІ ГЕНЕРАТИВНІ ТЕОРІЇ У ДІАХРОННИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ
У статті розглядаються новітні генеративні теорії, аналізується можливість їх
застосування у діахронних дослідженнях ІС речення. При вивченні синтаксичної структури запропоновано керуватись Програмою мінімалізму та теорією фаз у поєднанні із
генеративними ознаковими моделями, що формалізує дослідницький процес.
Ключові слова: мінімалізм, теорія фаз, генеративні ознакові моделі, ІС.
Процес породження речення пов’язаний, насамперед, із його змістовим поділом на
дане, старе (топік) та нове і важливе (фокус). Ця проблематика добре відома у функціональній традиції як актуальне членування, в генеративній парадигмі отримала назву
теорії інформаційної структури (ІС) речення.
Дослідження у царині ІС набувають дедалі більшого значення, оскільки пов’язані
не тільки із вивченням феномену інформації, а також із вирішенням цілої низки проблем синтаксису, теорії дискурсу, семантики і прагматики. Суттєвий розвиток теорія ІС
отримала із появою Програми мінімалізму Н.Хомського [1; 4]. Серед останніх розробок
відмітимо праці американських та європейських вчених, у яких вивчається ІС у низці
сучасних мов [8; 9]. Не залишається поза увагою й діахронний напрям досліджень ІС [6;
7]. Проте ці розвідки, на наш погляд, не мають системного характеру та зосереджені на
окремих аспектах теорії ІС – порядку слів у давніх мовах, типових виразах, частках, що
маркують компоненти структури, тощо. Мета нашого дослідження – окреслити та проаналізувати ті новітні генеративні студії, які дозволять здійснити комплексне вивчення
ІС речення у діахронії, зокрема в англійській мові VII-XV ст.
Програма мінімалізму, що з’явилася у низці публікацій [1; 4], має на меті виявити
найбільш загальні та необхідні правила побудови структури речення. Було запропоновано відмовитися від різноманітних операцій, рівнів, складної структури груп, тобто від
усього, що було занадто громіздким у попередніх теоріях генеративної граматики.
На погляд її автора Н.Хомського, мовний апарат людини складається з двох головних підсистем: обчислювальної системи і лексикону. Роль останнього ширше, ніж у
попередніх версіях генеративної граматики, оскільки в ньому містяться не тільки слова, їх фонологічна структура, тематичні відносини (валентності), але й усі формальні
ознаки, що впливають на синтаксичні процеси, різні за характером в окремих мовах.
Роль обчислювальної системи полягає в породженні мовних виразів і надаванні команд
системам реалізації. Було прийнято за основу твердження, що побудова синтаксичної
структури (її дериваційної моделі) починається знизу вгору через операції Поєднання
та Переміщення. Вони дозволяють об’єднати лексичні одиниці у визначеній послідовності та відповідно до певних правил (лінеаризувати) до моменту утворення закінченої синтаксичної структури. Іншою необхідною операцією при побудові речення є
© О. Андрушенко, 2013
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Узгодження. Напр.: кореляція підмета та присудка за ознаками особи, числа і роду для
давньоанглійської мови.
Виділяють дві системи реалізації: артикуляторно-перцептивну або сенсомоторну і
концептуально-інтенціональну або концептуальну, що відповідають двом інтерфейсам:
фонетичній та логічній формам. Одним із центральних принципів такої будови є уявлення про «оптимальний дизайн»: мова обирає засоби найбільш придатні для взаємодії з
когнітивною системою, тобто ті, які входять до сенсомоторної та концептуальної систем.
В кінці відбувається операція Озвучування [1]. Схематично організація мовного апарату
людини представлена Н.Хомським у такий спосіб:

Рис.1. Системна організація мови людини (С-система)
Варто зазначити, що у діахронних студіях об’єктом дослідження є лише один фонологічний інваріант речення – письмовий текст, тому вивчення просодичних явищ, як то
головний наголос, інтонація, є неможливим. Цей факт досить важливий, оскільки теорія
інформаційної структури в сучасних мовах значною мірою спирається на просодію.
Розглянемо основні принципи побудови дериваційної синтаксичної моделі речення
(синтаксичного дерева). Для операції Поєднання мінімально необхідними є два слова
або складники, оскільки у сучасній генеративній теорії елементи завжди об’єднуються
по два, утворюючи дерева з бінарним розгалуженням. Послідовність кроків відбиває
певні ієрархічні відносини [4].
Ще в ранніх працях генеративної граматики увагу зосередили на різних типах груп.
Зокрема, іменна група (NP), дієслівна група (VP), група прикметника (AP) та прийменникова група (PP), які визначалися відповідно до того, яке слово є головним, а яке –
залежним. Структурна форма синтаксичних груп була описана Н.Хомським зокрема у
Х-штрих теорії [3]. Структура складових має такий вигляд:
(1)
ХР
YP
специфікатор
Х0
вершина

X´
ZP
комплемент

Рис. 2 Фрагмент дериваційної моделі речення
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Вершина або ядро – це головна складова групи, комплемент – залежна складова, а
специфікатор – це початкові слова, прикладами яких можуть бути ті елементи, які визначають вершину. Як зазначає Р. Кейн в теорії антисиметричного синтаксису, комплемент
вершини завжди повинен слідувати за нею, а специфікатор має завжди передувати тій
групі, з якою він знаходиться в «сестринських» відносинах [5].Варто пам’ятати, що в
теорії мінімалізму не використовують штрихи та нулі, а лише повторюють назву групи,
так Х´=ХР, а Х0 =Х. Окрім того, ХР називають проекція Х.
Відмітним у мінімалізмі є погляд на генерування речення або тексту. Так, спочатку
мовець визначається з предикатом та його аргументами, а вже згодом зі складовими кожного аргументу (наприклад, аргумент додаток може розпадатися на окремий іменник та
прикметник). Тому дерева у мінімалізмі будуються «знизу до верху», тобто від окремих
слів до речення. В останньому все визначається якостями слів, що входять до його складу, та базовими загальними принципами. В реченні можуть бути наявні декілька копій
одного й того ж елемента. Вважають, що першою поєднується нижня копія, це, так зване,
Зовнішнє Поєднання, наступні копії представляють Внутрішнє Поєднання [1]. Пор.: речення (2) та його дериваційну синтаксичну модель (3).
(2) 7 þa Romane him ongean foran
And then the Romans them against marched
And the Romans marched against them

Рис. 3 Дериваційна синтаксична структура речення
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Розглянемо детальніше синтаксичну структуру (3), в якій міститься декілька груп:
NP, VP, PP, TP, CP. Перші три називають лексичними, оскільки вони відповідають традиційним частинам мови (N – іменник, V – дієслово, P – прийменник). ТР та СР називають
функціональними, оскільки їх вершини можуть бути заповнені словами на кшталт союзів, допоміжних дієслів або просто граматичними ознаками. СР – це група комплементатора, специфікатором (С) якої може бути союз, питальний або неозначений займенник.
За їх відсутності область специфікатора залишається графічно незаповненою. ТР – часова група, що представляє собою поєднання дієслівної групи та часу. Вершину утворює
час, комплементом її є дієслівна группа, а позицію специфікатора займає підмет, виражений іменною групою. Позицію Т можуть займати допоміжні дієслова; за їх відсутності
ознаки часу є абстрактними, зокрема в реченні (2) – це минулий час, що не має граматичного вираження, а отже область Т залишається незаповненою. У синтаксичній структурі
v+V вказує на те, що дієслово перемістилося у позицію v, окрім того дерево містить дві
копії прийменникової групи – him ongean, які варто розглянути більш детально. Перша
копія поєднується з дієсловом, перетворившись на його комплемент (зовнішнє поєднання). Потім ця прийменникова група приєднується до дерева вдруге, таким чином відбувається внутрішнє поєднання. Отже, речення містить дві копії прийменникової фрази,
проте в результаті операції озвучування нижня її копія не вимовляється.
Вершиною Мінімалізму є теорія фаз [2]. Згідно з останньою, обчислювальна система будує синтаксичні об’єкти в декілька етапів, тобто деривація відбувається протягом
певної кількості циклів. Так, окремі вчені [10] навіть розробили теорію багаторазового
(множинного) Озвучування, схематично представлену на Рис. 4:

Рис. 4. Модель множинного Озвучування
Низка параметрів обчислювальної системи Н.Хомського перетворюється на ієрархічний об’єкт і згодом передається до підсистем інтерфейсу для інтерпретації. Таким
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чином відбувається ефективне обчислення. Як тільки конструкція потрапляє на інтерфейси, обчислювальна система може «забути» її зміст, мінімізуючи навантаження на
оперативну пам’ять. Для повторення та формування довгострокового підпорядкування,
певна сукупність фаз повинна залишатися доступною для подальшого обчислення. Вершини фази мають бути доступними для здійснення відбору з метою полегшити побудову структури на рівні за межами фаз. Зовнішнє поєднання, таким чином, повинно бути
тимчасово виключеним під час операції Озвучування. Фазами вважаються v*Р, СР та
DP (Demonstrative phrase або іменна група). Після переносу на інтерфейси зміст фази
є недоступним наступним рівням синтаксичної структури. Це дістало назву «умова непроникності фаз». Виключення становлять краї фаз, тобто найвищі в них вершини та їх
специфікатори. Н. Хомський формулює відповідні правила у такий спосіб:
(4) У фазі α з вершиною Н, область Н є недоступною для операцій за межами α, це
стає можливим лише для «крайової» вершини [2].
Для ілюстрації вищезазначеного правила розглянемо речення (5) та представимо
його дериваційну модель у вигляді циклічного пересування відповідно з принципами
теорії фаз (6).
(5) him
wæs
a widsǣ
on ðæt bæcbord (Oros.)
him was
a widesea
on the left
йому було просторе море
зліва
Зліва відкрився йому просторий горизонт моря.

Рис.5 Дериваційна синтаксична модель із послідовним циклічним переміщенням
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На Рис. 5 наведена синтаксична дериваційна модель давньоанглійського речення із
порядком слів OVS. Загальновідомо, що у творах ІХ ст., до яких належить цей приклад,
базовим порядком слів у простому реченні є SVO. Отже, в реченні (5) автор із певних
причин застосовує нетиповий (маркований) порядок слів. Причиною цього є саме інформаційно-структурні фактори, які спровокували переміщення об’єкта на початок речення
– в специфікатор вершини С. Зазначені переміщення отримали назву топікалізації, або
ІС переміщень. А. ван Кеменаде виокремлює наступні стратегії маркування ІС: порядок
слів, частки, типові вирази, еліпсис, інтонація [6]. Оскільки аналіз останньої у діахронії
є неможливим, зосередимось на тих генеративних теоріях ІС, які орієнтовані на аналіз
синтаксичних явищ.
Розглянемо ознакові генеративні моделі ІС, зокрема, найбільш відому з них – модель
Л.Ріцці [9]. Автор пропонує представити ІС речення у вигляді формули: [ForcePForce[торР
Toр[FocPFoc[TopP*Top[FinPFin[IP…]]]]], де ForceP – силова фраза, пов’язана з ілокутивною
*
силою; Top – ознака топіку (* позначає, що проекції Тор можуть повторюватися); Foc
– ознака фокусу; FinP – фінітна група; ІР – усі проекції, що йдуть за областю С. Отже,
речення (5), відповідно до моделі Л.Ріцці, можна представити так:

Рис. 6 Дериваційна ознакова модель інформаційної структури речення
Беззаперечною перевагою моделі Л. Ріцці є можливість формального аналізу інформаційної структури, проте визначення граматичних засобів вираження топіку і фокусу
іноді ускладнено відсутністю чітких «меж» цих ознак у реченні.
Новітні генеративні розвідки, на які спираються дослідник ІС, розглядають її традиційні проблеми під іншим кутом зору та вирішують їх принципово новим сучасним
інструментарієм, що дає змогу досягти вагомих результатів. Діахронне дослідження ІС
речення, яке плануємо за допомогою цих студій здійснити на матеріалі англійської мови
VII-XV ст. дозволить виявити місце інформаційно-структурних факторів у синтаксичних
змінах у різні історичні періоди розвитку мови.
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НОВЫЕ ГЕНЕРАТИВНЫЕ ТЕОРИИ В ДИАХРОНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В статье рассматриваются новые генеративные теории и анализируется возможность их применения в диахронических исследованиях ИС предложения. При исследовании синтаксической структуры предлагается руководствоваться Программой минимализма и теорией фаз в сочетании с генеративными признаковыми моделями, что
формализует исследовательский процесс.
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NEW GENERATIVE THEORIES IN SENTENCE
INFORMATION STRUCTURE OF DIACHRONIC STUDIES
The article deals with new generative theories and analyses the possibility of their
implementation in sentence IS diachronic research. While studying sentence syntactic structure,
it is proposed to apply the Minimalist Program and Phase theory combined with generative
cartographic models to formalize the investigation.
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СИМВОЛ ЯК СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ
ЗНАЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ОДИНИЦІ
(лінгвокультурологічний аспект)
У статті розглядається символична складова фразеологічного значення та її ролі у
формуванні фразеологічної картини світу. Аналізується співвідношення понять образності та внутрішньої форми фразеологічної одиниці. Досліджуються механізми набуття емотивно-образним компонетом фразеологічного знаку рис культурно-символічного
коду.
Ключові слова: фразеологічне значення, символ, образність, внутрішня форма.
На сучасному етапі розвитку лінгвістики стає популярним та перспективним у
світлі когнітивістики (як міждисциплінарного напрямку у дослідженні мислення людини) зосередження уваги на лінгвокультурологічному компоненті у значенні фразеологічних одиниць (В.М. Телія, С.Н. Денисенко, Д.О. Добровольський, О.О. Селіванова,
М.Ф. Алефіренко). У процесі виділення та дослідження останнього особливої ваги набирає поняття про символьну складову значення, оскільки вона являє собою утворення
багаторівневого концептуального характеру, до формування якого застосовуються складні когнітивні механізми.
Виникнення нового сталого словесного комплексу може відбуватись по-різному:
шляхом узуалізації вільного словесного комплексу або ж шляхом деривації на основі вже
існуючої фразеологічної одиниці. Як у першому, так і у другому випадках відбувається
перетворення значення.
© Я. Солтівська, 2013
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«Щоб створити теорію значення фразеологізмів-ідіом, – зазначає В.М. Телія, – необхідно дати відповідь на питання: як їхнє позначальне (або «тіло» знаку) здатне заміщати у мовних висловлюваннях ті позамовні єдності, які позначаються його засобом». І
далі: «Очевидно, що звукова оболонка виконує знакову функцію лише за однієї умови,
що вона асоційована з позначуваним елементом позамовного ряду» [1: 84]. Саме ця асоціація і є, на думку В.М. Телії, значенням.
Розглянемо детальніше механізм виникнення мовленнєвих асоціацій. Спершу на
прикладі трансформації лексичного значення.
У тлумачному словнику за редакції У. Херман подано наступні значення слова
«Strömung»: 1) «das Strömen, Bewegung von Wasser in einer Richtung» – потік, рух води у
певному напрямку; 2) «Gesamtheit von Bestrebung mit gleichem Ziel» – сукупність зусиль
із однаковою метою [2: 929].
Для мовця зв’язок між обома значеннями не видається невмотивованим. На переконання Д.Н. Шмельова, спільні для них ознаки «не є ані диференційними семантичними
ознаками даних слів,... ані взагалі конструктивними елементами значення... Відповідно,
в певному сенсі це не є елементами власне значення слова, а стійкі асоціації, пов’язані з
уявленнями про явище, яке слово пояснює. Але, разом з тим, це і не повністю позамовні
асоціації... Коли якісь значення кваліфікуються в словниках як «похідні» – це свідчить
про те, що вони сприймаються у зв’язку з якимсь іншим значенням, тобто є дериваційно
«пов’язаними» [3: 193 – 194].
У деяких випадках похідне значення слова набуває з часом характеру фразеологічної
зв’язаності. Відбувається це, на думку В.І. Школяренко, через усталеність у мовній картині світу певного народу певних асоціативних образів: «В основі повсякденного поводження-спілкування лежать типові ситуації з типовими відносинами між їх елементами,
зі стійкими й повторюваними на тлі цих відносин схемами. Відносини між елементами
типових ситуацій відбуваються у свідомості учасників спілкування у вигляді стійких
асоціацій» [4: 83]. З часом зникає колективна пам’ять про першопочаткову ситуацію, в
якій вислів вживався, але сам він залишається. Значення його компонентів у такій зв’язці
втрачають свої першопочаткові риси і набувають нові відтінки, притаманні лише даній
конкретній зв’язці.
Інакше кажучи, у свідомості мовця асоціативний образ відіграє роль «містка» між
першопочатковим та похідним значеннями. Саме цей асоціативний образ-«місток» і мотивує вживання слова на позначення явища, яке не має з явищем, вжитим у прямому
значенні, жодних об’єктивних зв’язків.
Здатність мовного знаку викликати в свідомості мовця асоціативні образи будемо
називати образністю, тобто будемо говорити про певну потенцію одиниці мови – інформаційного коду – вмикати когнітивний механізм пошуку та фіксації у кількох, об’єктивно
між собою не пов’язаних, явищ спільних ознак.
«Образність – це та сутність, що викликає емоційну реакцію», – зазначає В. І. Школяренко [4: 67]. Емотивність фразеологічного знаку спонукає мовців до того, щоби вживати його повторно: отримавши від співрозмовника «гостру» реакцію і, таким чином,
досягнувши своєї комунікативної мети, мовець з великою ймовірністю буде й надалі
звертатись до вдалої, на його погляд, мовленнєвої формули. Такий психологічний механізм сприяє узуалізації словокомплексу, і, відповідно, його сталості.
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Паралельно з терміном «образність» вживається в лінгвістичній науці також термін
«внутрішня форма мовного знаку».
Так, вирішуючи проблему варіантності фразеологізмів і розвиваючи далі ідеї започатковані Д.Н. Шмельовим, В.М. Телія зазначає: «...наш власний досвід і, тим паче, наведена… аргументація Д.Н. Шмельова на користь того, що без врахування внутрішньої
форми неможливо описати лексичне (а ми додамо – і фразеологічне) значення, переконують в тому, що образність, охоплена у внутрішній формі, саме і визначає багато в чому не
лише розвиток значення, але і особливості його функціонування» [1: 29].
У спільній праці «Принципи семантичного опису фразеології» її автори А.М. Баранов та Д.О. Добровольський визначають поняття внутрішньої форми ідіоми як «образний компонент плану змісту, який часто виявляється у нестандартних вживаннях, формуючи ігровий шар семантики» [5: 22].
А. С. Самігулліна наголошує на ускладеності внутрішньої форми знаків вторинної
номінаці, до яких, безумовно, належать і фразеологізми: «...внутрішня форма знаків
вторинної номінінації значно інформативніша у порівнянні із внутрішньою формою
знаків прямої номінації, оскільки структура першої припускає тісну взаємообумовленість номінативного, предикативного і дієвого аспектів смислоутворення, а власне
зображуюча наочність метафори створюється засобом одночасного бачення двох картин» [6: 111].
Корелятом до поняття внутрішньої форми ФО є, за А.М. Барановим та Д.О. Добровольським, поняття його актуального значення – «тієї частини його семантики, що
реалізується в деякому типі контекстів і яка необхідна для правильного розуміння цих
контекстів (при цьому ігрові та нестандартні вживання виключаються)» [5: 21]. Актуальне значення позбавлене образу і його можна вважати, в певній мірі, близьким до денотативного значення лексеми. Так, наприклад, актуальне значенням ідіоми Hüter des
Gesetzes можна описати як «Polizist» – поліціянт. Внутрішньою ж формою у такому разі
буде асоціювання мовцями функції, що виконує даний представник суспільства, із роллю
захисника, охоронця, наглядача.
У світлі когнітивної семасіології поняття фразеологічного значення набуває нового прочитання. Так, структура «актуальне (денотативне) значення – внутрішня форма»
може бути представлена у співвідношені із фреймом – системою знань, що формуються
навколо конкретного концепту, з яким асоціюється основна, типова та потенційно важлива інформація [7: 87].
А говорячи термінами когнітивної граматики Р. Ленекера, розуміємо фразеологічне
значення як таке, що складається із концептуальної бази та профілю, де концептуальна
база (conceptual base) – весь обсяг інформації, активованої знаком, а профіль (profile) – та
частина інформації, яка є безпосереднім значенням мовного виразу [9: 18].
Посилаючись на психоаналітичні дослідження З. Фройда та К.Ґ. Юнга, Г.І. Берестнєв у своїй статті «До філософії слова» приходить до висновку про «трансцендентність
несвідомого свідомості людини, його невимовність і недоступність раціональному мисленню, здатність несвідомого відкривати себе в конкретному візуальному образі, котрий
в цьому випадку набуває ранг символу» [8: 39].
Тим самим автор підкреслює загальний характер категорії внутрішньої форми знаку по відношенню до когнітивних процесів: вона притаманна не лише раціональному
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вербалізованому мисленню, але й лежить за його межами, тобто є характерною для людського несвідомого, в якому вона реалізується у формі символу.
За Берестнєвим, в людині закладено певний «когнітивний інстинкт», за яким відбувається звернення до символів: «В символах людська свідомість знаходить ту єдину
можливу опору, яка дозволяє йому інтелектуально засвоїти власний глибинний змістовний потенціал. Формою реалізації символу виступає образ або навіть реальний предмет.
На глибинних рівнях людської психіки той чи інший пов’язані з архетипом, що має статус певної образної абстракції, а на поверхнево-понятійному – з множиною конкретних
образних реалізацій цього архетипу» [8: 41].
Р. Ленекер, прирівнюючи категорію символу до категорії концепту, вважає будь-які його
вербальні прояви символічними за своєю суттю: «Фундаментальним твердженням когнітивної граматики є те, що всі граматичні конструкти є символічними за природою» [9: 61].
Такий погляд є правомірним, якщо поняття символу розглядати у його загальнофілософському значенні, коли воно фактично прирівнюється до поняття знаку [10: 125].
Ми будемо розглядати символ, услід за О.В. Шелестюк, у його більш вузькому, семіотичному, значенні: «... символ є такий знак, який припускає використання свого первинного змісту в якості форми іншого, більш абстрактного і загального змісту, причому
вторинне значення, яке може виражати поняття, що не має особливого мовного вираження, поєднується з первинним під загальним позначником» [10: 199].
Н.Д. Арутюнова у своїй праці «Від образу до знаку» підкреслює більш високий семіотичний статус символу у порівнянні з образом [11: 157 – 158]. Таке становище символу
зумовлене його широкою рецепцією у найрізноманітніших втіленнях світової та національної культури.
У статті «Національно-культурна специфіка у фразеології» Д.О. Добровольський зазначає: «В цілому складається враження, що культурна значимість фразеологізму підвищується у тих випадках, коли у його структурі наявна символьна складова» [12: 45].
Така особливість пояснюється архетиповим характером символіки ФО. Перетворення
значення компонентів фразеологізму, аж до повного «затемнення» їхньої вмотивованості, переводить асоціативні зв’язки внутрішнmьої форми сталого словесного комплексу
у більш глибокий, несвідомий, рівень ментальності. Є підстави припускати, що рівень
вмотивованості ФО та національно-культурна ускладненість його символіки знаходяться
між собою в обернено пропорційній залежності: чим «прозоріша» вмотивованість, тим
менш ускладнений символ.
Механізм транспозиції смислів культурно-символічного коду у фразеологічній картині світу німців розглянемо на прикладі символу ока-життя. С.Н. Денисенко наводить
приклад фразеологізма-деривата einem ein Dorn im Leben sein, утвореного від більш
раннього einem ein Dorn im Auge sein. Останній бере своє начало у П’ятикнижжі Мойсея: «Werdet ihr aber die Einwohner des Landes nicht vertreiben vor eurem Angesichts, so
werden euch die, so ihr überbleiben lasset, zu Dornen werden in euren Augen» [13: 63].
Структуру вихідної фразеологічної одиниці можна представити у наступному вигляді: 1) предметно-понятійне ядро (денотат 1) – множина ситуацій об’єктивної дійсності,
поєднаних загальною ознакою різкого болю в оці з причини наявності в ньому дрібного
колючого предмету; 2) сигніфікат (внутрішня форма) – чуттєвий образ в ментальності
людини про нав’язливу та неприємну до болю, спричинену чимсь (або кимсь) мізерним,
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ситуацію; 3) денотат 2 – клас однотипних ситуацій об’єктивної дійсності, поєднаних
загальною ознакою неприємного та нав’язливого відчуття.
Як можна побачити, зазначений фразеологізм, будучи запозиченим із іншомовної
культурної традиції, отримав свій подальший розвиток в німецькій фразеологічній картині світу. Така доволі широка рецепція мовної одиниці дає підстави припускати її високий семіотичний статус. Тобто вже сам фразеологізм набуває ознак культурного стереотипу. Забезпечується такий його статус наявністю в його структурі компонента, що сам
по собі є символом високого порядку. Так, поширеним є вживання наступних біблеїзмів:
- Auge um Auge, Zahn um Zahn – око за око, зуб за зуб;
- den Balken im eigenen Auge nicht sehen – не бачити колоди у власному оці;
- einen wie seinen Augapfel hüten берегти когось, як зіницю ока.
Подібного концептуально-метафоричного значення (око є життя, око є світло) набуває символ ока і у власне німецькому фразеологізмі wo Dünkel über den Augen liegt, da
kann kein Licht hinein – де марнославство затьмарює погляд, там не може бути світла.
Таким чином, приходимо до висновку про високу здатність до культурної стереотипізації саме тих фразеологічних одиниць, в структурі значення яких лежить символ
високого порядку. Символізація, як процес образного уявлення несвідомого бажання або
конфлікту, – це той механізм, до якого зачасту індивід (а також і колектив) вдається задля
витіснення зі свідомості емоційно незручних або гострих концептів. Саме в такий спосіб
виникають евфімізми та табу.
На думку О.В. Шелестюк, «звертаючись до «концептуальної метафори», когнітивна семантика фактично досліджує онтологію сучасних символів і здійснює таксономію
основних типів символічних переносів» [10: 130]. Отже, використовуючи методи когнітивної семантики (особливо у галузі фразеології, яка несе в собі національно-культурну
специфіку), науковець фактично здійснює лінгвокультурологічний пошук.
Дослідження символіки саме фразеологічних одиниць методами когнітивної лінгвістики та лінгвокульторології є одним із найрезультатвиніших шляхів дослідження концептуальних полів та відтворення мовної картини світу народу.
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СИМВОЛ КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЗНАЧЕНИЯ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ
(лингвокультурологический аспект)
В статье рассматривается символическая составляющая фразеологического значения и ее роль в формировании фразеологической картины мира. Анализируется соотношение понятий образности и внутренней формы фразеологической единицы. Исследуются механизмы приобретения эмотивно-образным компонентом фразеологического
знака черт культурно-символического кода.
Ключевые слова: фразеологическое значение, символ, образность, внутренняя форма.
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SYMBOL AS A STRUCTURAL ELEMENT OF THE MEANING
OF THE PHRASEOLOGICAL UNIT
(cultural-linguistic approach)
The article is concerned with the symbolic constituent of the phraseological meaning and
its role in the formation of the phraseological picture of the world. The correlation of the concepts of imagery and inner form of the phraseological unit is analyzed. The acquisition devices
of the cultural-symbolic code features by emotional-figurative component of the phraseological
sign are studied.
Key words: phraseological meaning, symbol, imagery, inner form.
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НЕОЛОГІЗМИ-ЗАПОЗИЧЕННЯ
В РОМАНАХ ПОСТФЕМІНІСТИЧНОГО ЖАНРУ
Стаття присвячена аналізові іншомовної лексики в англомовних романах постфеміністичного жанру. Визначені основні мови-донори, охарактеризована тематична належність запозичених лексичних одиниць. Розглядається також активізація використання французької лексики в романах жанру «чикліт».
Ключові слова: запозичення, мова-донор, походження, галліцизм, «чикліт».
Поповнення лексичного складу англійської мови відбувається не лише за рахунок
власних внутрішньомовних процесів, він також збагачується завдяки іншомовним входженням. Запозичення лексичних одиниць з інших мов відбувається протягом усіх періодів розвитку англійської мови. У кожен конкретний період поступу в лексичному складі
англійської мови фіксуються слова з різних мов, залежно від країн-донорів, з якими контактували носії мови. На всіх етапах розвитку англійської мови запозичена лексика викликала зацікавлення лінгвістів. Так, різними питаннями входження іншомовної лексики
у лексичний склад англійської мови займалися такі вітчизняні дослідники як Л. Крисін, О.
Мороховський, О. Муромцева, І. Огієнко, Ю.О. Жлуктенко, Ю.І. Зацний, А.В.Янков тощо.
Метою нашої розвідки є аналіз іншомовних надходжень до лексичної системи сучасної англійської мови.
Об’єктом дослідження стала лексика сучасної англійської мови в текстах романів
постфеміністичного жанру. Предмет – запозичені лексичні одиниці, які знайшли своє
відображення на сторінках романів жанру «чикліт».
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Матеріалом дослідження виступають сучасні англомовні жіночі романи постфеміністичного жанру: S. Kinsella «Mini shopaholic”, «I’ve got your number”, М. Keyes «Anybody
out there”, C. Bushnell «One fifth avenue”, L. Weisberger «Last night at chateau Marmont”.
Запозичення, які є одним із можливих способів заповнення номінаційних лакун, що
виникають у будь-якій мові, є особливим пластом лексики як у плані процесів номінації,
так і стосовно вмотивованості. Виникаючи в результаті мовних, культурних і соціальних
контактів та використовуючи готові мовні одиниці, вони є одним з проявів дії економії
мовних зусиль [1: 17].
Запозичені слова – це невидимі експортовані елементи зі світу, де носії різних мов
разом проводили час [2: 47]. Кількість запозичень, яка входить до складу англійської
мови, варіюється в залежності від періоду її розвитку. Так, у 70–80-х роках минулого століття частка запозичень складала близько 5% усіх лексичних інновацій [3: 146]. А вже наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття, як зазначає Ю.А. Зацний кількість іншомовних
запозичень скоротилася до 2,5% [4: 1]. Такі зміни свідчать про те, що англійська мова має
достатньо власних внутрішньомовних ресурсів для забезпечення процесу комунікації її
носіїв. Проте сьогодні англійська мова, завдячуючи своєму статусові lingua franca (мови
спілкування) ХХІ століття, з мови-реципієнта перетворилася на одну з наймогутніших
мов-продуцентів (або донорів ) світу [3, 4]. Незважаючи на це, процес входження іншомовних лексичних одиниць продовжується і знаходить своє відображення в текстах
романів постфеміністичного жанру.
Існує декілька причин запозичення слів з інших мов. Одна з них – індивідуальність.
Це візитна картка нашої індивідуальності. Використовуючи певну мову, мовці показують, як вони сприймають себе і як вони хочуть, щоб інші сприймали їх. Замість того, щоб
користуватися однією мовою, мовці надають перевагу зміні коду (за умови володіння
іншою мовою). Іноді причиною зміни коду є престиж або змагання. Люди завжди намагаються вирізнятися щодо інших. Уживання модних слів із кожної іноземної культури
засвідчує належність до цієї культури, вказує на сучасність мовця, його належність до
«вершків суспільства».
У різні періоди історичного розвитку певні цивілізації домінували в певних галузях.
Зазвичай, «мова народу, який домінував у певній галузі, ставала інтернаціональною для
цієї галузі. Слова, які належать до семантичного поля, запозичуються з домінуючої мови
протягом певного періоду. Отже, концентрація запозичених слів у певному семантичному полі відображає природу мовних відносин різних суспільств» [6: 140].
За твердженням Ю.А. Зацного, до особливостей процесу запозичення англійської
мови варто відносити «переорієнтацію» на нові джерела, масове «освоєння» англійською мовою раніше лише «використовуваних» іншомовних слів-екзотизмів, їх перетворення в асимільовані, потрібні лексико-семантичній системі англійської мови одиниці
[5: 215]. У 90-ті роки продовжує збільшуватися кількість запозичень із азійських мов у
зв’язку із зростанням ролі азійських країн на світовій арені і підвищенням інтересу до
східних культур на Заході.
Основна маса запозичень, які фіксуються в романах постфеміністичного жанру, походить із європейських і східних країн. Здебільшого це слова на позначення страв/їжі, що
є реаліями країн-донорів. Завдяки глобалізації ці страви стали доступними поза межами
країни-донора, але зберегли свою автентичну назву і в країні-реципієнті. Серед європей152

ських країн-донорів, чиї лексичні елементи знайшли своє відображення у романах жанру
«чикліт», насамперед Франція та Іспанія. Ці країни відомі в усьому світі також завдяки
своїм кулінарним традиціям, тож відповідними лексемами поповнюються інші мови, наприклад: Brooke had barely gotten the question out of her mouth before the car pulled up to
the entrance of the Hula Hut, a famous local dive reputed to have the best queso([з ісп.”сир”)
north of the boarder. [7: 108] At four-thirty a.m., he was seated behind his desk in his home office,
a cup of café con leche (з ісп. “кава з молоком”) sitting neatly on a coaster nearby [8: 342];
Three pains au chocolat (з франц. «шоколадне тістечко») – we’ll give them to the patients
[10: 303], the poor six-months-away-from-rehab girls scooping out the creamed chicken from the
choux (з франц. “заварне тісто”) pastry horns and smearing their fronts…[9: 65].
З італійської мови було запозичене, зокрема, поширене слово pasticceria, яке позначає магазин борошняних кондитерських виробів: When she passed the Italian bakery at the
corner, with its handpainted pasticceria sign there was no way to keep herself from walking in
[7: 122].
В ХІХ –ХХ ст. багато італійців емігрувало до Америки. Багато мігрантів знайшли
себе в ресторанному бізнесі і популяризували італійську їжу. Як наслідок, багато італійських слів увійшло до американського варіанта англійської мови, а згодом і до інших
варіантів [6: 158].
Східні мови також виступають постачальниками нових слів до англійської мови. Так
само, як і запозичення з європейських мов, надходження лексичних одиниць зі східних
мов чималою мірою представлені словами на позначення страв. Найбільшим східним
донором лексичних елементів у романах жанру «чикліт» виступають мови Індії, пор.:
Dinner chez Walsh was from the local Indian takeaway and I did well: half an onion bhaji, one
prawn, one chunk of chicken, two okra fingers (and they’re quite big) [9: 34]; Brook took the
time to put all the homemade goodies on cake plates…one rhubarb,… coconut burfi [7: 251].
Крім, власне, понять-реалій, знайшли своє відображення і розмовні елементи, навіть
цілі вирази, наприклад: Bueno. My bueno. I reply. How are you? [8: 206]; «Well, que pasa?
How’s Nuevo? [8: 205]; Told her it was over, finito. [10: 360]. Постачальниками запозичень
такого зразка стали європейські мови (іспанська, італійська тощо).
Фіксація в досліджених текстах невеликої кількості запозичень і їхня відносна тематична одноманітність зумовлені тим, що в романах постфеміністичного жанру здебільшого порушуються питання повсякденного життя сучасної жінки, а кількість іншомовних надходжень побутової тематики в англійській мові незначна. У мові достатньо
власних ресурсів для опису повсякденного життя.
Що ж до розмовних елементів, то їх використання зумовлене стилістичними інтенціями автора, спрямованими на надання експресивності мовленню героїв тощо.
Отже, матеріал романів постфеміністичного жанру підтверджує тезу Ю.І. Зацного
про те, що більшість запозичень обумовлюється необхідністю позначення нових предметів і понять, заміни розчленованих понять нерозчленованими, потребою в експресивних
засобах [4: 55].
Крім того, в романах цього жанру спостерігається активізація вживання галліцизмів.
Галліцизми, як відомо, – слова або вислови, запозичені з французької мови; зазвичай
мовці відчувають чужомовність цих елементів у своїй рідній мові, бо галліцизми не завжди повністю адаптуються в нових мовних системах [11: 69].
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Кількість запозичень із французької мови поступово зростала протягом століть. Л.
Шіроль називає декілька причин запозичень із французької мови. Використання французької лексики підтримується стереотипним позитивним іміджем Франції. Це імідж
французького стилю життя, високої культури, витонченого смаку в речах, їжі, соціальних
відносинах. Це відображається у словах і виразах, які зазвичай використовуються носіями англійської мови, коли вони хочуть вирізнитися. Французи, в свою чергу, вважають,
що вживання французької лексики англійцями зумовлене їхнім захопленням французьким внеском у розвиток цивілізації, який є беззаперечним [див. 6: 155].
Розвинене суспільство, вишуканість і модний стиль – це ті сфери життя, якими відзначаються французи. Як наслідок, слова і вирази запозичуються з французької мови
носіями англійської мови, аби тішитися французькою елегантністю [6: 156].
Коли мова йде про активізацію певних лексичних груп, то зазвичай це явище розглядається як реакція носіїв мови на певні події в їхньому житті. М. Дудик наводить
приклади такого явища: «Напередодні жнив актуалізується вживання сільськогосподарської лексики, а перед виборами – суспільно-політичної» [12: 30]. Проте автор зазначає
лише активізацію тематичних груп. Уживання французької лексики розглядається нами
як активізація запозиченої лексики, оскільки автори романів використовують запозичені
елементи з французької мови замість лексичних елементів власного словника. Слова зберігають свою графіку і фонетичну оболонку, коли мова йде про іншомовні «вкраплення»
французького походження.
У процесі аналізу зібраного фактичного матеріалу було виявлено, що вживання
галліцизмів у творах англійських авторів є стилістично обумовленим. З одного боку,
галліцизми можуть виконувати номінативну функцію. З другого боку, велика кількість
запозичених слів і виразів, а також вкраплень французького тексту в творах входить у
систему художніх засобів автора і несе на собі особливе стилістичне навантаження, характеризуючи стиль автора.
Дуже часто галліцизм, який використовує той чи той автор, має синонімічний відповідник в англійській мові, який є або питомо англійською лексемою, або асимільованим
запозиченням. Автори романів постфеміністичного жанру надають перевагу новим і
«престижнішим» словам і виразам. Т.В. Стрекальова вважає, що часто такий вибір зумовлений тим, що певна лексема є моднішою і престижнішою за еквівалент, який уже
існує в мові [13: 168].
Коли автор використовує в своєму тексті галліцизм-неологізм, спрацьовує «ефект
новизни». Крім того, звернення автора до іншомовної лексики можна пояснити прагненням до престижності: «запозичення сигналізують, що автор має певну інформованість»,
високий рівень освіти, належить до соціальної групи високого рангу» [14: 27].
Так, наприклад, у текстах названих романів уживаються лексичні одиниці французького походження, які не зареєстровані в словнику англійської мови і є суто французькими, а саме: I think we need to be a deux, don’t you? (у даному випадку вираз означає “бути
у двох наодинці) [15: 298]; He tore a bit off, in a real bon viveur’s (людина, яка отримує
задоволення від життя) way, and approached [9: 79]; Entre nous, mon ami (між нами,
друже) I haven’t a clue. I think they’re stone mad [9: 245].
Уживання великої кількості галліцизмів у романах зумовлене стилістичними особливостями жанру, а саме тісним зв’язком героїнь зі світом моди. Такі стильові особливості
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зближують певною мірою цей жанр із жіночими глянцевими журналами. Як відомо, традиційним центром моди є Франція, тому для того, аби виглядати сучасними і модними,
виокремлюватися з натовпу, персонажі-жінки використовують у своїй мові багато французьких лексичних елементів.
Отже, процес запозичення іншомовної лексики англійською мовою продовжується,
хоча і з дещо меншою інтенсивністю, ніж у попередні роки. Це пояснюється тим, що
англійська мова набула статусу lingua franca і виступає головною мовою-донором для
інших мов. У романах жанру “чикліт” іншомовна лексика здебільшого представлена запозиченнями з європейських і східних мов. Основна маса таких запозичень належить до
побутової сфери, тобто нерідко це слова, які позначають страви/їжу. Іншою особливістю
запозиченої лексики в романах постфеміністичного жанру є широке використання французької лексики замість елементів власного словника. Це пояснюється захопленням героїнь французькою культурою, а також прагненням авторів романів створити додатковий
стилістичний ефект тексту.
Подальшу перспективу дослідження вбачаємо у дослідженні оказіоналізмів у текстах романів постфеміністичного жанру.
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досліджуваних конструкцій.
Ключові слова: парадигма речення, складне речення, клауза, предикативність, синтаксична одиниця, сурядний зв’язок, підрядний зв’язок.
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Парадигма речення, яку розглядають представники зарубіжних синтаксичних студій, має інший вигляд порівняно із традиційною формою її репрезентації у вітчизняній
граматиці. Ключову роль у розподілі речень за структурними типами відіграють пропозиція та предикативність. Допустимим для західних мовознавців є розуміння першої як
змісту, або значення речення, або відображення стану справ [1: 43; 2: 314; 3: 110]. Підхід
до тлумачення предикативності не відрізняється новаторством та є аналогічним тому,
що є прийнятим у вітчизняній лінгвістиці: термін уживається на позначення якості речі,
особи, ідеї чи відношення до них [1: 43]. Зауважимо тільки, що близькими до зазначеного
поняття, як і у вітчизняних граматичних студіях, є поняття “предикативна група” [4: 13] та
“предикативне ядро” [5: 172].
Безпосередньо пов’язаною з предикативністю є клауза (англ. clause) – залежна
предикативна одиниця фінітної предикації, яка за структурою нагадує речення, але за
синтаксичним статусом займає нижчу позицію, ніж речення, оскільки позбавлена комунікативної сили [6: 22]. Вона визнана конвенційною основою класифікації речень в
англістиці, для якої характерним виявляється термінологічне розмежування “речення”
(англ. sentence) та “клаузи” (англ. clause). Перше є самостійною одиницею комунікації,
у той час коли друга вживається на позначення складових частин поліпредикативних
одиниць [7: 25].
Вітчизняні лінгвісти вважають, що вживання обох термінів приводить до непотрібного подвоєння термінології, оскільки клауза та речення виявляються однотипними з погляду своєї внутрішньої будови, а явище “включення” одних речень в інші не пояснюється, а лише затушовується. Вони вважають клаузу суб’єктно-предикатною структурою,
що містить особову форму дієслова, а речення – будь-яким мінімальним завершеним
висловленням. Воно не може складатися з інших речень, але містить певну кількість
клауз [8: 95].
Дефініції клаузи, подані представниками західної граматичної традиції, характеризуються варіативністю, але їх сутність залишається незмінною. Це явище представлено
як група слів, до складу якої входять підмет і присудок та яка являє собою міру граматичної завершеності [9: 255; 4: 13 та ін.]; група слів, що складається з підмета та фінітного
слова (іноді в комбінації з додатком) [10: 2]; одиниця, котра структурується навколо дієслівної фрази [11: 222]; синтаксична одиниця, у якій предикативна група функціонує як
ядро [12: 481]; будь-яка синтаксична структура, до якої може бути скорочене речення [13:
55]; структурна одиниця менша за речення, але більша за фразу чи слово [14: 449]; речення, яке є частиною більшого речення [15: 78]. Відповідно синтаксисти констатують такі
види клауз: головна / незалежна (англ. host clause, independent clause, main clause, matrix
clause) та підрядна (англ. subordinate clause, superordinate clause). Клаузи формально еквівалентні простому реченню, але не є самостійними в комунікативному плані [16: 149].
Існує також думка, що підрядні клаузи характеризуються внутрішньою достатністю та
самостійністю форми та змісту [17: 137].
Квінтесенцією концепції речення в зарубіжному мовознавстві є точка зору Дж. Лайонза,
відповідно до якої в традиційній граматиці речення розподіляють, по-перше, ураховуючи їх
функціональні особливості, а по-друге, – структурну організацію. За структурними ознаками виділяють прості та складні речення. Останні, у свою чергу, розподіляються на такі,
складові клаузи яких знаходяться у відношеннях координації, тобто конституенти неза157

лежні один від одного, та такі, у яких головна клауза “модифікована” однією чи більше
підрядною клаузою, які граматично залежні від неї та в більшості випадків уведені в речення за допомогою підрядних сполучників [18: 178].
Дихотомія “просте речення (англ. simple, single) – складне речення (англ. complex,
multiple)” історично склалася в англійській граматиці. Її перший член здебільшого інтерпретується як речення, що містить лише одну клаузу [10: 4; 9: 255]. Таке визначення
схвалює більшість граматистів. “Незалежна” / “головна” клауза є ключовим словосполученням у дефініціях представників зарубіжного мовознавства [19: 987]. Кількість можливих моделей простого речення дорівнює семи:
SV, SVO, SVC, SVA, SVOO, SVOC, SVOA [20: 204].
“A Comprehensive Grammar of the English Language” (2000) вказує на недоречність
вживання терміна “просте речення” на позначення вище згаданої синтаксичної одиниці.
Її автори пропонують замінити його таким еквівалентом, як “незалежна клауза”, не беручи до уваги, чи є включена до цієї одиниці клауза її безпосереднім складником [19: 719].
На відміну від Р. Лонга, який уважає, що нефінітні конструкції не є клаузами [12: 481], у
межах зазначеного підходу до визначення структурних типів речення вони розглядають
ці синтаксичні утворення поряд із фінітними та тими, до складу яких не входить дієслово
(англ. verbless), саме як структурну одиницю, меншу за речення, але більшу за слово чи
фразу. “Просте речення” є релевантним поняттям, якщо йдеться про незалежну клаузу,
функціонуючу як один із його елементів [19: 719].
Для англістики характерним є подання системи складного речення у вигляді тричлена: складні речення, клаузи яких поєднані за допомогою координації (складносурядні)
(англ. compound, sentences with coordination), за допомогою субординації (складнопідрядні) (англ. complex, sentences with subordination) та змішаний тип (координація у межах синтаксичних утворень із субординацією та субординація у межах координативної
конструкції) (англ. сomplex-compound) [10: 10 – 12; 9: 174 – 175;4: 13].
Оригінальною виглядає концепція складного речення, що належить Х. Бусману. Дослідник традиційно виділяє складносурядне та складнопідрядне речення, але інтерпретує ці синтаксичні одиниці по-своєму. Він розмежовує складнопідрядне речення двох
різновидів. Складнопідрядне речення у вузькому розумінні – це речення, утворене з головної
клаузи та однієї чи декількох залежних, поєднаних підрядним сполучником; в широкому розумінні – це речення, яке містить дві чи більше клаузи, поєднані як сурядним, так і підрядним
зв’язком [21: 88]. Складносурядне речення, за Х. Бусманом, – це речення, яке складається
якнайменше з двох головних клауз [там само: 91]. Складносурядні речення містять щонайменше два фінітних дієслова, до яких за допомогою координативного зв’язку приєднані клаузи, складнопідрядні – щонайменше два фінітних дієслова із залежними клаузами, котрі приєднані до незалежних [там само: 428].
Р. Лонг у своїй граматиці також говорить про протиставлення “прості речення –
складні речення”. Серед останніх він розрізняє складносурядні та складнопідрядні
речення. При цьому вчений наголошує, що загальновживаний термін “compound” на
позначення складносурядного речення не є таким, що повно та остаточно відображає
відношення координації, у яких знаходяться конституенти згаданих речень. Своєрідним
є також його тлумачення складнопідрядного речення. Він зазначає, що складниками цього речення є клаузи, які відрізняються від так званих “вербоїдів” (англ. verbids) [12: 481].
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Деякі вчені виділяють різновиди складного речення, беручи за основу не тільки поняття “клауза”, а й поняття вбудови (англ. embedding) при визначенні складнопідрядного
речення. Таким чином, конструкції із сурядним зв’язком – це дві клаузи, які рівноцінні
одна одній, а з підрядним зв’язком – синтаксичні структури, у яких одна клауза “вбудована” в іншу, як її частина [11: 223].
За визначенням Р. Квірка та ін., вбудова – це феномен, сутність якого полягає у “неозначеному поширенні певних граматичних одиниць” [19: 43]. Одним із видів вбудови
є такий, що має місце в тому випадку, коли одна клауза стає складовою частиною іншої.
Цей випадок зазвичай визначається як субординація, тобто підпорядкування однієї клаузи
іншій. Принцип “неозначеного поширення” реалізується також у іншому випадку: дві чи
більше одиниці, що мають один статус у граматичній ієрархії, можуть створювати єдину
конструкцію певного типу. Цей тип конструкції отримав назву координації [там само: 43].
Термін “multiple”, на погляд авторів академічної граматики, є найбільш удалим на
позначення такого синтаксичного явища як складне речення, отже його визначення подано таким чином : “Складне речення містить одну або більше клауз як його безпосередніх складників” [19: 719]. За допомогою термінів “безпосередні складники” та “клауза”
відповідно представлені поняття складносурядного речення як такого, безпосередніми
складниками якого є клаузи координації, та складнопідрядного речення як поєднання
елементів, один із яких є клаузою субординації. Перший тип складних конструкцій є
“класичним” прикладом паратактичних відношень, другий випадок неодмінно вказує на
гіпотактичні відношення [там само: 987].
Термін “період” не є поширеним у зарубіжних граматичних виданнях, хоч, наприклад, Т. Мак-Артур указує, що в англійській синтаксичній традиції йдеться про періодичне речення, яке є повним і зазвичай характеризується складною системою відношень між
клаузами, які входять до його складу. Це класичне “rounded sentence”, яке власне виражає завершену думку: підрядні частини в періоді гніздяться одна в одній, як матрьошки
(англ. like Chinese boxes) [22: 680]. У своїх найскладніших формах воно може бути громіздким, тому буває важко простежити втілену в ньому думку. Складні / заплутані періоди були широко вживані до кінця ХІХ ст. Ця синтаксична конструкція є незвичайною для
сучасної англійської мови, указує науковець, хоч вона може вживатись у юридичній літературі [там само: 681]. Інший лінгвіст, П. Метьюс, дає визначення цього мовного явища,
не деталізуючи його структуру: “періодом традиційно є будь-яке повне речення” [13: 272].
Питання про ССЦ майже не висвітлюється у зарубіжних виданнях із синтаксису. Але
воно, на нашу думку, має розглядатися в контексті, пов’язаному з абзацним членуванням
тексту. В англістиці на позначення абзацу вживають термін “параграф” (англ. paragraph),
який, за Д. Крісталом, є “одиницею письмового мовлення, що займає проміжне положення між реченням та цілим текстом, відокремлюється відступом першого рядка чи пропуском перед ним та після нього” [23: 456]. Терміни “абзац” і “параграф” є тотожними.
Проблема розподілу складних речень за їх структурою у зарубіжному мовознавстві
розв’язується в дещо інший спосіб порівняно зі шляхом його вирішення у вітчизняній
синтаксичній традиції. Головною відмінністю структурної класифікації у цьому відношенні є її трихотомія. Майже одностайно представники різних синтаксичних шкіл визнають існування складного речення з його підтипами: складносурядне та складнопідрядне.
В окремих випадках ідеться про складні речення зі змішаним зв’язком. Слід зазначити,
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що складне безсполучникове речення не знаходить відображення в синтаксичних концепціях зарубіжних учених.
Таким чином, традиційна граматика, як вітчизняна, так і зарубіжна, оперує усталеним термінологічним апаратом, який охоплює коло понять, універсальних для всіх напрямів лінгвістики. Представники інших мовознавчих шкіл частково адаптують цей апарат до своїх концепцій або повністю його використовують.
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ПОДХОД К ВЫДЕЛЕНИЮ ПАРАДИГМЫ
СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АНГЛИСТИКЕ
Статья посвящена исследованию парадигмы сложного предложения в англистике. Она содержит информацию о клаузе как структурной единице, которая является
конституентом любого предложения, a также в ней представлена классификация
исследуемых конструкций.
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THE APPROACH TO SEPARATION OF A COMPOSITE
SENTENCE PARADIGM IN ANGLISTICS
The given article is devoted to the investigation of a composite sentence in Anglistics. It
contains information about a clause as a structural unit, which is a constituent of any sentence.
The classification of the constructions under consideration is also represented.
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К ПРОБЛЕМЕ НОМИНАЦИИ РАСТЕНИЙ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ:
TARAXACUM DENS-LEONIS DESF.
В статье на примере анализа способов номинации одного из распространенных во
многих регионах растения Taraxacum dens-leonis Desf. рассматриваются процессы образования славянских фитонимов (анализируются механизмы отражения различных
внелингвистических признаков растения в его названиях, семантические изменения
праславянских форм, заимствование фитонимической номенклатуры) а также семиотический статус растения в традиционной культуре.
Ключевые слова: фитонимы, семантическая мотивация, калька, ботаническая номенклатура, этнокультурный фон.
Фитонимы причисляются к одной из самых архаических слоев лексики славянских
языков. Ботаническая номенклатура генетически представляет собой систему наименований растений, состоящую из общеславянских слов, образованных путем семантических изменений праиндоевропейских основ, заимствований из других индоевропейских
языков (иногда из других языковых семей), а также искусственных образований, построенных по модели латинских, греческих, реже немецких систематических терминов. В качестве центра системы наименований того или иного растения выделяется литературное
название, народные и научные названия составляют ее ближнюю периферию, а просторечные и диалектные формы, ботанические и фармакогнозические названия - дальнюю
периферию.
Множественные номинации того или иного вида или рода растения представляют
собой лексико-семантическую группу номинаций, объединяемых общностью денотативного значения, но различающихся словообразовательными средствами представления номинативного значения, мотивационными признаками, многообразием сигнификативных и эмоционально-оценочных компонентов значения. Ботаническая номенклатура
образуется как путем лексико-семантической деривации, изменений праславянских словоформ, от которых образовывались отдельные фитонимы на славянской территории,
так и в результате контактов с другими этносами и языками.
Языковеды многократно обращали внимание на тот факт, что многие названия растений имеют лексические или семантические соответствия в других языках. Причиной
тому является древнее травоведение, разного происхождения гербарии и рецепты, молитвы и заклинания, читаемые и переписываемые знахарями, собирателями трав, а также, что немаловажно, монахами, владеющими латынью и немецким языком.
Неоднократно наблюдался также переход фитонима на другое растение. Как пишет
Ядвига Ванякова, такое явление происходило часто в истории в ситуации, когда копировались латинские гербарии, а в данной стране это растение не произрастало. Тогда
старались «заменить» его другим растением, имеющим – по мнению переписчиков – по© М. Малоха, 2013
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хожие свойства. Так, например, известное, но ядовитое магическое растение mandragora
lekarska Mandragora officinarum L., обладающее галлюциногенными свойствами, было
заменено растением pokrzyk wilcza jagoda, Atropa belladonna L. [1: 37-38].
На протяжении веков многие фитонимы претерпевали разного рода преобразования,
затрудняющие в наши дни идентификацию растения. Известно, что в слове может фиксироваться различное количество внеязыковых признаков, например, место произрастания, внешний вид растения, стадия развития, вкус, запах, применение растения и мн. др.
Внеязыковой признак предмета, фиксируясь и становясь основанием номинации, носит
название мотивировочного признака.
В принципе любое свойство, качество реалии может лечь в основу имени. Это могут
быть объективно присущие растению признаки и признаки, связанные с субъективными
факторами номинации, «кажущиеся», признаваемые номинатором как действительно
наличествующие, или, например, связанные с воздействием на него того или иного растения. Причем одни и те же признаки могут приписываться разным растениям, что затрудняет их идентификацию.
Зачастую сложную проблему идентификации растения не решают не только его литературные, но и даже научные латинские названия. В разных странах и те, и другие имеют
синонимы, что также затрудняет идентификацию. В качестве примера приведем научные
обозначения хорошо всем известного одуванчика: Taraxacum officinale Webb., Taraxacum
officinale Wigg., Taraxacum vulgare Schrank, Taraxacum sect. Ruderalia, Taraxacum densleonis Desf., Taraxacum retroflexum Lindl., Leontodon taraxacum L.
Гертруда Шерф отмечает, что древние авторы-переписчики книг не различали одуванчик и другие родственные растения [2: 179]. Мы поставили перед собой вопрос, что
представляют собой «родственники одуванчика»? Если в прошлом ими считались просто похожие растения, то сколько их? Каковы их названия и какие признаки номинации
легли в их основу?
В качестве отправной точки мы использовали «Определитель растений», автором которого является Марк Ильич Нейштадт и др. [3], «Świat roślin, skał i minerałów» Мартина
Червенки и др. [4], а также знаменитый «Ботанический словарь» Николая Ивановича
Анненкова [5].
Из представленных в них материалов следует, что первостепенным критерием отбора являются желтая цветовая корзинка и зубчатые листья растения. В поле зрения не
случайно оказываются sałatnica leśna Aposeris foetida (L.) Less., mniszek błotny Taraxacum
palustre (Lyons) Symon., mniszek późny Taraxacum serotinum W. et K., brodawnik zwyczajny
Leontodon hispidus, brodawnik różnoowockowy Thrincia saxatilis (Lam.) Holub et Moravec,
prosienicznik gładki Hypochoeris glabra L. У всех перечисленных растений желтые корзинки расположены по одной на конце простого стебля. Вторая группа растений отличается тем, что на концах развилистого стебля сидят несколько желтых корзинок. Это
brodawnik jesienny Leontodon autumnalis L., mlecz błotny Sonchus paluster L., mlecz polny
Sonchus arvensis L., pępawa cuchnąca Crepis foetida L., pępawa szczeciniasta Crepis setosa
Hall. f., pępawa Jacquina Crepis jacquini Tausch.
Кроме одуванчика Taraxacum officinale Wigg. существует около дюжины похожих
растений с желтыми цветками, стеблями с млечным соком и опушенными семенами,
которые разносятся ветром. Данный факт, несомненно, повлиял на увеличение количе163

ства народных и диалектных названий одуванчика в славянских языках, а также на рост
признаков мотивации, легших в их основу.
Валерия Борисовна Колосова, автор книги «Лексика и символика славянской народной ботаники», помещает в своей работе этноботанический очерк «Одуванчик», в котором анализирует значительное количество названий этого растения в славянских языках,
располагая их по следующим признакам номинации:
- желтый цвет лепестков,
- полая безлистная цветочная стрелка,
- белый млечный сок растения,
- сходство сока одуванчика с молоком и сметаной,
- наличие пушистых, легко сдуваемых семян,
- сходство плодов одуванчика (всей семянки) с шапкой, светлым шаром, частично
или полностью лысой головой,
- свойство стеблей одуванчика сворачиваться,
- медоносные свойства растения,
- горький вкус корней,
- горький вкус сока, считающегося вредным для человека,
- время появления растения,
- время цветения,
- использование в народной медицине,
- применение в магических целях [6: 187-193].
Ульрих Тайсен [7] приводит более 20 признаков номинации растения, послуживших
источником его многочисленных наименований в немецком языке. В настоящей статье
мы поcтараемся несколько расширить представленный этим и другими исследователями
языковой материал и поделиться некоторыми рефлексиями, касающимися процессов номинации ботанических терминов.
Гаинз Шилхер сообщает, что в немецкоязычных странах существовало около 500
разных обозначений одуванчика [2: 179]. Немецкие травники XVI века называли растение Pfaffernröhrlein, Sonnenwirbel, Mönchkopf, Löwenzahn. Из-за сильных мочегонных
свойств это растение получило также названия Bettseicher, Bettpisser, Betbrunzer. И действительно, одуванчик способствует процессам выделения, активизируя функцию почек
и печени. Наиболее частотным стало также его имя Löwenzahn, мотивированное формой
зубчатых или перистонадрезных листьев.
Рассмотрим еще раз названия, отражающие зубчатую форму листьев растения.
Я. Ванякова в своей новейшей монографии приводит ряд славянских диалектных названий одуванчика, восходящих к средневековому (XIII век) латинскому названию
dens leonis: польское lwi ząb, чешское lví zub, словацкое levský zub, l’vi zubec, русское
львиный зуб, львиный зубец, словенское levov zob, справедливо замечая, что мало вероятно, чтобы носители говоров ассоциировали форму листьев одуванчика с зубами
именно льва. Очевидно, подобные названия являются кальками латинского dens leonis
или немецкого Löwenzahn. Также французские (dent de lion) и английские (lion’ s tooth,
dandelion) названия растения являются дошедшими до наших дней старыми кальками
с той же латыни [1: 179-180]. Между тем, названия, отражающие зубчатую форму листьев, могли возникнуть у носителей говоров и самостоятельно, но с использованием
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другого компонента, например, волк/волчий: польское wilczy ząb, словацкое vlčí zub,
украинское вовчий зуб.
Возвращаясь к проблеме семантической мотивации фитонимов, следует отметить,
что наиболее характерным признаком одуванчика (и его родственников) являются пушистые шары из семянок, образующиеся на месте желтой корзинки после отцветания.
Каждая семянка снабжена парашютом. Сами по себе семянки не могут отделиться от
своего ложа, но при порывах ветра они срываются и разносятся на довольно большие
расстояния. На ночь и при сырой погоде волоски парашюта складываются, а обвертка
соцветия закрывает их. В сухое время и под утро обвертка раскрывается, и парашюты
расправляются. Когда семянка опускается на землю, парашют ее отваливается, а зубчики
крепко впиваются в землю [3: 474].
Пушистые семянки одуванчика использовались детьми при гадании. В Баварии верили, что если одновременно облетали все семянки, тогда сдувающий их считался везунчиком, ему предстояло много приятного, или он просто «был ангелом». Если осталась
хотя бы одна семянка, он – «дьявол». Сколько семянок смог сдуть человек, столько лет
он проживет (заметим, что в корзинке одуванчика может находиться от ста до двухсот
семянок). Если на стебле оставалась голая головка белого цвета, то считалось, что сдувающий после смерти попадет в рай, если черная – в ад, а если на ней будут маленькие
темные пятнышки, то сдувающему предстоит чистилище [2: 179].
Немецкий фитоним Mönchkopf восходит к детской игре с белым шариком. Как известно, после сдутия семянок на отцветшем растении остается голая головка, напоминающая монашескую тонзуру или просто лысину. Так возникли польские названия mnich,
mniszek pospolity, popia głowa, mnisza główka, plesz, чешские mnišská hlava, mnišská pleš и
др, русские попова плешь, попово гуменце, белорусское ксяндзоў плеш, – кальки латинского
выражения caput monachi, а также оригинальное украинское образование пади волос.
Ряд названий восходит к праславянскому глаголу *dъmuхati: так образовано само слово одуван/одуванчик, польские dmuchacz, dmuchajek, dmuchawa, dmuchawka, dmuchnik,
dmuchówka, podmuch, zdmuchawnik, dmuchawiec, белорусские дзьмухавец, дмухавец. Интересен в этом отношении и болгарский фитоним ономатопеического характера пух-пампум, связанный, очевидно, с детскими играми с растением.
Польские названия pępawa, pąpawa, чешские pupava, poupava, púpava, словацкие
púpava, pumpava, украинские помпава, пупава восходят с праславянскому *pợp. Характерное круглое соплодие растения, как бы насаженное на длинную, гладкую палку, ассоциировалось также с предметом, что могло послужить мотивацией польского фитонима
buława hetmańska.
Польские названия dziad czy baba, а также белорусское дзед i баба связаны с сохранившейся до сих пор детской игрой и гаданием, в котором после слабого дуновения полностью облетевшая головка получала название деда, а сохранившая хотя бы одну семянку – бабы. Такие же игры-гадания встречаем в России и в Украине. Со сдуванием пуха
связаны также некоторые украинские наименования одуванчика, содержащие намек на
непостоянство чувств: дiвоча сталiсть, хлопцiв/хлопцева любов, мужська вірність (что
особенно интересно в сравнении с немецкими названиями Männertreu и Weibertreu).
Украинские фитонимы кульбаба, баба-куля, баба прямо указывают на круглую форму необлетевшей семянки цветка, в то время как дід(к)и, дєдовник, дідики – на пустое,
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«облысевшее» цветоложе. Для сравнения приведем здесь и немецкое Altmännerhaar для
обозначения необлетевшего, «волосатого» шара. Последние послужили в дельнейшем
мотиватором образной номинации человека посредством фитонимической лексики во
фразеологизме божий одуванчик, применяемого в отношении пожилого, немощного, тихого и беззащитного человека.
Как пишет Г. Шерф, в Германии дети играли с разными частями растения. Желтые
соцветия кидали другим детям на голову и кричали «Теперь у тебя вши!» (Ср. одно из
немецких наименований одуванчика Läusblume из-за многочисленных черных жучков,
опыляющих цветки). Из бутонов цветков и стебельков делали как бы очки, а из стебельков, размоченных в воде, плели венки. Высокие стебли использовали как дудочки,
трубки для плевания, отсюда название Pfaffernröhrlein [2: 179-180].
Факт, что весь одуванчик содержит в себе белый млечный сок, мотривирует целый
ряд его названий. В качестве наиболее типичных приведем молочай, молочник, белорусское малачай, польские mlecz, mleczaj, mleczak, mlecznik, словацкое mlieč, mleč mlič,
македонское млечка (от праславянских *melko и *melč < *melkjь). Поскольку млечный
сок выделяют еще и многие другие растения, появляются еще уточняющие элементы
– прилагательные, позволяющие отличить объект от ряда ему подобных: mlecz lekarski
(имеющий целебные свойства), świni mlecz, mlecz świński - охотно поедаемый свиньями,
(ср. также немецкое Kühblume), болгарское магарешка млечка - поедаемый ослами. Таким образом возникает целый ряд фитонимов - устойчивых словосочетаний.
В заключение приведем еще несколько наиболее распространенных названий рассматриваемого растения, образованных по сходству с другим растением - дикая цикория, русский цикорий, а также названия, возникшие по ассоциации с другими растениями с уточнением колористки - украинские цикорій жовтий, будяк жовтоцвітий. Многочисленны
и однословные его наименования: украинские огники, фонарики, каганець. Круглые, светлые шары одуванчика ассоциировались также с фонариками (болгарское лампички).
Возможно, с цветовой символикой связаны украинские фитонимы жидик, жидiвська
шапка, белорусские жыдоўкi и немецкое Judenblume, ведь еще с древних времен желтый
цвет используется как клеймо позора. Евреи в Средневековой Европе должны были носить особый желтый знак на одежде. Возможна и другая версия, согласно которой подобные наименования указывали на пейоративные характеристики растения как ненужного
сорняка [7: 201]. Сюда же можно отнести болгарские номинации глухарче, глушило и др.
Пушистая, круглая головка растения могла ассоциироваться с пауком (пауки, павки, болгарское павунко), форма цветочных почек – со свиным рылом (ср. еще средневековое немецкое название Saurüssel - rostrum porcinum). На время появления растения
указывают фитонимы май, польское maje, на место произрастания – подорожник, придорож, польские podróżnik, przydrożnik. Горький сок растения, считающийся вредным
для человека, оказался мотиватором болгарского отровачка, сербского горко зеље и др.
Употребление его молодых листьев в пищу отражено в болгарском фитониме салата, а
использование в качестве корма для животных в польских названиях kaczyniec, чешских
kačenec, kačenka и др. На употребление растения как целебного средства указывают названия куриная слепота, украинское слiпота, польское brodawnik, nieżyt, ślepota.
Из приведенных примеров следует, что спектр экстралингвистических признаков,
послуживших мотивацией для образования наименований растения, очень разнообраз166

ный, а его полное описание требует широкого вовлечения когнитивных механизмов,
культурно-исторического материала, а также этнографических параллелей.
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TARAXACUM DENS-LEONIS DESF.
У статтi на прикладі аналiзу способiв номiнацiї однiєї iз найпоширенiших у багатьох регiонах рослин Taraxacum dens-leonis Desf. розглядаються процеси утворення
слов’янських фiтонiмiв (аналізуються механізми відображення рiзноманiтних позамовних ознак рослини в її назвах, семантичнi перетворення праслов’янських словоформ,
запозичення фiтонiмiчної номенклатури) а також семіотичний статус рослини у традиційній культурі.
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of nomination types for Taraxacum dens-leonis Desf., one of the most widespread plants in
many regions. The author analyses the mechanisms of reflection of different extralinguistic
features of the plant in its names, semantic changes, borrowing of nomenclature for fitonyms,
and the semiotic status of the plant in traditional culture.
Key words: fitonyms, semantic motivation, calque, botanical nomenclature, ethnocultural
background.

УДК 811.161.2
Т. Вільчинська, докт. філол. наук, професор,
Терн. нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, Тернопіль
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ БІБЛІЙНОГО
ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ТА
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ
Стаття присвячена аналізу фразеологічних одиниць біблійного походження в українській етномовній картині світу. Дослідження виконане на лексикографічному матеріалі. Описано семантико-граматичні особливості таких фразеологізмів, з’ясовано їхню
етносимволічну природу. Встановлено, що у фразеологізмах біблійного походження
об’єктивуються такі ментальні риси українців, як віра в Бога, пошанування релігійних
цінностей, негативне ставлення до демонічного.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, фразеологізми біблійного походження, символ, структурно-семантичні особливості.
Кожна розвинена мова має у своєму складі значну кількість стійких словосполучень
– фразеологізмів, яку витворив народ протягом віків для потреб спілкування. Саме у
фразеології найяскравіше виявляється національна специфіка мови. Складні й суперечливі проблеми фразеології знайшли своє відображення в дослідженнях як вітчизняних,
так і зарубіжних учених, зокрема Н. Д. Бабич, І. О. Виргана, М. Г. Демського, В. П. Жукова, Р. П. Зорівчак, В. С. Калашника, А. П. Коваль, Л. І. Коломієць, М. П. Коломійця, В. В. Коптілова, Ф. П. Медведєва, О. І. Молоткова, І. С. Олійник, Ю. Ф. Прадіда,
О. О. Селіванової, Л. Г. Скрипник, В. М. Телії та ін. Проте, незважаючи на давність
наукового інтересу до фразеології, чимало проблем потребують подальшого вивчення.
Актуальність теми запропонованого дослідження визначається насамперед посиленням
© Т. Вільчинська, 2013

168

в україністиці інтересу до семантико-граматичної природи окремих груп фразеологізмів,
до етнокультурного компонента в їхній структурі. В україністиці відчутно бракує праць,
у яких би на широкому фактичному матеріалі розглядалися національно-культурні та
семантико-граматичні особливості фразеологізмів біблійного походження.
Мета статті полягає в тому, щоб виявити фразеологічні одиниці (ФО) біблійного походження в українській мові та з’ясувати їхню мовно-ментальну природу. Спостереження здійснені на матеріалі фразеологічного словника української мови [1].
Біблійні символи часто входять до складу стійких зворотів – фразеологізмів. Вивчення їхньої символіки як компонентів фразем дасть змогу не лише розширити опис образних засобів, а й доповнити, уточнити саме поняття символу, символічного значення
в лінгвістичному аспекті. Оскільки інколи саме символи в складі фразеологізму несуть
основне символічне навантаження, виражаючи загальне значення стійкого звороту. За
словами В. І. Кононенка, символ усвідомлюється членами соціуму тому, що перебуває у
сфері дії національно-культурних, соціальних і релігійних чинників: «Образ стає символом через набуту ним функцію в житті особи (особистий символ), в житті соціуму, держави, релігійної чи культурної спільноти, ідейної співдружності, роду, нарешті, в житті
всього людства» [2: 30].
Здебільшого символи породжені власне національною космогонією, народним світосприйняттям. Біблійна символіка в силу її історичного походження, своєрідного поєднання в ній образно-символічних систем різних народів, очевидно, не могла безпосередньо перетворитися у власне національну символіку, хоч і впроваджувалася у свідомість
народів християнського світу віками. Водночас не можна применшувати впливу християнства на вироблення власне національних рис у системі біблійно-образного сприйняття
світу, як і не можна недооцінювати зворотного процесу – накладання образів давньої
міфології на християнську символіку.
Аналіз ФО біблійного походження засвідчив об’єктивацію в їхньому складі таких
компонентів, як: Бог: живим до Бога лізти, спочити в Бозі, віддати/віддавати Богу (Богові) душу, мати Бога в душі (животі, серці), не доведи (не приведи) Господи (Боже,
Бог, Господь), дай Бог, не дай Бог та ін.; Мати Божа: хай Мати Божа помилує (боронить, прощає, милує), крий Мати Божа, не дай Мати Божа; Царство Небесне: відійти
(відходити) у Царство Небесне, проспати [усе] Царство Небесне; назв на позначення
імен біблійних персонажів та похідних від них: від Адама, Адамове реберце, Адамові
діти, як Адам і Єва в раю, скинути з себе ветхого Адама або з протилежним конототивним забарвленням: Іудине коріння, Іудині срібники, Каїнове діло, Каїнова душа, Каїнова
печать та ін.; компонентів-назв предметних понять наприклад, хреста як виразника
вищих сакральних цінностей, що відображає і модель людини з розпростертими руками,
і піднесення духу до Бога та вічності: іти на хрест, побий мене (святий) хрест, хай мене
(святий) хрест поб’є, важкий хрест нести, нести свій хрест; компонентів-назв просторових понять на зразок содом і гоморра.
Носіям високих ідей добра, справедливості, всепрощення, милості протистоять сили
зла. Це засвідчують ФО з компонентом чорт: чорт сім кіп гороху змолотив, чорт довбнею не доб’є, і чортові не брат, нехай їм сім чортів, чорт тебе візьми, самому чорту
брат і сват, сам чорт (біс, сатана) ногу зломить (вломить, зламає), один чорт (біс,
дідько), [і] чорт із свічкою не знайде та ін.
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Здебільшого через слова-символи експлікуються такі компоненти символічного значення, як «спасіння», «страдництво», «безкорисливість», «милість», «всемогутність»,
«всепрощення», «відродження» тощо. Подекуди ФО втрачають безпосередній зв’язок із
біблійно-богословським осмисленням поняття і набувають народно-розмовного, зниженого характеру. За таких умов аксіологічні характеристики переміщуються в площину
нульової оцінки; інколи виникає відтінок спрощеного, власне побутового бачення образу,
елемент гумористичного «запанібратства».
Біблійні образи збагатили, розширили народні уявлення, стали із часом знаками народної культури, етнофраземами. Прикладами таких ФО є: архангельські труби, вони
ще іноді називаються ієрихонські труби, берегти, як зіницю ока, співати Лазаря вавилонське стовпотворіння та ін. Нерідко у подібних фразеологізмах семантика помітно
змінюється, відходячи від свого первісного значення. Метафоричне значення ніби нарощується на пряме, не замінюючи його, але включаючи при цьому в ширший культурний
контекст [3: 104]. Так, ФО голос волаючого в пустелі спочатку мала значення «голос
того, хто волає, закликає готувати в пустелі прихід когось величного». У сучасній фразеології цей вислів означає «даремний заклик до кого-небудь, залишений без відповіді, ніким не підтриманий» [1: 159], або заблудла вівця – вислів, що давно відірвався від тексту
і в сучасній фразеології вживається на позначення людини, яка збилася з правильного
шляху [1: 94]. У тексті першоджерела так називалась людина, яка могла помилятись, але
вища сила дбала про її навернення, чи вираз книга за сімома печатями, який вживається
тільки в переносному значенні і означає щось «неясне, приховане, те, що не можна осягнути розумом» [1: 501].
Отже, ФО як засоби вторинної номінації, образна основа яких формується за участю
слів-символів (мовних знаків предметів, ознак, дій із символічним значенням), засвідчують не тільки давність символів, а й їх відчутну системну організацію.
У переважній більшості ФО мають стале, чітко окреслене, емоційне забарвлене і
художньо оформлене значення, відображають фрагмент етномовної картини світу. Це
дозволяє згрупувати їх за семантичною ознакою. У досліджуваному матеріалі можна виділити такі групи: 1) фразеологічні одиниці на позначення людини: ні Богові свічка,
ні чортові угарка – «про нічим не примітну, посередню людину» [1: 637]; агнець Божий
– «про безвольну, покірливу, розумово обмежену людину» [1: 19]; Божа людина – «угодну Богу» [1: 358]; не мати і за Боже пошиття – «ні на що не здатну людину» [1: 379];
як Адам і Єва в раю – «морально чисту; нехитру, наївну» [1: 19] або чорт довбнею не
доб’є – «хто-небудь має міцне здоров’я; живучий» [1: 209]; і чортові не брат – «дуже
сміливий, незалежний у діях, вчинках і т. ін.» [1: 37]; чорт сім кіп гороху змолотив –
«хто-небудь має віспини або шрами від них» [1: 769]. Подібні фразеологічні одиниці
можуть характеризувати як позитивні якості людини: як Адам і Єва в раю або мати Бога
в душі (животі, серці), так і негативні: продати душу дияволу, каїнова душа, не мати
Бога в голові, а царя в животі, самому чорту брат і сват; 2) фразеологічні одиниці,
що виражають звернення, заклик, прохання, побажання: хай Мати Божа помилує
(боронить, прощає, милує); не доведи (не приведи) Господи (Боже, Бог, Господь); побий
мене Бог; крий Мати Божа; нехай їм сім чортів. Подекуди одну і ту ж ФО можуть супроводжувати і позитивні, і негативні конотації, наприклад: чорт тебе візьми – «1. лайл.
Уживається для вираження незадоволення, обурення, досади з приводу чогось. 2. Ужи170

вається для вираження задоволення, захоплення ким-, чим-небудь» [1: 768]; 3) фразеологічні одиниці, які характеризують дії людини: увінчувати лаврами; кадити фіміам;
піднімати на щит [слави]; пожинати лаври; 4) фразеологізми, що означають смерть
чи хворобу: проспати Царство Небесне; опинитися/опинятися на Божій постелі; віддати/віддавати Богу (Богові) душу; стояти на Божій дорозі або дідько вхопив; віддати
дідькові душу; відправити чортам на сніданок та інші групи.
Щодо структурно-граматичної організації фразеологізмів біблійного походження, то
їх можна поділити на дві великі групи: фразеологізми, співвідносні за своєю будовою
зі словосполученнями, та фразеологізми, структурно організовані за моделями речення.
У межах перших переважають ФО, побудовані за моделями: «прикметник + іменник»:
адамове реберце, адамові діти, дияволів син, іудине коріння, каїнова душа та «дієслово
+ іменник із прийменником або без нього» (часто містять інші залежні слова): гнівити
Господа, проспати Царство Небесне, попасти чорту в зуби, віддати Богу душу і т. под.
Виявлено також ФО, структуру яких становить одне повнозначне слово (прийменниково – відмінкові конструкції). Це своєрідний розряд стійких виразів, які мають цілісне
значення, хоч за структурою містять одне повнозначне слово, поєднуване зі службовим,
наприклад: на Бога, від Адама, до чорта.
Серед ФО, структурно організованих за моделями речення, трапляються ті, що відповідають двоскладному непоширеному реченню: і біс не пізнає, не приведи Господь,
диявол знає, Бог милував і поширеному: сам чорт ногу зломить, ще чорти навкулачки не
б’ються, чорт із свічкою не знайде, смикнув чорт за язика.
Загалом у ході дослідження було встановлено, що вирази біблійного походження
становлять помітний пласт у межах фразеологізмів української мови. Вивчення символічних значень слів-компонентів у семантичній структурі таких ФО дає змогу визначити
національну специфіку як словесного символізму, так і фразеологічного складу мови в
цілому. Словесна символіка органічно пов’язується з культурно-мовним досвідом, відбиває соціально-символічні особливості мислення, визначені народним світосприйманням.
Тому слова-символи легко уводяться у фразеологізми.
Об’єднуючись на системній основі в розгалужені парадигми, побудовані за визначальними для народної свідомості критеріями, біблійні фразеологізми виявляють особливості світогляду, ознаки національної, культурної та духовної сфери життя українців.
Український народ інтерпретує біблійні образи на етнокультурному національному
ґрунті, що, у свою чергу, збагачує, розширює народні уявлення, а самі біблеїзми з часом
стають знаками української народної культури, етнофраземами.
Аналіз ФО української мови біблійного походження показав перспективність подібних досліджень, покликаних стати ще одним кроком на шляху розв’язання складної
багатопланової проблеми ідеографічного опису фразеологізмів української мови.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ БИБЛЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В
УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ: НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ И СТРУКТУРНОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Статья посвящена анализу фразеологических единиц библейского происхождения в
украинской этноязыковой картине мира. Исследование выполнено на лексикографическом материале. Описаны семантико-грамматические особенности таких фразеологизмов, определена их этносимволическая природа. Установлено, что во фразеологизмах
библейского происхождения объективируются такие ментальные черты украинцев,
как вера в Бога, уважение религиозных ценностей, негативное отношение к демоническому.
Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологизмы библейского происхождения, символ, структурно-семантические особенности.
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PHRASEOLOGICAL UNITS OF BIBLICAL ORIGIN IN THE UKRAINIAN
LANGUAGE: NATIONAL, CULTURAL AND STRUCTURAL-SEMANTIC ASPECTS
The article deals with the analysis of phraseological units of biblical origin in Ukrainian
ethnolinguistic world view. The research is based on lexicographical material. Semantic
and grammatical peculiarities of such idioms are described and their ethnosymbolic nature
is determined. The article highlights the idioms of Biblic origin which convey such mental
features as faith in God, honouring religious values, negative attitude to the demoniacal.
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ФОНОСТИЛІСТИЧНА ОЦІНКА НІМЕЦЬКОЇ
РОЗМОВНОЇ МОВИ: ВІКОВИЙ АСПЕКТ
Статтю присвячено дослідженню сприйняття та оцінки стилістичного статусу
німецької розмовної мови, пов’язаних з дією такої соціальної ознаки як вік інформантів.
Ключові слова: фонетичний стиль, нормально-розмовний, знижено-розмовний,
вульгарний, аудитивний аналіз.
Мова як найважливіший засіб людського спілкування, що слугує для вираження і передачі думок, почуттів, волевиявлень, як основний засіб збереження й передачі культури
передається від покоління до покоління. Попри те, що основне ядро мови зберігається
віками, вона постійно зазнає змін та оновлюється. Слід зазначити, що найбільше змін
відбувається у розмовній мові, якою люди послуговуються у щоденному неофіційному
спілкуванні.
З погляду стилістики, розмовна мова є неоднорідним явищем, вона багатошарова.
Вона може бути нейтральною і зниженою. Ступінь зниженості може бути різним: від несуттєвого до значного, сюди входять різні соціально зумовлені підстилі, які у ній взаємодіють. «У розмовному стилі прийнято розрізняти три різновиди: літературно-розмовний,
фамільярно-розмовний і просторіччя. Два останніх мають ще й регіональні особливості,
а також особливості, що залежать від статі та віку мовця» [1: 248].
Цілком природно, що мовлення людей різного соціального статусу, різних професій,
різної статі та віку має свої певні особливості.
У наш час загальновизнаною й доведеною є теза про те, що мова у межах соціального суспільства є явищем неоднорідним.
У зв’язку з цим сучасний етап розвитку соціолінгвістичної науки характеризується
підвищеним інтересом до вивчення позамовних факторів, які впливають на мовленнєву поведінку індивідів. Останнім часом у мовознавстві активно досліджується вплив на
мову таких факторів як вік, стать, фах, рівень освіти тощо. Так, наприклад, у монографії
О.Д. Петренка «Соціофонетична варіативність сучасної німецької мови у Німеччині»
визначаються змінні правила реалізації німецьких голосних і приголосних у кількох соціолектах, у чоловічому та жіночому сексолектах, у дитячому мовленні, а також в окремих ідіолектах у різні періоди життя мовців [2].
Якщо ґендерний аспект мовлення досить активно досліджувався у працях багатьох
учених, то мовленнєві зміни, пов’язані з віком мовців, залишаються менш дослідженим
питанням у сучасному мовознавстві. Автор названої вище монографії О.Д. Петренко
вводить у теорію соціолінгвістики термін «аннолект», під яким він розуміє відмінності,
пов’язані з віком мовців. Більша частина досліджень з цієї теми присвячена проблемам
вимовних особливостей дитячого мовлення.
© Л. Завальнюк, 2013
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Актуальність досліджень у соціолінгвістичному плані зумовлена також зростанням
інтересу мовознавців до проблеми стратифікації стилів, у тому числі вимовних.
У рамках цієї проблеми актуальним є питання про те, як сприймаються та оцінюються фонетичні стилі розмовної мови представниками різного віку.
Оскільки вербальне спілкування супроводжується оцінювальним ставленням до
мовлення співрозмовника, то мовець і слухач у процесі комунікації, звертаючи увагу на
саме мовлення, можуть оцінювати його не лише як правильне / неправильне, доречне /
недоречне, а й визначити також його стилістичне забарвлення. Слухач оцінює передусім
фонетичний аспект мовлення, таким чином зростає роль звукових і просодичних характеристик у процесі сприйняття мовлення, що викликає необхідність детального вивчення фоностилістичних особливостей розмовної мови.
Враховуючи тісний зв’язок лексичних і фонетичних стилістичних рис, ми виокремлюємо у розмовній мові на основі класифікації Р. Клаппенбах три різновиди фонетичних
стилів: розмовний (нормальний), знижено-розмовний та вульгарний (umgangssprachlich
(normal), salopp-umgangssprachlich, vulgär) [3: 013].
Метою пропонованої нижче статті є дослідження оцінки стилістичного рівня німецького неформального мовлення, пов’язаної з дією такої соціальної ознаки як вік інформантів.
До лінгво-психологічного експерименту було залучено 37 носіїв німецької мови,
представників так званого середнього соціального прошарку. Рід занять – вчителі, лікарі,
службовці середньої ланки, а також студенти, тобто фахівці з вищою освітою та особи,
які її здобувають.
Аудитивний аналіз було проведено у двох вікових групах. Перша група налічувала
21 особу віком 16 - 39 років (серед них 7 інформантів чоловічої статі та 14 – жіночої статі
До складу другої групи увійшло 16 осіб віком 40 - 77 років (по 8 представників кожної
статі).
У якості досліджуваного матеріалу були використані фрагменти із сучасних німецьких художніх кінофільмів зі зразками неформального мовлення осіб різного віку та соціального статусу в найрізноманітніших ситуаціях: як нейтральних, так і емоційно насичених.
Перед інформантами-аудиторами обох вікових груп стояло завдання оцінити вимову
відібраних діалогів, фраз, словосполучень та окремих слів за шкалою: нормальний розмовний рівень, знижено-розмовний і вульгарний та відповідно маркувати за прийнятою
класифікацією: umgangssprachlich (normal), salopp-umgangssprachlich, vulgär.
Обсяг досліджуваного матеріалу склав 3441 реакцію інформантів: 1953 реакції респондентів першої (молодшої) вікової групи та 1488 реакцій інформантів другої (старшої)
вікової групи.
Порівняння сприйняття та оцінки неформального мовлення інформантами двох вікових груп свідчить про те, що представники старшого покоління більш консервативно
ставляться до дотримання норм вимови.
Розглянемо деякі приклади.
У приватній телефонній розмові йдеться про зниклу сумку з великою сумою грошей. Співрозмовники часто повторюють слово die Tasche, при вимові спостерігається
послаблення аспірації приголосного <t> на початку слова й кількісна редукція, тобто
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скорочення тривалості голосного <а> у відкритому наголошеному складі [a:] → [a]. У
реалізації артикля die відбувається не лише кількісна, але й якісна редукція голосного [i:]
→ [], тобто він вимовляється як відкритий короткий ненапружений звук.
Такі фонетичні редукції дозволили інформантам віднести цю реалізацію до нормального розмовного стилю:
• група 1: 76,2% (серед них 85,7% чоловіки, 71,4% жінки),
• група 2: 68,8% (75,0% чоловіки, 62,5% жінки).
Порівняння цих показників свідчить про більшу толерантність представників молодшої вікової групи до незначних фонетичних відхилень від норми та більшу вимогливість
представників старшого віку до вимови. Вартий уваги також і той факт, що у чоловіків
обох вікових груп відсоток оцінки вищий, ніж у жінок, тобто чоловіки більш лояльно
ставляться до порушень кодифікованої норми вимови, ніж жінки.
Телефонна розмова продовжується, емоційна напруга зростає і злощасну сумку вже
грубо називають die Scheißtasche. Крім зниженого лексичного значення тут варто відмітити ще й послаблення артикуляції, що призвело до одзвінчення глухого [ʃ ] → [ʒá ]:
(Scheiß)tasche [‘taʒáə].
Представники першої групи у своїй більшості (57,2%) оцінили цю реалізацію як
знижено-розмовну, у той час як більша частина представників другої (старшої) групи
(68,8%) вважає її вульгарною. Тобто представники старшого покоління дотримуються
більш суворих правил у своїй стилістичній оцінці.
В іншій ситуації молодик їде на велосипеді й запитує на ходу дівчину, яка біжить, чи
потрібен їй велосипед:
- Ey, brauchste’n Fahrrad? - Nee!
73% опитаних носіїв мови сприймають фразу Ey, brauchste’n Fahrrad? (Brauchst du
ein Fahrrad?) як фамільярно-розмовну. Зниженого характеру цьому висловлюванню,
очевидно, надає стягнена форма brauchste замість brauchst du, а також форма звертання
до незнайомої людини du та вигук ey.
Вживання заперечення nee замість nein 81,1% всіх інформантів сприймає як знижено-розмовне (salopp), 16,2% – як розмовне нормальне, а 2,7% – як вульгарне. Причому в
першій групі відзначили цю реалізацію як знижено-розмовну 76,2%, а в другій – 87,5%
. Отже, представники старшої вікової групи більш вимогливі до оформлення мовлення.
Порівняймо оцінки фрази Na also, Hals- und Beinbruch, Jungs.
Більшість інформантів в обох групах сприйняли це висловлювання як зниженорозмовне. У цьому випадку, очевидно, вирішальну роль відіграє лексичне наповнення
фрази, а саме: розмовний фразеологізм Hals- und Beinbruch, а також розмовна форма
множини Jungs замість граматично правильної форми Jungen. При цьому цікаво відмітити, що більша частина респондентів першої групи (61,9%) віднесла реалізацію фразеологізму Hals- und Beinbruch до нормально-розмовного стилю, в той час як більшість
інформантів другої групи (62,5%) оцінили її як знижену.
Щодо реалізації слова Jungs слід відмітити, що у першій групі спостерігається коливання оцінки між нормально-розмовним (52,4%) і знижено-розмовним рівнем (47,6%),
та все ж трохи більше половини респондентів молодшої групи вважають таку форму
нормальним розмовним варіантом, у той час як більша частина другої групи (68,8%) дотримується думки, що це – знижений варіант.
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Представники старшого покоління у своїй більшості вважають такі форми зниженорозмовними, а молодші інформанти оцінюють ці вирази як нормально-розмовні. Таким
чином, старші носії мови більш прискіпливо оцінюють вибір мовних засобів (як лексичних, так і фонетичних).
Аналіз оцінок мовлення в інших ситуаціях підтверджує відмічену вище загальну
тенденцію. Порівняємо оцінки стилістичного рівня вимови молодих людей інформантами обох груп:
- Wie siehst du denn aus… Biste gerannt? Keine Sorge, ist alles OK, komm.
Майже третина (28,6%) інформантів першої групи і лише 12,5% другої групи вважають реалізацію Biste gerannt? (Bist du gerannt?) нормально-розмовною. Проте переважна
більшість опитаних носіїв мови оцінила її як знижену, при цьому показник другої групи є
вищим (87,5% ) проти 71,4%, що знову ж таки є свідченням більшої вимогливості представників старшого покоління до оформлення мовлення.
Підтвердженням цієї тенденції є також стилістична оцінка фонетичної реалізації запитання про те, що знаходиться в сумці:
Was is’n da drin?(Was ist denn da darin?)
Хоча в обох групах інформантів більшість віднесла цю реалізацію до знижено-розмовного стилю, проте показник опитаних інформантів другої групи (75%), як і в попередніх випадках, переважає показник першої (57,1%).
Варто зазначити, що не лише загальнонаціональна мова, а й її підсистеми, зокрема
молодіжна мова, виявляють ґендерні відмінності. Мовлення юнаків відзначається більшою ординарністю, вульгарністю та брутальністю, дівчата зазвичай висловлюються
більш емоційно та скромно, рідше порушують мовні норми. Проте з погляду лексичної
наповненості дівчата також нерідко вживають лайку, що ставить під сумнів в основному
психічну адекватність інших людей, наприклад: einen Knall haben - розм. бути не при
своєму розумі.
Переважна більшість (95,2%) інформантів групи 1 та трохи більше половини (56,3%)
групи 2 сприймає висловлювання Hast du’n Knall? як знижено-розмовне. Проте важливо
відзначити, що значна кількість представників старшої вікової групи (43,8%) вважає його
вульгарним. Отже, підтверджується висновок про те, що представники старшої вікової
групи більш вимогливо ставляться до мовлення навіть у неформальному спілкуванні.
Розглядаючи реалізацію цієї репліки в ґендерному аспекті, слід звернути увагу на
те, що 90,9% жінок та 60% чоловіків сприймають як знижено-розмовну. Проте досить
значна частина інформантів-чоловіків (40%) оцінили її як вульгарну, причому такої
думки дотримуються 62,5% чоловіків старшого покоління (друга група) і лише 14,3%
чоловіків молодшого покоління, що належать до першої вікової групи.
Таким чином, в оцінці жіночого мовлення, що містить знижену розмовну лексику,
чоловіки (особливо старші) виявляли більшу критичність, ніж жінки-інформанти. Очевидно, соціальні фактори (соціальні стереотипи і норми поведінки) справляють великий вплив на оцінку чоловіків, які прагнуть бачити у жінці передусім жінку.
Важливу роль відіграють надсегментні, тобто інтонаційні засоби, особливо емфатичний наголос, і передусім такий його компонент як тембр.
Наприклад, грубий вигук молодої дівчини Schnauze! (стули пельку!) характеризується особливим тембром і супроводжується підвищенням голосу. Така реалізація,
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безперечно, сприймається як вульгарна. Цієї думки дотримуються 76,2% респондентів
першої групи, проте, як і в попередніх випадках, оцінка представників старшого покоління є більш суворою (81,1%)
В іншій ситуації дівчина щодуху мчить і гукає батька: Papa-a!!!
Але він не чує та від’їжджає на машині. Дівчина зупиняється і, відчайдушно жестикулюючи, в розпачі вигукує: Scheiße! Scheiße-e!
Специфічний синтаксис (короткі окличні речення) підсилюється специфічними фонетичними засобами: у кінцевому ненаголошеному складі замість редукованого звука []
вимовляється широке відкрите [:].
У цій ситуації важливу інформацію про її емоційний стан дають не лише характерні
слова, а й невербальні засоби, тобто рухи тіла і тембральні характеристики голосу.
100% інформантів старшої вікової групи та 90,5% молодшої групи оцінили цю реалізацію як вульгарну. Тут емоційність підвищується за допомогою жестикуляції та особливого тембру голосу.
Вираження емоцій досягається поєднанням інтонації з лексикою. Для вульгарного
стилю характерним є вживання вульгаризмів, тобто грубих слів, що мають знижене (пейоративне) забарвлення і зазвичай не вживаються освіченими людьми в суспільстві.
Проведене дослідження німецького неформального мовлення підтвердило, що
розмовна мова є неоднорідним явищем. Диференціація всередині розмовного стилю є
складною, тут можна виділити три різновиди фонетичних стилів: нормальний розмовний, знижено-розмовний та вульгарний. У зниженому розмовному та вульгарному стилях, поряд із фонетичними, велику роль відіграють специфічні лексичні засоби. Між
цими засобами часто відбувається взаємна компенсація.
В усній комунікації мовців часто спостерігається змішування мовних елементів різних стилів, тому що межі між окремими стилями не абсолютні, вони дуже хиткі й надзвичайно рухливі.
Можна відмітити загальну тенденцію, згідно з якою, що нижчим є стиль, то яскравіше виявляються явища фонетичної редукції й то більше зростає вживання експресивно
забарвленої зниженої лексики.
Результати проведеного дослідження дозволяють стверджувати, що немає текстів
(діалогів) у чистому стилі, стилі перемішані, вони мобільні, ознаки одного стилю легко
переходять в інший, і навпаки, в одному тексті можуть бути присутні навіть три стилі.
Аналізуючи стилістичну оцінку неформального мовлення у двох вікових групах інформантів, слід вказати на певну подібність та відмінність оцінок:
• Незначні фонетичні відхилення від вимовного стандарту на тлі нейтральної
лексики сприймаються всіма інформантами як нормально-розмовні варіанти.
• Вживання некодифікованих форм оцінюється як знижено-розмовний варіант.
• Оцінка вимови фраз, що мають відхилення від кодифікованої норми, відрізняється у різних вікових групах.
• Порівняння оцінок інформантів двох груп свідчить про те, що представники
молодшого покоління більш лояльно ставляться до відхилення від правил кодифікованої норми.
• Представники старшого покоління більш суворо й вимогливо оцінюють вимову, ніж представники молодшого покоління.
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Дана тенденція свідчить про те, що люди старшої генерації схильні до вживання у
своєму мовленні нормативного варіанта вимови, котрий є престижнішим у цій віковій
групі, внаслідок минулого мовного досвіду, отриманої освіти, поширених норм та соціальних контактів. Тому їх оцінка є більш суворою.
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ЛЕКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕКСТУ ІДИЛІЙ ТЕОКРІТА
(на матеріалі II, XIV і XV ідилій)
У статті йдеться про мімічні твори Теокріта, в лексичній структурі яких виділяються макроконцепти „людина і природа”, представлені відповідними тематичними
полями, групами та рядами.
Ключові слова: Теокріт, мім, макроконцепт, тематичне поле, група, ряд, синонімічний ряд.
Теокріт – поет різножанровий, хоча й надавав перевагу буколічній поезії, про що
свідчить те, що дванадцять творів із тридцяти є буколіками. Цілком іншими є його II,
XIV і XV ідилії, які можна класифікувати як міські міми, тобто твори, що зображають
побутові сценки за участю мешканців міста та найчастіше мають форму діалогу. Водночас існує думка, що ці Теокрітові твори є радше літературними імітаціями [1: 221].
Незважаючи на це, більшість дослідників [2: 91; 3: 580-581; 4: 91-92] все ж називає зазначені ідилії мімами. Деякі вчені до цього списку додають й ідилію “Рибалки”, але її
належність Теокрітові не доведено. Ми згоджуємось із аргументованим твердженням
М. Грабар-Пассек, яка в результаті ретельної філологічної і лексикологічної перевірки
зазначила, що авторство Теокріта цієї ідилії не підтвердилось. Припускають, що її написав Леонід Тарентський [5: 287].
Своєрідними сільськими мімами можна вважати й деякі з буколік, зокрема I, III, IV,
V, VI, VI, X та XI ідилії, які мають схожу з міськими мімами тематику та образи-персонажі [6: 82].
Метою даної наукової розвідки є з’ясування лексичних особливостей міських мімів
Теокріта, виявлення системи концептів даних творів та аналіз їхнього вербального вираження. Таким чином, основним предметом дослідження є лексика, що розподіляється
за тематичними полями, групами та рядами, які всебічно характеризують виділені концепти. Оскільки подібного дослідження ще не було в українській лінгвістичній науці, то
в цьому можна вбачати його актуальність.
Людина є не лише центральним образом ідилій, а й головним макроконцептом поруч
із значно менше представленим макроконцептом природа. У структурі кожного з них
можна виокремити лексеми, поділені за різноманітними тематичними угрупуваннями.
Макроконцепт людина представлено у міських мімах Теокріта тематичними полями
“Людина” та “Побут”. Макроконцепт природа відображено лише в однойменному тематичному полі.
Отож, найширшим є макроконцепт людина. Однойменне ТП складається з декількох
тематичних груп, зокрема “Члени сім’ї”, “Рід занять”, “Соціальний статус людини”, “Номінації людини за різними ознаками”, “Психічний стан людини”, “Анатомія людського
© О. Івашків-Ващук, 2013
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тіла”. Очевидно, ядром поля будуть ὁ ἄνθρωπος (4 фіксації), а також похідне ὁ βροτός –
смертна людина (1)1, ὁ ἀνήρ – чоловік (26), ἡ γυνή – жінка (8).
ТГ “Члени сім’ї” формують десять лексем, серед яких варто виділити ТР “Батьки”: ὁ
ἄπφυς – тато, татусь (3), ἡ μάτηρ – матір (4) та ТР “Діти”: синонімічний ряд дитина – τό
τέκνον (3), τό τέκος, ὁ παῖς (4), ὁ κῶρος, τό βρέφος (2); ὁ υἱός – син та ἡ θυγάτηρ – донька
(2). Окремими є пари лексем ἡ νύμφη – молода дружина та ἡ γυνή – дружина, ὁ γαμβρός
– наречений та ἡ νυός – наречена.
Теокріт згадав небагато професій. Всі вони переважно творчого характеру та згадуються одноразово: ἡ αὐλητρίς – флейтистка, ἡ ἀοιδός – співачка, ὁ ζωογράφος – художник,
ἡ ἔριθος – ткаля.
Численнішою, ніж попередня, є ТГ “Соціальний статус людини”. Тут бачимо чітку ієрархію, починаючи від царя, котрий перебуває на чолі держави, аж до рабів, які
складають “дно суспільства”. Отож, найвищими є статус царя ὁ βασιλεύς (3) та цариці
ἡ βασίλισσα. У всіх випадках вживання цих слів Теокріт має на увазі єгипетського царя
Птолемея Філадельфа і його дружину-сестру Арсіною. Характеристикою царя є й лексема ὁ μισθοδότας – роботодавець, хазяїн. Відповідними є й звертання до богинь “господиня, володарка”, що знаменують найбільшу пошану до них: ἡ δέσποινα – до Селени
(1) і Афродіти (1), ἡ πότνια – до Селени (2) і Афіни (1), ἡ πότνα – до Селени (11). Досить
високу та шановану позицію займає прошарок військовослужбовців, який представлено
такими назвами: ὁ ἥρως – вождь, ὁ στρατιώτας – воїн (2), ὁ ἱπποδιώκτας – вершник та
ὁ ἀσπιδιώτης – щитоносець. Нижній прошарок суспільства складали слуги та раби: ἡ
τροφός – годувальниця, нянька, ἡ δούλα – рабиня, служниця, ὁ οἰνοχόος – виночерпій.
Окрему групу утворюють номінації людей за різними ознаками: кількістю – ὁ ὄχλος
(4), ὁ ὅμιλος (1) “натовп, юрба”; віком – ὁ ἁλικιώτης “ровесник”, ἡ παρθένος “дівчина”
(2), ἡ πρεσβῦτις, ἡ γραία “стара жінка”; місцем проживання – ὁ, ἡ γείτων “сусід, сусідка”
та ὁ Μύνδιος “житель міста Мінд, міндієць” (2); характером – ὁ φθόρος “марнотратник”,
οἱ ἐρειοί “нахаби”.
ТГ “Психічний стан людини” надзвичайно об’ємна, адже охоплює види ментальної
діяльності людини, її емоційний стан та сприймання світу через відчуття. В цій групі чимало лексем також зустрічаються одноразово. Закономірно, що вся представлена лексика
цього поля – абстрактна.
ТР “Ментальна діяльність” характеризується лексикою на позначення “органів” формування думок і почуттів: серце, душа – ἡ φρήν (3), душа, думки – ὁ θυμός (2), думка – ἡ
γνώμα, душа – ἡ ψυχή (2), розум – ὁ νόος. Процес мислення відображають відповідні
дієслова: знати – γιγνώσκω (2), ἴσαμι (2) й *ἴσημι, οἶδα (3); забувати – λανθάνω (4); нагадувати – μιμνῄσκω; не розуміти – ἀμηχανέω; відчувати, розуміти – αἰσθάνομαι; думати,
вважати – δοκέω (8).
З усіх емоцій та почуттів, притаманних людині, Теокріт виокремив кохання. У II та
XIV ідиліях тема нещасливого кохання є наскрізною, натомість у XV ідилії вона уже стає
периферійною і згадується лише наприкінці твору. ТР “Кохання” представлений двома
лексемами на позначення самого почуття: кохання, пристрасть – ὁ ἔρως (15) й ὁ πόθος
(3). Лексему ὁ ἔρως можна вважати ядром не лише даного тематичного ряду і групи, а
1
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Надалі якщо лексема зафіксована лише одноразово, такі дані не будуть подаватися у дужках.

й усього макроконцепту людина, адже кохання є центральною темою мімів. Фізичним
виявом почуттів є поцілунок – τό φίλημα та його дієслівна форма φιλέω, яка має також
значення “любити, ставитись по-дружньому” (4). Тему кохання висвітлюють і наступні дієслова: бути закоханим, любити – ἐράω (3); бути приємним, подобатись – ἁνδάνω,
ἀρέσκομαι (2); бути приємним, догоджати – χαρίζομαι.
Серед інших позитивних якостей людини, відображених у дієслівній лексиці, згадано сміливість τολμάω – відважуватись, θαρσέω – бути сміливим (3); турбота ἀλέγω
– турбуватись; доброта *ἵλημι та εὐθυμέω – бути милостивим, добрим.
Негативні емоції у Теокріта представлено переважно дієслівними формами, окрім
двох іменників ἡ ἀνία – горе, печаль й τό μέλημα – тривога, хвилювання. Цікавою є дієслівна пара, що відображає емоцію та її фізичний вияв, наприклад, δέδοικα – боятися і
τρομέω – тремтіти від страху.
Негативне забарвлення мають зображення інших психічних станів, пов’язаних із невдоволенням μέμφομαι – докоряти, сварити, ἐπιμέμφομαι – бути невдоволеним, дорікати;
душевним болем μαίνομαι – божеволіти (4), ἀνιάω – засмучувати, мучити, ἐξαλαπάζω –
виснажувати, κατατάκω – мучитись (від кохання), ἐκκναίω – мучити, набридати, πάσχω
– терпіти, страждати; ненавистю ἀποστέργω – ненавидіти.
До сфери ментальної діяльності людини варто віднести й її здатність до відтворення
мовлення. Тут Теокріт використав чимало дієслівних форм, що часто відрізняються відтінками значення. Іменниковий склад групи представлено синонімічним рядами “слово”
– ὁ λόγος (2), ὁ μῦθος (3) та “пісня” – ἡ ἀοιδή, τό μέλισμα із видовим поняттям ὁ ἰάλεμος
– скорботна пісня. Серед дієслів найчастіше вживаними є λέγω (17), φαμί (11) – говорити
та φράζομαι – дізнаватись (13). Сема “мовлення” представлена й у дієсловах μυθέω –
говорити, стверджувати, φθέγγομαι – говорити, видавати звуки (2), κωτίλλω – говорити,
щебетати, πλατειάσδω – говорити з широко відкритим ротом, тобто з дорійським акцентом, λαλέω – говорити, балакати, ἐρέω – говорити, розпитувати, але основний акцент тут
зроблено на відтінках значення. Окремо стоїть група дієслів, що позначає зміну голосу
при мовленні: καλέω – кликати (4), εἰσκαλέω – кликати до себе, κνυζάομαι – скрикувати,
φωνέω – проголошувати, кликати (4), співати (1), ᾄδω і ἀείδω – співати, θρυλέω – бурмотіти, ψιθυρίσδω – шепотіти.
Досить часто в мімах, та й загалом у творах Теокріта, зустрічаються іменники на
позначення частин тіла людини. В. Гусятинська вважає, що це спричинено вельми розвиненою в епоху еллінізму медициною [7: 11]. В біографії Теокріта є згадка про те, що
він навчався лікарській справі на острові Кос під керівництвом Ерасістрата [8: 79]. Отож,
групу “Анатомія людського тіла” можна поділити на кілька підгруп, що своєю чергою,
складаються з тематичних рядів. Перша така підгрупа має назву “Голова”. Її гіперонімом
будуть три лексеми: τό *κράς, ἡ κεφαλή і ἡ κόρρα. Виокремлюємо ТР “Волосяний покрив”:
ἡ θρίξ (2), ἡ κόμα – волосся, ὁ κίκκινος – локон волосся, ὁ ἴουλος – перше волосся на обличчі, ἡ γενειάς – борода, ὁ μύσταξ – вуса, τό ἀπότιλμα – жмут вищипаного волосся. З
останніми лексемами пов’язані також деякі цікаві дієслова, наприклад, γενειάω – носити
бороду, κείρω – стригти волосся, λευκαίνω – покривати сивиною, καταβάλλω – відрощувати.
ТР “Обличчя” складається з восьми лексем. Це передусім τό προόσωπον – обличчя та
його частини: ὁ κρόταφος – скроня (2), τό μέτωπον – чоло, τό οὖς – вухо, τό ὄμμα – око, ἡ
γένυς – підборіддя, щоки, τό στόμα і τό χεῖλος – рот, губи, тобто органи, що відповідають
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за сприймання дійсності. Серед видів відчуттів у Теокріта згадується тільки зір і слух,
які представлені лише дієслівними формами: дивитись, розглядати – ὁράω (15), εἰσοράω,
ποθόρημι (2), θάομαι (3), νοέω, ἀθρέω; чути – ἀκούω.
У підгрупу “Тулуб і внутрішні органи” входять ТР “Кінцівки”: ὁ ὦμος – плече, ἡ
χεῖρ – рука (2), τό γόνυ – коліно, τό σφυρόν – нога, ὁ πούς – нога, стопа (2); ТР “Внутрішні
рідини”: τό αἷμα – кров (2), ὁ ἱδρώς – піт, τό δάκρυον – сльоза; ТР “Груди”: τό στέρνον, τό
στῆθος (3), ὁ κόλπος – груди матері. Окремо стоять іменники ὁ χρώς – тіло (5), τό δέρμα
– шкіра, ἡ σάρξ – м’ясо, плоть, τό ὄστιον – кістка (3). Розглядаючи групу, пов’язану з
найменуваннями частин людського тіла, варто говорити про партономію – структуру, в
якій слова поєднуються відношенням “частина-ціле”, адже наприклад, губи – частина
обличчя; обличчя – частина голови; голова – частина тіла [9: 222].
Важливу роль у формуванні макроконцепту людина та ключовим у мімах є ТП “Побут”, що складається з п’яти тематичних груп: “Місто”, “Дім та його частини”, “Предмети домашнього вжитку”, “Одяг”, “Їжа та напої”. Головні герої аналізованих творів жили
у місті, тому спершу розглянемо цю ТГ. Центральною в ній є лексема ἡ πτόλις – місто, а
також кілька лексем на позначення доріг: ἡ τρίοδος – перехрестя трьох доріг, ἡ ἀμαξιτός
– битий шлях та ἡ ὀδός – дорога. До останніх примикають іменники, що позначають
єдиний згаданий у Теокріта засіб пересування ἡ ἄντυξ – колісниця й τό τέθριππον – колісниця, запряжена четвіркою коней, які використовувались у демонстраційних цілях на
святковій процесії ἡ πομπά (2). Серед будівель в аналізованих творах можна відзначити
місця для тренувань героя другої ідилії Дельфіса – τό γυμνάσιον та ἡ παλαίστρα (3). По
одному разу згадуються ἡ αὐλά – царський двір та ἡ σκανά – торговий намет, шатро.
Основна дія мімів відбувається у будинках головних героїв, тому ТГ “Дім та його частини” така численна. Більшість такої лексики вживається у другій ідилії, що зумовлено
сюжетною лінією твору. На головну героїню вплинули, очевидно, давні асоціації жінки
з домашнім вогнищем, тобто постійним перебуванням в домі. Звичайно, в елліністичний
період такі уявлення вважалися застарілими [10: 104]. Будинок уособлює внутрішній
світ Сімайти, там вона страждає і водночас пізнає кохання. Привертає увагу синонімічний ряд “Дім, помешкання”: τό δῶμα (13), ὁ δόμος, τό στέγος, τό μέλαθρον, ὁ χῶρος та ἡ
οἴκησις, з них лише останні два зустрічаються у чотирнадцятій та п’ятнадцятій ідиліях
відповідно. Внутрішні приміщення у будинку позначають ὁ θάλαμος – покій, спальня та
τό ἀμφίθυρον – кімната з дверима з обох сторін.
ТР “Двері та ворота” у другій ідилії має значення фізичного переходу між внутрішнім і зовнішнім світами, тобто між будинком і містом [10: 106]. Частина цієї лексики
згадується й в інших творах. Це лексеми: ἡ θύρα – двері (5), а також із прикметником при
пропущеному слові ἡ αὐλεία [θύρα] – вхідні (зовнішні) двері, ἡ δικλίς – двостулкові двері
чи ворота, ἡ πύλη – брама. Доповнюють цей ряд іменники ὁ μοχλός – засув й ἡ φλιά –
дверний стояк. Символізм лексики на позначення дверей походить із давніх релігійних та
фольклорних уявлень греків [11:251]. На початку ідилії Сімайта скаржиться, що Дельфіс
уже довший час не стукає у її двері (θύρα) (ІІ: 6), а наприкінці твору, проклинаючи його,
бажає йому постукати у браму (πύλη) підземного царства Аїда, тобто померти (ІІ: 160).
Двері мають певне обрядове значення: служниця Сімайти повинна розтерти спеціальну
суміш трав на дверях Дельфіса (ІІ: 59), а той, закохавшись в іншу дівчину, прикрашає її
дім і двері вінками (ІІ: 153).
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Незамінними предметами інтер’єру дому були ложе, постіль – ὁ κλιντήρ (2), τό
δέμνιον, τό λέκτρον, ἡ κλίνα і крісло – ἡ δίφραξ, ὁ δίφρος, а також їх дієслівні відповідники
κεῖμαι – лежати, παρακλίνω – лежати поруч або разом, *ἕζομαι – сідати (2).
Лексеми ТГ “Предмети домашнього вжитку”, окрім п’ятьох, зустрічаємо лише у
XV ідилії (всі іменники вжито одноразово). В цій групі виокремимо ТР “Ємкості для
зберігання”: одягу ἡ λάρναξ – скриня; їжі ὁ ταλαρίσκος – кошик; трав ἡ κίστη – ящик;
олії ἡ ὄλπα – шкіряна пляшка, τό ἀλάβαστρον – алебастровий флакон. Поза лексичними
утвореннями залишаються предмети, що так чи інакше використовувались у побуті: τό
πλάθανον – дошка для печива, ὁ πελεκύς – сокира, ἡ λαμπάς – факел, ὁ λύχνος – світильник, ἡ κλάξ – ключ, τό σμᾶμα – мило, τό ποτίκρατον – подушка, τά ποικίλα – вишитий
килим, ὁ τάπης – килим, покривало.
Міські міми Теокріта є важливим джерелом для дослідження давнього одягу, зокрема жіночого. Особливо інформативною в цьому плані є XV ідилія, головними героїнями
якої є дві жінки, котрі йдуть на свято Адоніса. З цієї нагоди Праксіноя та Горго ошатно
вдягаються. Кілька лексем формують ТР “Верхній одяг”, зокрема, ἡ ξυστίς – ксістіда, τό
ἀμπέχονον – плащ (3), ἡ περονατρίς і τό περόναμα – перонема (одяг без рукавів, з двох полотнищ, скріплених по боках застібками), τό ἐμπερόναμα – плащ із защіпкою. Цікавою є
спільнокоренева з останніми трьома іменниками дієслівна форма περονάομαι – заколювати, застібати на собі. Це жіночі моделі. У двох випадках згадуються й чоловічі плащі
– ἡ χλαῖνα і τό λῶπος. ТР “Натільний одяг” складають лише назви жіночого вбрання:
τό θερίστριον – терістій (літній одяг), ὁ χιτών – хітон, τό χιτώνιον – хітончик, ὁ πέπλος –
пеплос. Серед інших елементів зовнішнього вигляду, які можна узагальнити сучасним
словом “аксесуари”, ἡ θολία – толія (жіночий капелюх із широкими краями), ἡ ζώστρα
– пов’язка, ἡ πήρα – сумка та ἡ κρηπίς – чобіт, взуття. Можна виокремити й ТР “Матеріали для пошиття одягу”: ὁ ἱστός – тканина, ἡ βύσσος – вісон, тонке полотно, ὁ πόκος
– зістрижена шерсть, руно, τό νῆμα – нитки, пряжа, ἡ κυνάς – груба шерсть, τό ἄωτον / ὁ
ἄωτος – шерсть, руно.
До ТП “Побут” відносимо й ТГ “Їжа” з гіперонімом лексемою τό εἶδαρ – їжа. У XIV
ідилії Есхін описує своєму другові меню бенкету, названим “пиятикою”: ὁ πότος і ἡ
πόσις. На святковому столі були ὁ κοχλίας – молюск, устриця, ὁ βολβός – цибуля порей,
особливе вино, яке на запах було ніби з виноградного точила – ἡ λανός. Відомо, що в
античні часи пили вино наполовину розчинене з водою, чисте вино використовувалось
переважно для здійснення узливання (ІІ: 152) або проголошення шанобливого тосту-побажання (XIV: 18). Хліб випікали з пшеничного борошна τό ἄλευρον (2), а ячмінна крупа
τό ἄλφιτον і висівки τό πίτυρον, як зазначено в одному з аналізованих творів (ІІ ідилія),
використовувались у магічних обрядах.
Макроконцепт природа відображається відповідним тематичним полем, яке в мімах
Теокріта представлене не так широко, як, наприклад, в буколіках, де природа стає не
просто фоном для дії, а головним персонажем. Виділяємо мікрополя “Нежива природа”
і “Жива природа”. В межах цих мікрополів можна також виокремити тематичні групи і
ряди, але вони будуть значно менші і неповні у порівнянні із лексичним складом буколік.
Розглянемо мікрополе “Нежива природа”. Це ТГ “Час”, що складається з лексем ὁ
χρόνος – час (3), ἡ ὥρα – пора (2), τό ἔτος – рік, ἡ νύξ – ніч (5) та τό ἆμαρ – день. Слово
“час” вживається переважно метафорично, набуваючи ознак живої істоти: ὁ δὲ χρόνος
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ἄνυτο φεύγων – час тікаючи, відходив (ІІ: 92), ἐπισχερὼ ἐς γένυν ἕρπει \ λευκαίνων ὁ χρόνος
–час поступово підкрадеться до бороди, роблячи її сивою (XIV: 69−70). Слово “ніч” згадується переважно у другій ідилії, адже саме в цю пору займалися різними магічними
обрядами. Сімайта характеризує ніч як εὔκαλος – спокійна, безтурботна (ІІ: 167).
ТГ “Небесні явища” також складається з невеликої кількості лексики: це власне лексема ὁ ὠρανός – небо та два тематичні ряди. Більш чисельним є ТР “Небесні світила”:
ὁ ἀστήρ – зірка, дублетні форми ἡ μήνη і ἡ μηνάς – місяць, ἡ Σελάνα – Селена (14), ἡ
Σελαναία – Селена, ἡ Ἀώς – Еос. З ними пов’язаний прислівник ἀῶθεν – з настанням
зорі, на світанку. Останні три іменники називають богинь відповідних небесних світил
– місяця і ранкової зорі. ТР “Небесні явища” складається з лексем ἡ χίων – сніг, ἡ ἔερσα
й ἡ δρόσος – роса, ἡ ἀήτη – вітер. Сімайта називає перші дві лексеми, коли описує своє
хвилювання від того, що Дельфіс зайшов у її дім: все її тіло наче покрите снігом, а на
лобі виступив піт, наче волога роса (ІІ: 106−107). Теокріт називає зірки супутниками
ночі (Νυκτὸς ὀπαδοί ІІ: 166), а щодо богинь, які уособлюють небесні світила, застосовує
гомерівську метафору з класичними епітетами. Порівняймо у Гомера: ἦμος δʼ ἠριγένεια
φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς – Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста [Il., I: 477]
й у Теокріта: σάμερον, ἁνίκα πέρ τε ποτ᾽ ὠρανὸν ἔτρεχον ἵπποι \Ἀῶ τὰν ῥοδόπαχυν ἀπ᾽
Ὠκεανοῖο φέροισαι – сьогодні, коли на небо вибігли коні, несучи розоперсту Еос із Океану
(ІІ: 147-148) і за тою ж моделлю Ἀλλὰ τὺ μὲν χαίροισα ποτ᾽ Ὠκεανὸν τρέπε πώλως, \ πότνι᾽
[…] Χαῖρε, Σελαναία λιπαρόχροε – Але зараз царице, радіючи, поверни коней до Океану
[…] Бувай, сяюча Селено (ІІ: 163-165).
ТГ “Водні масиви” представлена лексемами τό ὕδωρ – вода (3), ὁ πόντος – море, ὁ
Ὠκεανός – Океан (2) та τό κῦμα – хвиля. Багатшою є ТГ “Земля”: це дві лексеми-гіпероніми ἡ χθών, ἡ γᾶ та іменники на позначення підвищення τό ὄρος – гора, заглиблення ὁ
ἰλέος – нора та частини суші біля води ἡ ἀϊών – морський берег. У межах групи можна
виокремити ТР “Мінерали та метали”: ἡ πίσσα – смола, τό νίτρον – нітр, вид соди або
поташу, ὁ ἀδάμας – адамант, твердий метал або сплав, ὁ ἅλς – сіль, τό ἀργύριον – срібло
(2), ὁ χρυσός – золото (2).
Мікрополе “Жива природа” складають тематичні групи рослини і тварини. Гіперонімом першої є слово τό φυτόν – рослина. Дана ТГ включає п’ять тематичних рядів.
Це лексика на позначення “сукупності рослин”: ὁ κᾶπος – сад та ἡ ὕλη – ліс, чагарник;
“дерев”, тут гіперонімами є ἡ δρῦς й τό δένδρον, види дерев ἡ ἔβενος – ебенове дерево,
ἡ δάφνη – лавр (2), ἡ λευκή – біла тополя; “трав”: τό ἱππομανές – аркадська рослина, що
дуже збуджувала коней, ἡ θάψος – тапс (рослина, яка дає жовтий барвник), ὁ ἑλίχρυσος
– безсмертник, τό ἄννηθον – кріп. ТР “Частини рослин”: τό ἄκρον – верхівка дерева, у
переносному значенні “вища влада”, ὁ ὄζος – гілка (2), τό ἔρνος – молода гілка, τό ἄνθος –
квітка та τό μᾶλον – яблуко і ТР “Продукти рослинного походження”: τό φύκος – рум’яна
(їх виготовляли з водоростей), τό μύρον – миро (пахуча рослинна олія), τό ἔλαιον – оливкова олія, τό ὄξος – виноградний оцет й τό μέλι – мед.
ТГ “Тварини” представлено гіперонімом τό ἑρπετόν та кількома тематичними рядами. Досить численним є ТР “Домашні тварини”, куди входять свиня – ὁ і ἡ ὗς, ὁ χοῖρος;
вівця, баран – ὁ і ἡ οἶς, бик – ὁ ταῦρος, собака –ὁ і ἡ σκύλαξ, ὁ κύων (2), молодий кінь чи
кобила – ὁ і ἡ πῶλος (2), кінь чи кобила – ἡ і ὁ ἵππος (5). Менше представлений ТР “Дикі
тварини”: гіперонім τό θηρίον, видові ἡ λέαινα – левиця, ὁ λύκος – вовк (2); Λύκος – як
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ім’я (4), ἡ γαλέη – дрібний хижак (очевидно, малася на увазі одомашнена кішка – О.
І.-В.), ὁ μῦς – миша. Сюди ж можна зарахувати земноводних ὁ ὄφίς – змія та ἡ σαύρα –
ящірка, а також ὁ μύρμαξ – мурашка й ἡ βδέλλα – п’явка, остання виступає з означенням
λιμνᾶτις – болотяна.
У так званих міських мімах Теокріта основний акцент зроблено на зображенні людини, її фізичного та психічного стану, проживання в побутових умовах, що можна пояснити домінуванням в елліністичний період антропоцентричності. Макроконцепт людина
представлено значно ширше (близько 230 лексем), ніж макроконцепт природа (80 лексем). Природа для жителя міста є незначним зовнішнім чинником і розглядається крізь
призму міського побуту. Натомість у буколіках найяскравішим є відношення людина –
природа. Аналіз лексики на позначення людини і природи демонструє унікальність індивідуального стилю Теокріта, його мова багата і різноманітна, про що свідчать численні
тематичні угруповання та синонімічні ряди.
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ПРИРОДА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ
МІЖ ПЕРЕДНЬОЯЗИКОВИМ ВІБРАНТОМ
ТА ЙОГО АЛЬТЕРНАТИВНИМИ ФОРМАМИ
Стаття присвячена проблемі варіативності лінгвального вібранта у незалежних
лінгвістичних системах. Розглядається природа існуючих взаємозв’язків між передньоязиковим вібрантом та його варіативними формами. Автор приходить до висновку, що
апікальний варіант вібранта /r/ є центральним елементом класу лінгвальних вібрантів.
Для розуміння природи існуючих взаємозв’язків між передньоязиковим вібрантом та
його варіативними формами, фундаментальним є перцептивний критерій. Чим більше
пов’язані дві фонеми під час визначення їх акустичних характеристик, тим більша ймовірність їх чергування.
Ключові слова: ротичні звуки, лінгвальний вібрант, апікальний альвеолярний вібрант, увулярний вібрант.
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Актуальність статті зумовлена сучасними потребами уніфікованого опису звукових
типів мов світу, що поставили питання про впровадження нової класифікації, яка здатна
була б відобразити всі існуючі у мовах типи звуків. При описі фонетичного інвентаря
вібрантів необхідно враховувати не тільки кількісний склад, але й субстанціальні характеристики творення. Метою даної статті є визначити можливий критерій для з’ясування
природи існуючих взаємозв’язків між різними реалізаціями лінгвального вібранта.
Об’єктом дослідження є тенденції у варіюванні вібрантів у незалежних лінгвістичних
системах, а предметом – функціональний взаємозв’язок між різними реалізаціями дрижачих фонем.
З’ясування природи вібрантів (дрижачих звуків) належить до найбільш дискусійних
питань загальної фонетики. Вони завжди привертали увагу фонетистів і ставали об’єктом
численних досліджень. У фонетичній літературі клас дрижачих звуків об’єднується також під назвою ротичні звуки [1; 2; 3; 4; 5] або звуки [r] [1], [r]-звуки [6], r-подібні звуки
[7]. Поняття ротичні звуки був запроваджений для позначення звуків, що виконують однакові фонологічні функції або мають певні подібні фонологічні характеристики у різних мовах [8: 335].
Система вібрантів кожної мови характеризується набором специфічних артикуляторно-акустичних ознак. Мовна традиція визначає ту або іншу фонетичну характеристику
фонеми, що входить до складу даної мови. Незважаючи на те, що існує величезна варіативність цього звуку, єдність групи (тобто всіх варіантів /r/) спирається в основному на
історичний зв’язок її елементів та на вибір літери “r” як їх загального представника [1]
. Оскільки дослідження r- звуків у мовах світу свідчать про те, що для них не існує ні
спільного артикуляторного корелята з фонетичної точки зору М. Ліндау (1985) [9: 11], ні
спільного знаменника в акустичній сфері, як показують дослідження М. Ліндау (1985)
[9: 11].
Існують такі найбільш розповсюджені види r-подібних звуків [1: 215–245]:
1) Вібрант; дрижачий; вібруючий, багатоударний вібрант. Звук, під час реалізації
якого повітряний струмінь переривається кілька разів, як тільки один з органів артикуляції (зазвичай, кінчик язика або увула) вібрують, закриваючи або відкриваючи вихід
повітрю. Для позначення цього звуку вживаються терміни-англіцизми trill; trilled sound
(дрижачий) та roll, rolled, rolled sound (різноголосий, розкотистий r) [10: 47 ]. Якщо trill
реалізується кінчиком язика, що торкається верхньої альвеоли, він називається апікальний альвеолярний trill, якому в МФА відповідає символ [r] Якщо trill реалізується увулою,
що торкається задньої частини язика, він отримує назву увулярний trill, якому у МФА
відповідає символ [R] [7: 448-449]. Цей тип вібранта класифікується як лінгвальний
вібрант (lingual trill). Білабіальний trill описаний М.І. Матусевич [11] як шумний губногубний дрижачий не вважається ротичним звуком.
2) Одноударний вібрант. При вимові цих звуків прохід струменя повітря перекривається на дуже короткий час за допомогою поштовху (англ. tap) або торкання (англ. flap)
кінчика або передньої чаcтини язика. На відміну від trill під час їх реалізації відбувається
лише одне коротке переривання виходу повітряного струменя. Іноді такі приголосні називають хлопками [7: 280-282]. В МФА для цього звуку вживається символ [ɾ].
Різні реалізації r- звуків у різних мовах є проявом функціонального взаємозв’язку
між ним, що об’єднує їх в один фонологічний клас, не зважаючи на гетерогенність, яку
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вони мають під час фонетичної реалізації [12: 187]. У сучасній лінгвістиці продовжуються пошуки ключових фонетичних особливостей, які б поєднали r- звуки у єдиний
клас фонем [1: 13]. Проте, ще не виокремлений єдиний фізіологічний параметр, який
характеризує /r/ у своїх багатьох варіаціях. Варіативність є однією з фундаментальних
властивостей мови і становить собою об’єктивне явище притаманне всім мовним рівням. Найбільш яскраво вона проявляється на фонологічному рівні, де завдяки суворо
обмеженій множинності одиниць легко простежити кількісні та якісні модифікації звукових репрезентантів у реалізації [9: 8].
Такі варіанти лінгвального вібранта як дзвінкий альвеолярний вібрант /r/, палатальний ретрофлексний апроксимант /ɻ/ та дзвінкий велярний фрикативний /R/ охоплюють
ряд артикуляційних ознак, і той факт, що вони можуть приховувати якийсь категоріальний взаємозв’язок, орфографічно може залишатися непомітним. Така варіативність може
бути проявом різних способів вираження /r/ як класу звуків у незалежних лінгвістичних
системах. Проявом цього є, наприклад, значна різниця між /r/ американського варіанту
англійської мови та відповідною фонемою у німецькій мові [12: 187]. Однак, подібна
варіативність часто призводить до чергування в рамках єдиної фонеми /r/ в конкретній
мові. Іспанський багатоударний вібрант, наприклад, відтворюється варіативно, як альвеолярний багатоударний вібрант у Північній Іспанії [13: 121], шиплячий (сибілянт)
закритий в гірських зонах Латинської Америки [14: 409] та велярний варіант на Карибському півострові [15: 91].
Натомість, Мона Ліндау описує ротичні елементи, які є взаємопов’язаними деякими
акустичними властивостями у споріднених мовах [16: 166]. Акустична характеристика
вібрантів виникає у послідовності вібраційних рухів, що виникають внаслідок швидкого
безперервного відкриття і закриття голосового тракту. Мовленнєвий рух, який призводить до такої моделі відбувається за допомогою вібраційних рухів губ, язика (кінчиком
або передньої частини) або увули, − найбільш рухомих артикуляторів [17: 49]. Ліндау
стверджує, що завдяки схожості цього пульсуючого шуму можна пояснити варіативність
вібрантів при переході /r/>/R/ у французькій, німецькій та шведській мовах [16: 166].
Якщо б схожість акустичного сигналу була вирішальним фактором зміни, не можна було
б пояснити, чому апікальний вібрант /r/ не міг би чергуватися з губно-губним вібрантом
/B/. Однак, варіативність /r/>/B/ не зафіксована у літературі. Поясненням є той факт, шо
до класу ротичних належать фонеми, які артикулюються язиковим рухом. Навіть, якщо
гіпотеза варіативності обумовлена схожістю сприйняття на слух була б обмежена лінгвальними вібрантами, це не пояснило б, чому /r/ досить часто чергується з увулярним
вібрантом. Акустична схожість між передньоязиковими та задньоязиковими вібрантами
полягає у високих показниках третьої форманти у обох, що важливо лише для варіативності /r/ та /R/. Лише одні акустичні прояви не можуть пояснити, чому відбувається варіативність /r/>/R/ і навпаки. Якщо така варіативність відображає лише прояв /r/ у прамовах, то ніхто не зможе пояснити, чому похідний /R/, який набув такого розповсюдження
не повертається до апікальної артикуляції. Отже, таке фізіологічне послаблення зусиль,
внаслідок якого /R/ перетворюється на невібрант має відображатися у зміні вібранта в
напрямку від кінчика язика до увулярної артикуляції [R].
Зміна у реалізації лінгвального вібранта з апікальної артикуляції на увулярну зустрічається у більшості західноєвропейських мов, включаючи діалекти іспанської, порту188

гальської, французької, італійської, німецької та провансальської мов [18: 46-47]. В деяких випадках /R/ представляє розповсюджену форму (наприклад, паризька французька
мова, східна шведська), в той час як в інших випадках вважається відхиленням від норми
(наприклад, іспанська мова Карибських островів, північна італійська, бразильська, португальська). Ліндау стверджує, що якщо така варіативність є узагальненою, то /R/ часто
послаблюється до увулярного (або велярного) апроксиманта або фрикативного [16: 166].
Ліндау звертається до акустичного критерію для угрупування різних ротичних фонем в єдиний клас, що є логічним і зрозумілим. Перцептивна схожість варіантів фонеми
/r/ не виключає можливості ймовірного чергування: чим більше пов’язані дві фонеми під
час визначення їхніх акустичних характеристик, тим більша ймовірність їх чергування
(наприклад, [r] займає більший акустичний простір, і тому чергується частіше з [R] ніж
з [x]. Проте, лише одні акустичні властивості не здатні пояснити природу взаємозв’язку
різних варіантів /r/, так само як вони не можуть виявити напрямки у реалізації даних
чергувань [12: 187]. Виключно акустичний аналіз ротичних фонем, здійснений Ліндау
(1985), розкриває багато цікавих фактів, пов’язаних з реалізацією вібрантів. Але пояснення їх стає очевидним лише за умови розгляду їх в аспекті мовлення. Під час аналізу мовлення необхідно обов’язково розглядати всі аспекти реалізацій, що впливають
на перехід від абстрактних мовних форм у конкретні мовленнєві одиниці, які несуть
у собі зміст [12: 187]. Акустична структура вібрантів виявляється у присутності ознак
голосових формант, які перериваються короткими періодами пауз. Аналіз спектрального
зображення вібрантів показує, що вони виявляються майже незмінними і не підлягають
коартикуляційним впливам суміжних звуків [19: 277]. Виключний статус вібрантів не
можна пояснити, виходячи лише з вивчення перцептивних властивостей, взятих з акустичного сигналу. Згідно з квантовою теорією мовлення, інвентар звуків надає перевагу
окремим одиницям, які представляють дистинктивну перцептивну якість у великому
діапазоні акустичного простору і призводять до швидких змін у структурі шляхом чітко
визначених меж [20: 40]. Вивчення відтінків фонем є дуже цікавим в плані фонетичної
еволюції мови. «Важливість вивчення відтінків в тому, що тільки таким шляхом фонологічна система перестає бути мертвою схемою і набуває динамічності. Ми побачимо
систему такою, якою вона є, і зможемо передбачити, що з нею станеться, як вона буде
розвиватися» [21: 250]. Як стверджує Ладефодж та його однодумці [17: 49] лінгвальний
вібрант (lingual trill) є досить рідкісним мовленнєвим явищем. Меддісон, досліджуючи
фонетичні системи мов світу, віднайшов їх у менш ніж 20 відсотках звукового інвентаря
мов, які він дослідив [22: 83]. Проте, Ліндау зазначає, що цей показник, суперечливий,
оскільки багато мовців вимовляють його варіативно, як одноударний вібрант та апроксимант, а деякі не вимовляють його як вібрант взагалі [16:161]. Можливо, завдяки такій
алофонічній варітивності, вібранти мають статус особливих звуків в межах тієї мови, яка
вивчається. Наприклад, апікальний вібрант в іспанській мові виступає як єдина характеристика вимови і він є однаково складним як для вимови носія мови, так і для того, хто
вчиться його вимовляти [23: 361].
При відтворенні лінгвального вібранта (lingual trill) відбувається складна взаємодія
механічних та кінетичних процесів. Багатоударні вібранти реалізуються за допомогою
механізму схожого на аеродинамічний – м’язово-еластичний механізм творення звуку.
Передня частина язика або кінчик язика піднесений до альвеол у злегка вигнутій формі.
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Тиск при контакті цих органів відносно слабкий, але тиск повітря у ротовій порожнині
швидко зростає. Потік повітря, що швидко рухається, виходить через щілину, а сукупність еластичних м’язів напружується і дія ефекту Бернуллі на потік повітря допомагає
дуже швидко повернути спинку язика у висхідне положення. Потім цей цикл повторюється поки утримуються звуження каналу і рух повітря [24: 219]. Той факт, що /r/ зазвичай чергується з увулярними вібрантами і досить рідко з губно-губними та ламінальними вібрантами (laminal vibrants), у більшості випадків є наслідком реалізації артикуляційного налаштування в аеродинамічному режимі. Фонетичне відтворення показує, що
ефективність вібрації кінчика язика залежить від повітряного струменя, протистояння та
власне контролю кінчика язика [25: 2903]. Пояснення тенденцій у чергуванні, беручи до
уваги артикуляцію кінчиком язика та увулярні варіанти, випливає з розгляду схожих біомеханічних принципів. Ефективність апікальної вібрації може бути досягнута компенсаторним скороченням постдорсальної частини язика, а увулярний вібрант не потребує
такої акомодації кінчика язика під час артикуляції [12: 187].
Взаємозв’язок між сприйняттям мовленнєвого сигналу і фонетичною класифікацією
обумовлює здатність заглибитись в суть самого процесу, шляхом якого мова зашифровується і розшифровується [20] і пояснює у цілому моделі у фонологічній системі [26: 217].
Акустичні параметри, які пов’язують r-звуки чітко встановлюють апікальний варіант вібранта /r/ центральним класовим елементом. Цей вібрант частково співпадає з перцептивним простором більшої кількості ротичних фонем через його багатовимірні аспекти і
схожість до акустичного простору оточуючих елементів. Однак, користь перцептивного
критерію у поясненні реалізації ротичних фонем, артикуляції та аеродинамічних принципів є фундаментальними для повного розуміння природи існуючих взаємозв’язків між
передньоязиковим вібрантом та його варіативними формами. Ключові аспекти у реалізації /r/ можна вирішити за допомогою теорій аналізу артикуляційної активності, що пояснює акустичну інформацію доступну для реципієнтів.
Висновки. На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки задача співвіднесеності
[r]-звуків до певної категорії приголосних є невирішеною, оскільки не існує спільного
знаменника для встановлення їх визначальних артикуляторних та акустичних характеристик, зважаючи на їх величезну варіативну різноманітність. Лінгвальний вібрант є
рідкісним мовленнєвим явищем, оскільки більшість мовців вимовляють його варіативно
як одноударний вібрант та апроксимант, а деякі не вимовляють його як вібрант взагалі. Акустичні параметри дозволяють встановити, що апікальний варіант вібранта /r/ є
центральним елементом класу лінгвальних дрижачих фонем. Для розуміння природи існуючих взаємозв’язків між передньоязиковим вібрантом та його варіативними формами,
фундаментальним є перцептивний критерій. Чим більше пов’язані дві фонеми під час
визначення їх акустичних характеристик, тим більша ймовірність їх чергування.
Перспективи подальшого дослідження полягають у вивченні варіативної реалізації вібрантів сучасної іспанської мови, на основі фізіологічних критеріїв та перцептивних властивостей акустичного сигналу, які власне впливають на структуру звукових
моделей.
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ПРИРОДА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ
ПЕРЕДНЕЯЗЫКОВЫМ ВИБРАНТОМ И ЕГО АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ
ФОРМАМИ
Статья посвящена проблеме вариативности лингвального вибранта в независимых
лингвистических системах. Рассматривается природа существующих взаимосвязей
между переднеязыковым вибрантом и его вариативными формами. Автор приходит
к выводу, что апикальный вариант вибранта /r/ есть центральным элементом класса
лингвальных вибрантов. Для понимания природы существующих взаимосвязей между
переднеязыковым вибрантом и его вариативными формами, фундаментальным является перцептивный критерий. Чем больше совпадают акустические характеристики двух
фонем, тем большей есть вероятность их чередования.
Ключевые слова: ротические звуки, лингвальный вибрант, апикальный альвеолярный
вибрант, увулярный вибрант.
Keba O., Assistant Professor,
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv
THE NATURE OF THE FUNCTIONAL LINKS BETWEEN
PREDORSAL VIBRANT AND ITS ALTERNATIVE FORMS
The article deals with the problem of variability of lingual vibrant in independent linguistic
systems. The author discusses the nature of the links between predorsal vibrant and its variable
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forms. The author comes to the conclusion that the apical variant of vibrant /r/ is a central
element of the class of lingual vibrants. The perceptual criterion is fundamental to understand
the nature of the links between predorsal vibrant and its variable forms.
Key words: rothic sounds, lingual vibrant, apical alveolar vibrant, uvular vibrant.
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ КИТАЙСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ ЗІ СФЕРИ
МИСТЕЦТВА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
У статті розглянуто особливості адаптації китайських запозичень, що стосуються сфери мистецтва в українській мові, зокрема з цієї тематичної групи виокремлено
мікрогрупи, виявлено причини запозичення, визначено ймовірне джерело походження
таких запозичень та частотність їх вживання.
Ключові слова: китайська та українська мова, запозичення, адаптація, лексико-семантичні групи, тематичні групи.
Одним з актуальних аспектів у дослідженні лінгвістики є вивчення лексичних одиниць як елементів системи. Саме такий підхід обумовлює розкриття глибинних структур
семантики, що є дуже важливим. Однак вивчення лексичного складу мови пов’язано, як
відомо, з низькою труднощів. Обов’язковим і важливим етапом на шляху до глибокого
і всебічного вирішення цих проблем – це попереднє вивчення відповідного матеріалу
у змістовних масштабних дослідженнях. У центрі подібних досліджень повинно знаходитись слово, адже воно є особливим мікросвітом, у якому відображується шматочок
реальної дійсності.
Системна організація лексики проявляється у присутності у ній об’єднань слів, що
характеризуються певною спільністю значень. Такі об’єднання слів отримали назву
лексико-семантичних парадигм (груп) та тематичних груп. Ф.П. Філін одним з перших
відзначив, що «положення про словниковий склад мови як про систему різних лексикосемантичних груп (або рядів, розрядів) слів є одним з поширених у лінгвістиці», але, на
жаль, «під цими групами маються на увазі зовсім різні явища: об’єднання слів на основі
спільності граматико-семантичних значень, спільності значень словотворчих засобів і
т.д., які не є прямим об’єктом власне лексикології, хоча і грають важливу роль у лексикологічних дослідженнях »[1: 32].
У «Нарисах з теорії мовознавства» Ф.П. Філін розглядає поняття «тематична» і «лексико-семантична» групи, але чітких кордонів між ними не проводить. Він стверджує, що
в тематичних групах все залежить від того, які ознаки об’єднують слова в класифікацію. У тематичні групи, на думку лінгвіста, можуть входити як їх основні частини, так і
лексико-семантичні групи: «в рамках однієї тематичної групи існують більш дрібні, але
© І. Несина, 2013

193

тісно спаяні між собою лексико-семантичні групи слів» [1: 232]. Отже, тематична група це більш широке судження, ніж лексико-граматична. Аналізуючи особливості вживання
в мові тематичних і лексико-семантичних груп, Ф.П. Філін виділяє загальне та різне в
цих поняттях: загальне - те, що значення слів, що входять до складу даних груп, відображають пізнання об’єктивної дійсності, різне - лексико-семантичні групи слів являють
собою продукт законів і закономірностей розвитку лексичної семантики мови, тоді як
склад тематичних груп слів залежить тільки від рівня знань того чи іншого народу, від
уміння класифікувати явища дійсності, які отримали свої словникові позначення.
Ми вважаємо, що китайські запозичення у сучасній українській та російській мові
доцільно поділити на тематичні групи слів (ТГС), адже саме така класифікація дозволяє
зробити висновки про характер і сфери функціонування запозичень, встановити зв’язок
між процесом запозичення слів і процесом запозичення реалій, визначити співвідношення
загальновживаної і спеціальної запозиченої лексики у різних галузях людської діяльності.
Враховуючи викладене, можна запропонувати наступне робоче визначення ТГС. Під
ТГС ми розуміємо об’єднання слів у межах певної теми, які ґрунтуються не на лексикосемантичних зв’язках, а на класифікації самих предметів і явищ. Слова в таких групах
пов’язані так само, як пов’язані названі ними реалії зовнішнього світу.
У лінгвістиці виділяють такий метод дослідження як прийом тематичних груп. Це
спосіб дослідження лексики, за допомогою якого на основі тієї чи іншої предметно-тематичної віднесеності підбирається сукупність слів, яка піддається спеціальному вивченню [2: 290]. Саме цей метод дослідження ми використовуємо для аналізу запозичень з
китайської мови.
Тематичні групи складаються на основі, в першу чергу, субстантивної лексики. Лексеми, об’єднані в тематичні групи, досліджуються за допомогою різних методик: застосування енциклопедичних характеристик; виявлення значення і компонентного складу;
аналіз лексико-семантичних груп; добір синонімічних рядів.
Ми пропонуємо аналізувати ТГС за наступним алгоритмом:
1.виділити ТГС на основі предметно-тематичної співвіднесеності;
2.виокремити зі складу ТГС мікрогрупи – дрібніші об’єднання, що дають уявлення
про системний характер ТГС;
3.визначити причини запозичення;
4.визначити ймовірне джерело походження запозичення;
5.визначити частотності вживання запозичення.
У процесі дослідження запозичень з китайської мови в українську ми виокремили
ряд ТГС, однією з яких є група, якій ми дали назву «Китайська лексика мистецтва».
Китайське мистецтво є одним із найдавніших у світі, його історія налічує понад 5000
років. За цей час китайці створили багато літературних, музичних та художніх шедеврів.
Китайське мистецтво розвивалося окремо від європейського, тому літературні, музичні
та художні жанри, виражальні засоби, самі інструменти дуже сильно відрізняються від
європейських. Зрозуміло, що певні спільні риси між ними простежуються, але загалом
мистецтво у Китаї має своєрідні особливості, які притаманні лише йому.
Лексичні одиниці, представлені у цій групі, були відібрані методом суцільної вибірки із словників, енциклопедій та критичних праць на тему китайської літератури, музики
та образотворчого мистецтва.
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Китайську лексику мистецтва можна поділити на 3 мікрогрупи:
1.Лексика, що стосується китайської літератури;
2.Лексика, що стосується китайської музики;
3.Лексика, що стосується китайського живопису.
Розглянемо ці мікрогрупи більш детально.
Історія китайської літератури починається близько 3500 років тому. Цзягувень – найдавнішу пам’ятку китайської писемності – датують 1400 роком до н.е. За цей час китайська література пройшла довгий шлях від елементарних ворожильних написів до величних
класичних романів, від примітивних спектаклів на ринкових площах до Пекінської опери.
Причинами запозичення такої лексики є підсилення цікавості до китайської літератури з боку західних літераторів, що не оминуло й вітчизняних літературознавців [3].
Дедалі частіше у літературознавчих журналах з’являються статті на тему китайської літератури та виходять друком переклади з літературознавчим коментарем (праці Я.В. Шекери, Н.В. Коломієць і т. д.) [4]. Китайська літературна традиція розвивалася окремо
від західної, тому для неї є характерними власні жанри, аналоги яким важко знайти в
українські чи російській мовах.
Джерелом таких запозичень є безпосередньо китайська мова, адже сучасні дослідники мають можливість звернутися до китаємовних джерел, не потребуючи для цього
посередництва перекладачів.
Через вузьку спеціалізацію запозичення зі сфери літератури не є дуже розповсюдженими і не входять до активного складу української мови, проте про пекінську оперу,
юанську драму, оди фу та жанри ци і ши, напевне, чув кожен.
Китайські запозичень, що стосуються літератури, можна умовно поділити на категорії: амплуа пекінської опери – дань, лаошен, мо, сяошен, удань, хуадань, цін, цін’ї,
чоу, шен; літературні жанри - байсі, біцзі, гра про цаньцзюня, ґуши, івень, наньсі, пекінська опера, пінхуа, пяньвень або силювень, саньвень, сєцзи, сяоши, сяошо, фу, хуабень,
цзацзюй, цзашо, цзінцзюй, цюй, чжанхуейті сяошо, чжигуай сяошо, чжугундяо, чуаньці, юанська драма, юаньбень, юефу, юецзюй, яньї; віршовані жанри - дуаньши, люйши,
маньци, новий регулярний вірш, нові вірші, пайлюй, саньцюй, сяолін, сяоши, цзіньтіши,
цзюецзюй, ци, чанши, чуські строфи, ши.
Що стосується музики у Китаї, то вона теж має свою багаторічну історію. Китайська
музика – це симбіоз питомо китайської, тибетської, монгольської, уйгурської, маньчжурської музичних традицій.
Китайська музика, як і інші види мистецтва, розвивалася без активних контактів з
європейцями, тому європейська музична традиція не має багато спільного з китайською
[5]. Саме це є причиною для запозичення певних притаманних лише китайській музиці
елементів. Багато музичних жанрів та інструментів, які є розповсюдженими у Китаї, немає аналогів у європейських країнах, тому їхні назви цілком логічно входять до української чи російської мов.
Із зростанням інтенсивності контактів з Китаєм кількість робіт, присвячених китайській музиці, збільшується.
Ці запозичення також є не дуже розповсюдженими, однак такі назви як ерху – китайська традиційна скрипка, або цін - музичний інструмент даосів та буддистів, знайомі
кожному з нас.
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Крім того цю мікрогрупу також можна поділити на 2 категорії: загальні музичні поняття та музичні інструменти. До першої категорії належать нотні системи 12 Люй або
люйлюй та ґунчепу, яюе — музика офіційних конфуціанських церемоній та традиційні
китайські танки - танок дракону та танок лева. До другої категорії «Музичні інструменти» належить багато запозичень, ми наведемо тут найбільш частотні: різного виду лютні
– ґуцінь, піпа, люцінь, юецінь, ціньцінь, сатаер; різного виду скрипки – ерху, чжунху,
ґаоху, баньху, цзінху, датун, хулуцінь, хулуху, цзяоху, діху; дерев’яні чи бамбукові ударні
інструменти – ґуань, юй, муюй, бo; різного виду гонги - ло, дало, фенло, сяоло; різного
виду ціни (дзвони) - цін, дацін; різного виду шени – шен, хулушен; барабан даґу.
Що стосується образотворчого мистецтва, то тут варто зазначити, що його історія
також має багато столітню історію. Перші зразки творчості давніх китайців мали досить
схематичний характер, вони не зображували дійсність, а просто прикрашали предмети
побуту, як наприклад, порцеляну різними орнаментами. Справжній малюнок з’явився
приблизно у ІV ст. до н.е. Крім того, за декілька століть сформувалася китайська традиція, згідно з якою, крім власне малюнка на картині має бути зразок мистецтва каліграфії
та печатка автора, що означало, що художник мав бути обдарований не лише у сфері
малювання, але й складання віршів та каліграфії. До зразків образотворчого мистецтва
ми можемо віднести китайські малюнки, порцелянові, металеві та глиняні вироби, ритуальні буддійські чи даоські приладдя, емаль, лаковані вироби. Китайське образотворче
мистецтво є дуже своєрідним, бо формувалося без істотних впливів Заходу [6].
Традиційні для Китаю напрямки творчості з’явилися ще у давні часи, тому зберегли багато особливостей і по сьогоднішній день. Китайське образотворче мистецтво завжди цікавило європейців. У ХІХ ст.. колекціонування предметів китайського живопису
і скульптури стало надзвичайно популярним серед заможних європейців. У радянські
часи інтерес до Сходу не зачухав, багато праць на цю тему було написано саме у ті часи.
У ХХІ ст. науковці продовжують досліджувати китайський живопис.
Лексика зі сфери мистецтва запозичується безпосередньо з китайської мови, адже
сучасні дослідники мають необмежений доступ до інформації на тему мистецтва.
Ця лексика є не дуже розповсюдженою, нею користуються зазвичай спеціалісти, але
про ісінську глину та жанр шаньшуй чули всі. Цю мікрогрупу можна умовно поділити на
декілька категорій. Це жанри живопису – женьухуа (зображення живих істот), шаньшуй
(пейзаж), хуаняоюйчун (зображення квітів, пташок, орхідей і комах), лінмао (анімалістичний жанр); техніки написання картин – ґохуа (традиційна техніка), ґунбі (придорна техніка), шуймо (акварель); лексика, пов’язана з каліграфією – чжуаньшу (мала
печатка), лішу (канцелярський стиль), сіншу (набігаючий стиль), цаошу (скоропис), кайшу (стандартний стиль); типи кераміки – саньцай (триколор), ґуань (імператорський),
цінбай (блакитно-білий), цінхуа (синьо-білий), ісінська глина.
Отже, варто зазначити, що з кожним роком в українську мову проникає все більша
кількість запозичень з китайської мови, адже до цього призводить інтенсифікація комунікації між нашими народами. Китайські запозичення проходять складний шлях адаптації
в українській мові, проте завдяки створеній Н.А. Кірносовою Українській транскрипції
цей шлях істотно спростився, і процес входження китайської лексики в українську мову
відносно стандартизувався. Через збільшення потоку інформації з Китаю і про Китай
лексика китайського походження запозичується в українську мову напряму з китайської,
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а не опосередковано з російської. Китайські запозичення зустрічаються в українських
текстах не так часто, але їхня кількість постійно зростає і лінгвістична наука повинна
реагувати на запити сучасності.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ КИТАЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ИЗ СФЕРЫ ИСКУССТВА В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматриваются особенности адаптации китайских заимствований,
которые относятся к сфере искусства в украинском языке, а именно, из этой тематической группы выделены микрогруппы, выявлены причины заимствования, определён
возможный источник происхождения таких заимствований и частотность их использования.
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PECULIARITIES OF ADAPTATION OF CHINESE LOANWORDS FROM THE
SPHERE OF ART IN UKRAINIAN LANGUAGE
This article deals with peculiarities of adaptation of Chinese loanwords from the art sphere
in the Ukrainian language, in particular, microgroups from this theme group were separated,
reasons for loanwords and their possible origin were found, their usage frequency was also
defined.
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ОСОБЕННОСТИ ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НАЗВАНИЙ
РАСТЕНИЙ В КРЫМСКОТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассмотрены особенности ономасиологической структуры фитонимов в
крымскотатарском языке. Определены и описаны основные типы мотивации названий
растений, намечены перспективы дальнейшего изучения проблемы.
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Названия растений – одна из важных составных частей лексики любого языка. Она
охватывает все разнообразие окружающего растительного мира. В лексике флоры находят отражение хозяйственная и культурная деятельность народа, его представление о
мире растений, древние обычаи, верования. В данной статье рассматриваются особенности наименования некоторых растений в крымскотатарском языке.
Постановка научной проблемы и ее значимость.
При изучении процессов номинации в современном языкознании особое внимание
уделяется выявлению признаков, мотивирующих номинативную единицу, что дает возможность выявить основные мотивационные модели, используемые для создания названий. Принципы номинации объектов и реалий действительности были и остаются
одним из важнейших вопросов современного языкознания. Выявление и их изучение
очень важно для многих разделов лексикологии, так как сочетает в себе проблемы этнолингвистики, социолингвистики, когнитивной лингвистики, способствуя исследованию
генетических истоков слов, отношения языка к действительности, отражения языковой
картины мира, национальной специфики тематических групп, характера взаимодействия
с такими лингвистическими категориями, как типы номинативных единиц, способы и
средства номинации и т. д. Такого рода изучение должно опираться на широкую ономасиологическую типологию разных тематических групп, одной группы в разных языках
или говорах одного языка, в разных стилях и сферах функционирования.
Актуальность статьи заключается в том, что работа проводится в рамках современных лингвистических исследований, одним из приоритетных направлений которых является анализ не единичных языковых явлений, а целых лексико-семантических групп.
Исследование структурно-семантических особенностей фитонимов представляется актуальным, поскольку в номинации природных объектов ярко проявляются специфические черты национального менталитета.
Целью статьи является выявление основных типов мотивации, используемых для
создания названий растений в крымскотатарском языке.
Анализ основных исследований по проблеме исследования.
Фитонимы крымскотатарского языка относятся к малоизученным классам лексики.
В крымскотатарском языкознании существует немного работ, посвященных исследова© Н. Сейдаметова, 2013
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нию фитонимов [1; 2; 3; 4]. Вместе с тем, фитонимы отражают особенности восприятия
растительного мира нашими предками, а определение мотивации фитонимов требует как
собственно лингвистического анализа, так и привлечения данных биологии, фармакологии, агрономии и других смежных наук. В монографии «Ешиль апхане» [1] описано
целебное действие около 100 видов растений. Этот труд явился существенным вкладом
в изучение лекарственных растений.
Генетическая характеристика некоторых названий растений приведена в монографии А.М. Меметова «Источники формирования лексики крымскотатарского языка» [2].
В крымскотатарской ботанической терминологии преобладает мотивированный тип
номинации. Мотивированность фитонимов является одним из важнейших факторов сохранения самобытного национального характера языка. Мотивационный аспект номинации растительного мира не являлся предметом специального исследования в крымскотатарском языке.
Наше исследование базируется на анализе мотивированных названий растений. Источником языкового материала послужили словари и разговорники крымскотатарского
языка [3; 4].
Изложение основного материала исследования и обоснование полученных результатов исследования.
Как отмечает Н.И. Коновалова, фитонимы «функционируют в лексико-семантической системе языка, где они выполняют не только номинативную, но и прагматическую,
оценочную, экспрессивную и прочие функции, употребляются носителями языка наряду
с любыми другими словами» [5: 57]. Терминологии национальных языков дают возможность судить об особенностях национальной образности, что является одним из проявлений менталитета того или иного народа. В наибольшей степени национальная специфика проявляется при анализе лексических единиц с прозрачной внутренней формой и
единиц, образованных в результате метафорических переносов. Термины с прозрачной
мотивацией и термины-метафоры отражают образность мышления нации, которая является частью национального менталитета.
Источники возникновения названий разнообразны, обусловлены многими лингвистическими и экстралингвистическими факторами. Одним из таких источников, по
мнению А.С. Ефремова, «является наличие многообразия признаков и свойств, присущих каждому растению. И любой из этих признаков может быть в основе номинации.
При этом одна группа людей замечает одну особенность, другая — другую. В итоге существует ряд фитонимов, характеризующих одно и то же растение по разным признакам» [6: 12].
Номинации предшествует мотивация, которая является условием акта именования
предметов и явлений действительности. Поэтому к теории номинации имеет непосредственное отношение и термин ‘мотив’ – признак, легший в основу наименования. Мотивировочный признак является одним из основных понятий мотивологического и ономасиологического анализа. В традиции ономасиологического анализа принято рассматривать мотивировочный признак как «объективный признак самой реалии, лежащий в
основе названия» [7: 38]. Процесс номинации всегда связан с выбором мотивировочного
признака, служащего основанием номинации нового предмета, и с закреплением этого
признака в сознании говорящих при помощи языка. Мотивировочный признак сохраня199

ется в смысловой структуре слова как результат мотивации. Отличительный признак,
избираемый носителем языка для наименования, называют номинационным признаком
(ср.: «Номинационный признак – «признак обозначаемого, легший в основу его номинации, который выражается в слове либо непосредственно, либо опосредованно, ассоциативно» [8: 38]). Мотивировочный признак понимается как признак, «выраженный в слове непосредственно или опосредованно номинационный признак обозначаемого» [8: 37].
Фитонимы с прозрачной мотивацией представлены в крымскотатарском языке небольшим числом однокомпонентных единиц, образованных при помощи словообразующих аффиксов: тигенек ‘колючий кустарник, репей, колючка, шип’ < тикен ‘игла,
колючка, шип’ + уменьшительный аффикс –ек, къурача ‘малина’ < къура ‘стебель высохшего растения’ + уменьшительно-уподобительный аффикс -ча, , емиш ‘фрукт, плод’
< е- ‘кушать, есть’ + аффикс -миш. В ряде случаев анализ особенностей номинации
однословных производных фитонимов требует обращения к истории языка, например:
къылгъан ‘ковыль’ < къыл ‘волос, щетина’ + уменьшительный аффикс –гъына [9: 127],
къабакъ ‘тыква’ < къа ‘сосуд, посуда’ + бакъ ‘тыква, бутыль из тыквы’ [9: 143], тары
‘просо’< тары- ‘взрыхлять, возделывать землю’ [9: 457], тюй ‘пшено; очищенное от
шелухи пшено’ < тюй- ‘бить, ударять, дробить, толочь’ [9: 458], башакъ ‘колос’ < баш
‘голова’ + уменьшительный аффикс –акъ [10: 59], пичен ‘сено’ < пыч- ≈ пич- ‘косить,
срезать, пилить’ + аффикс –ен [10: 124].
В образовании крымскотатарских названий растений важную роль играет метафора.
Метафора является неотъемлемой принадлежностью языка, необходимая для коммуникативных, номинативных, познавательных целей. Источником для выбора названия
служит имеющийся лексический фонд. Как отмечает Т. Добжинская, «метафора является механизмом, создающим новые понятия, способом образования эфемерид смысла.
Метафоры, подвергнутые лексикализации, обладающие потенциалом откровения, становятся средством языковой концептуализации, закрепленным в данной культуре, и участвуют в создании «наивной» или языковой картины мира» [11: 530].
Метафора как один из способов образования ботанических номенов, раскрывает особенности растений на основе их некоторого подобия с уже обозначенными в языке реалиями. Метафорические фитонимы появляются в результате сравнения специальных объектов
с предметами и явлениями, связанными с обыденной жизнью человека и обозначенными
словами общеупотребительного языка. Поэтому основой метафорической номинации являются слова основного словарного ядра общеупотребительной лексики.
Как показал анализ материала, метафорическая мотивированность имеет место про
образовании как однокомпонентных, так и многокомпонентных названий растений.
Анализ фитонимов крымскотатарского языка, возникших в результате вторичной номинации, позволил выделить следующие типы мотивации: 1) по внешнему виду; 2) по
способу произрастания; 3) по применению в лечебных или бытовых целях; 4) по времени произрастания; 5) по месту произрастания; 6) по вкусовым свойствам; 7) по способности растений выделять какой-либо сок; 8) по запаху .
Рассмотрим подробнее каждый из типов мотивации:
1. Мотивация по внешнему виду широко представлена во многих фитонимах крымскотатарского языка. Можно выделить следующие подвиды указанного типа мотивации:
мотивация по окраске и мотивация по форме всего растения или его частей.
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1.1. В основе многих фитонимов лежит характеристика по цвету, основанная на
установлении сходства с каким-либо объектом. Так, растение къызылчыкъ ‘кизил’ (букв.
‘красненький’) названо по красному цвету плодов. Растение къаракъыз ‘череда’ (букв.
‘черная девочка’) названо, вероятно, по черно-желтому цвету цветков и неприглядному виду растения, растение сары сыргъачыкъ ‘облепиха’(букв. ‘желтая серёжка’) – по
желто-оранжевому цвету плодов., сарычалы ‘барбарис’ (букв. ‘желтый куст’) – по желтому цвету цветков и др. К фитонимам, отражающим цветовую характеристику растения, можно отнести следующие номены: акъбардакъ ‘подснежник’ (букв. ‘белый кувшинчик’), акъкъайын ‘берёза’, акъ терек ‘осина’, акъ сусан ‘касатик флорентийский’,
акъчам ‘пихта’(букв. ‘белая сосна’), кок сусан ‘касатик обыкновенный’, къара тикен
‘дурман’ (букв. ‘черная колючка’), къарабаш от ‘бессмертник’ (букв. ‘трава с черной
головой, верхушкой’) , къара ардыч ‘можжевельник’, сары бурюльген ‘морошка’ (букв.
‘желтая ежевика’), сары ёнджа ‘донник’ (букв. ‘желтый клевер’), сары къамыш ‘осока’ (букв. ‘желтый камыш’), сары сыргъачыкъ ‘облепиха’ (букв. ‘желтая серёжка’), сары
/беяз туруп ‘репа’ (букв. ‘желтая/белая редька’), сарычалы ‘барбарис’ (букв. ‘желтый
куст’), къызылбаш от ‘кровохлебка’ (букв. ‘трава с красной головой, верхушкой’), къызылчыкъ ‘кизил’, къызыл агъач ‘ольха’ (букв. ‘красное дерево’), къара туруп ‘редька’
(букв. черная редька), мавы чечек ‘синюха’ (букв. ‘синий цветок’) и др.
1.2. В номенклатуре фитонимов широко представлены названия, характеризующие
форму растения или его частей. В названии итбурун ‘шиповник’ (букв. ‘собачий нос’)
отражена характеристика плодов, похожих на нос собаки. К фитонимам, отражающим
морфологические признаки растений, можно отнести следующие единицы: арсланагъыз
‘львиный зев’, аткъулакъ ‘конский щавель’ (букв. ‘конское ухо’), бакъа оту ‘кудрявец’
(букв. ‘лягушачья трава’), бакъаяпракъ ‘подорожник’ (букв. ‘лягушачий лист’), бору
чечек ‘хлопушка’ (букв. ‘цветок-труба’), бинъяпракъ ‘тысячелистник’, дживан перчем
‘тысячелистник’ (букв. ‘чуб красивого юноши’), инджи чечек ‘ландыш’ (букв. ‘цветокжемчуг’), итдудакъ ‘шандра’ (букв. ‘собачья губа’), йылантиль ‘ужовник’ (букв. ‘змеиный язык’), купе чечек ‘фуксия’ (букв. ‘цветы-сережки’), къозукъулакъ ‘щавель кислый’ (букв. ухо ягненка), къузгъун къылыч ‘гладиолус’ (букв. ‘меч ворона’), назлы чечек
‘календула’ (букв. ‘нежный цветок’), оймакъ от ‘наперстянка’, патлакъ чанакъ ‘пион’
(букв. ‘лопнувшая чашка’), садеф оту ‘зверобой’ (букв. ‘перламутровая трава’), таракъот ‘укроп’ (букв. ‘трава-гребень’), таракъ тикен ‘ворсянка’ (букв. ‘гребень-колючка’),
тильки къуйрукъ ‘лисохвост’, торгъай козь ‘воробейник’ (букв. ‘воробьиный глаз’),
тырнакъ от ‘кошачьи когти’ (букв. ‘трава-коготь’), чанъ чечек ‘колокольчик’, чобан чантасы ‘патушья сумка’, и др.
2. Многие фитонимы в крымскотатарском языке получили названия на основе
особенностей произрастания и жизнедеятельности: бурюльген ‘ежевика’, куньайлан
‘подсолнух’ (букв. ‘поворачивающийся к солнцу’), къансиер ‘калина’ (букв. ‘выделяющий кровь’), къатмер къашкъаш ‘глоксиния’ (букв. махровый мак), къыджыткъан
‘крапива’ (букв. ‘тот, что заставляет чесаться’), сармашыкъ ‘вьюн’ (букв. ‘обвивающий’),
солмаз ‘ель’ (букв. ‘неувядающий’), сырыкъ бакъла ‘вьющаяся фасоль’, титрек къавакъ
‘осина’ (букв. дрожащий тополь), чырмавукъ ‘плющ’ (букв. ‘обвивающий’), джаяв бакъла ‘фасоль кустовая’ (букв. ‘пешая фасоль’), япышкъан ‘боярышник’ (букв. липнущий,
прицепивщийся) и др.
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3. Мотивация по применению в лечебных или бытовых целях встречается в ряде
фитонимов крымскотатарского языка. Растение пире оту ‘полынь’ (букв. блошиная
трава) применяется для отпугивания блох и других насекомых. Прямое указание на использование содержится и в фитониме сабун оту ‘мыльник’ (букв. ‘мыльная трава’). К
фитонимам, получившим название на основе функциональной мотивации, можно отнести следующие: пире оту ‘полынь’ (букв. блошиная трава), сабун оту ‘мыльник’ (букв.
‘мыльная трава’), дели мидан ‘белена’, чибин мантары ‘мухомор’, джигер оту ‘белозор’
(букв. печень-трава), сюель оту ‘чистотел’ (букв. ‘трава от бородавок’), къавал агъачы
‘бузина’ (букв. дерево-дудка), бит оту ‘вшивица’, къантемиз от ‘заячья капуста’ (букв.
трава-чистая кровь), къапкъанот ‘мухоловка’ (букв. трава-ловушка), къызыл боя оту
‘марена красильная’ (букв. ‘трава красной краски’), туз къорай ‘солянка’, къуш экмеги
‘ярутка’ (букв. птичий хлеб), татар иляджы ‘аир’ и др.
4. Ряд названий растений имеют мотивационный признак «время», по времени цветения или появления плодов: айлыкъ туруп ‘редиска’ (букв. редька на месяц), акъшам
сефа ‘ночная красавица’, вакъытсыз чечек ‘безвременник’, гедже мелевшеси ‘любка’
(букв. ночная фиалка), кузь чечек ‘астра’ (букв. ‘осенний цветок’), къасым чечек ‘хризантема’ (букв. цветок ноября).
5. Мотивационный признак «место произрастания» отмечается в следующих фитонимах: батакълыкъ тарысы ‘ежеголовка’ (букв. ‘болотное просо’), денъиз къапыстасы ‘морская капуста, ламинария’, денъиз оту ‘водоросль’ (букв. ‘морская трава’),
ералама ‘груша земляная, топинамбур’, ер матрачы ‘вереск’, инд зафраны ‘желтый корень’ (букв. ‘индийский шафран’), инд кендири ‘джут’ (букв. ‘индийская конопля’), инд
джевиз агъачы ‘кокосовая пальма’ (букв. ‘дерево индийского ореха’), къая чырмавугъы
‘крымский плющ’ (букв. ‘скальный плющ’), къыр лялеси ‘тюльпан полевой’, сув бибери
‘горец перечный’ (букв. ‘водяной перец’), сув йылдызчыгъы ‘водяная звездочка’, сув лялеси ‘водяная лилия’, сув къыджыткъаны ‘роголистник’ (букв. водяная крапива), тав
джилеги ‘земляника’ (букв. ‘лесная ягода’), тав фындыгъы ‘лещина’, френк лялеси ‘настурция’ (букв. ‘французский тюльпан’), френк юзюми ‘крыжовник’ (букв. французский
виноград), джезаир мелевшеси ‘барвинок (букв. ‘барвинок’) и др.
6. Мотивационный признак «вкусовые свойства» имеют следующие фитонимы
крымскотатарского языка: аджджы бакъла ‘волчий боб, горошек’ (букв. ‘горькая фасоль’), аджджы бибер ‘горький перец’, аджджы сары чечек ‘лютик едкий’ (букв. горький желтый цветок), баллы мантар ‘опёнок’ (букв. ‘медовый гриб’), къапым тузлукъ
‘барбарис’, татлы бибер ‘сладкий перец’, татлы тамыр оту ‘лакричник’ (‘трава-сладкий корень’), шекер къамышы ‘сахарный тростник’.
7. Мотивационный признак «способность растений выделять какой-либо сок»
имеют следующие фитонимы: мышыкъ сютю ‘одуванчик’, сабун оту ‘мыльник’, семиз
от ‘осот, бодяк’ (букв. ‘жирная трава’), чыкъ оту ‘росянка’, шербет оту ‘хмель’ (букв.
трава-сироп).
8. Мотивация по запаху представлена в таких фитонимах крымскотатарского языка:
мышыкъ оту ‘валерьяна’ (букв. ‘кошачья трава’), мышыкъ нанеси ‘дубровник’ (букв. ‘кошачья мята’), мис оту ‘мускусная трава’, сасыкъ агъач ‘буквица’ (букв. вонючее дерево),
сасыкъ ляле ‘мак самоцвет’ (букв. ‘вонючий тюльпан’), сасыкъ сипирки ‘полынь’ (букв.
‘вонючий веник’).
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Выводы. Таким образом, изучение особенностей ономасиологической структуры
названий растений в крымскотатарском языке выявило следующее:
1. Самым частотным типом мотивации фитонимов в крымскотатарском языке является мотивация по внешнему виду растения. Самое меньшее количество номинаций
фитонимов составляют единицы с темпоральным типом мотивации и номинации по способности растений выделять какой-либо сок.
2. Функциональный тип мотивации характерен прежде всего для лекарственных растений, которые, как известно, играют важную роль в народной медицине.
3. Анализ крымскотатарской фитонимии также показал, что метафорический перенос из области названий животных и их органов в область названий растений занимает
значительное место при образовании фитонимов, характеризующих форму растений.
Перспективы дальнейших исследований. Перспективными в данном направлении
является более детальное исследование вторичных номинаций фитонимов с целью выявления других мотивационных моделей. Представляет интерес и дальнейшее изучение
тематической группы фитонимов крымскотатарского языка в сравнительном аспекте с
родственными тюркскими языками с целью выявления универсальных и национально
специфических названий растений.
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ТЕМАТИЗИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ИМЕННЫХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ (ТС) В СТРУКТУРЕ УЧЕБНОГО ТЕКСТА
(на материале финансово-кредитного подъязыка)
Статья посвящена функционально-семантическому описанию именных терминологических словосочетаний в сфере функционирования. Проводится анализ тематизирующей функции семантически нормативных ТС в качестве заголовков текстов учебной
дисциплины «Финансы и кредит».
Ключевые слова: кореферентные ТС, множественность номинации, тематизирующая функция, семантически нормативные и ненормативные ТС.
Терминологические словосочетания (ТС) характеризуются высокой частотой употребления, поэтому возникает большое количество повторов. В работах, посвященных
повторной номинации, отмечалось, что она является одним из способов семантической
организации текста. [1:121] Для анализа его номинационной структуры мы отдаем пред© О. Подолина, 2013
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почтение термину «кореферентные» [2] ТС. Объясняется это тем, что в данном случае
наше внимание сосредоточено на анализе всех случаев появления повторных наименований в тексте: первичных ТС в виде заголовков; ТС в качестве ввода информации в
текст; вторичных и последующих наименований, реализуемых на уровне словосочетания. Таким образом, данный термин оказыватся шире, чем понятия «кросс-референция»
[2], «номинационная цепочка» [3], «гетерономинативные» [4] и «повторные наименования» [5], предлагаемые исследователями. Кроме того, в работе мы развиваем идею о
взаимозависимости характера кореферентного ТС и его синтаксического места в структуре предложения, выдвинутую Н.Д Арутюновой в работе «Номинация и текст» [4]. В
предлагаемом исследовании мы остановимся на роли первичных ТС в виде заголовков в
структуре учебного текста.
Лингвистический анализ, отражающий специфику предмета исследуемых учебников, показал, что в роли темы текста, которая представлена в заголовке, выступают чаще
всего многокомпонентные (реже двухкомпонентные) ТС семантической группы «производственная деятельность человека». Для исследуемых учебников, таким образом, не
характерны заголовки текстов с существительным семантической группы «предмет»,
что обусловлено спецификой предмета данной учебной дисциплины – описание финансово-кредитной деятельности человека. Исходя из того, что «…текст представляет собой проявление не языковой системы, а ее использования, функционирования» [6:147],
нам представляется закономерным использование в качестве главного компонента ТС
отглагольных существительных в составе заголовков. Данные ТС, заключающие в себе
сему процессуальности, наиболее полно отражают понятия, обозначающие процессы
производственной деятельности человека. Кроме того, они придают заголовкам лаконичность, компактность, сжатость, что обусловливает их повышенную активность в
формировании титульных ТС в исследуемых нами учебниках. Например, в учебнике
«Финансы и кредит» [7] встречаем следующие заголовки: «Составление, рассмотрение
и утверждение бюджета», «Перестройка организационной структуры банка» и т.д. То же
в учебнике «Финансирование и кредитование капитальных вложений» [8]: «Планирование капитального строительства», «Кредитование жилищно-строительной кооперации»,
«Премирование проектных организаций и проектировщиков» и др.
Как показали наши наблюдения, чаще всего (90%) в роли заголовков (темы) текста
выступают свободные и несвободные ТС с относительной связанностью компонентов,
обозначающие:
1) названия конкретных финансово-кредитных организаций:
Бюджетное планирование; Государственное имущественное и личное страхование;
Организация денежных расчетов; Организация финансирования и кредитования; Мобилизация средств на финансирование государственных плановых капитальных вложений;
Финансирование строительства и т.п.
2) Названия финансово-кредитных операций со значением «связи и отношения».
При этом чаще всего связь, отношения устанавливаются между двумя однородными явлениями, обозначающими наименования указанных операций:
Кредит и кредитная система; Международные валютно-финансовые и кредитные
отношения; Сберегательное дело и Государственный кредит и др.
3) Названия денежных результатов финансово-кредитных операций:
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Доходы государственного бюджета; Расходы государственного бюджета; Финансы
агропромышленного комплекса; Государственный бюджет и т.д.
4) Названия результатов познавательной деятельности человека (только на уровне
подзаголовков):
Методы кредитования; Формы финансового контроля; Значение и функции контроля; Экономическая сущность государственных расходов, их виды и классификация;
Необходимость и сущность денег и пр.
Именное ТС в качестве заголовка, как правило, двучленно, состоит из ядерного
компонента и генитивного (Страхование имущества государственных предприятий и
организаций) или предложного (Доходы от реализации государственного имущества)
определения. Распространение структуры заглавных ТС в качестве заголовков может
происходить за счет однородных членов, причастных оборотов, что не свойственно
терминолексике. Однако использование ТС в качестве заголовков, образованных путем
присоединения однородных членов (Составление, рассмотрение и утверждение бюджета; Необходимость, сущность и принципы социального обеспечения и т.д.) обусловлено стремлением к полноте передачи информации, к логичности и последовательности
в изложении. Последовательность членов в ряду однородности определяется логикой
мысли автора и объективных связей явлений и процессов, и поэтому перестановки внутри ряда подчас невозможны. Что касается причастий и причастных оборотов, последние
являются своеобразными эквивалентами придаточных предложений и позволяют сжимать их содержание: (Финансирование строительно-монтажных работ, выполняемых
подрядным способом; Порядок финансирования капитальных вложений, производимых
сверх лимита; Предоставление ссуд на капитальный ремонт домов, находящихся в личной собственности и т.д.). В данном случае причастный оборот выступает как наиболее емкая форма выражения различных характеристик объекта повествования.
В текстах, описывающих производственную деятельность человека, наиболее
распространенным способом изложения, как известно, является повествования с
элементами описания. Здесь ТС выступают организующим центром всего текста, они
как бы конденсируют смысл в более короткий текст. В наших учебных текстах ТС становятся носителем тематической перспективы в текстовом целом. И в этом отношении
наиболее типичной позицией тематизирующего словосочетания является его позиция
в качестве рамочного знака, заголовка. Однако двучленные ТС делятся на семантически нормативные, то есть такие, зависимый конституент которых входит в семантикосинтаксическое поле ядерного существительного (Кредитование товарно-материальных
ценностей и затрат производства, Контроль банка в процессе кредитования) и семантически ненормативные, конституенты которых номативно не сочетаются (Сущность и
функции кредита; Особенности финансирования и кредитования каптальных вложений;
Особенности предоставления ссуд в отдельные объекты кредитования). К первой группе
таких словосочетаний относятся свободные ТС с относительной связанностью компонентов, где в качестве ядерного компонента выступают существительные со значением
процесса, являющиеся терминами различных отраслей науки (не финансово-кредитной
терминосистемы), ко второй – свободные ТС с относительной связанностью компонентов, в которых ядерный компонент выражен абстрактным существительным, являющимся потенциальным термином в составе ТС.
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Разграничение семантически нормативных и ненормативных ТС существенно, так
как каждый из этих видов по-разному включается в текст.
Тематизирующее ТС семантически нормативное всегда выносится в заглоловок.
Оно входит в сам текст, как правило, в первое предложение текста. Открывая его, ТС
конкретизирует тему, заявленную в заголовке.
ТС семантически ненормативные не образуют основы для разнообъектных номинаций, в тексте как элемент семантической организации себя не проявляют. Однозначное
декодирование таких словосочетаний оказывается возможным лишь на выходе из текста,
который целиком направлен на раскрытие смысла такого заголовка. В нем создаются на
базе исходной номинации новые, также семантически ненормативные ТС, которые развивают характеристику первичной номинации.
Как показали наблюдения, заголовок, обозначенный ненормативным ТС, никогда
не выносится в начало повествования. Там же, где заголовком является семантически
нормативное ТС, оно не только дает тематическую перспективу, но и включается в текст
как определяющая номинация. Оба члена ТС (главный и конституент) образуют далее в
тексте ТС иной структуры или употребляются в предложении как раздельно функционирующие компоненты, становясь базой для разнообъектных номинаций.
Несмотря на некоторые трансформации, которым подвергается ТС, вынесенное в
заголовок, оно выполняет тематизирующую функцию. Подлинной темой описания является какой-либо один определенный процесс финансово-кредитной деятельности или
ее результат, который представляется автору наиболее существенным. Однако выражает
тематическую перспективу не заголовок, а именно ТС, называющее этот процесс или
его результат. Значимость словосочетания для всего повествования или описания подчеркивается повтором его почти в каждом предложении с различной степенью трансформации.
На основе наблюдений можно сделать вывод о том, что группы свободных и
несвободных ТС с относительной связанностью компонентов в учебном тексте могут
выступать в роли первичных ТС в виде заголовков, ТС в качестве ввода информации в
текст, а также в роли вторичных и последующих наименований в структуре текста.
Наличие ядерного субстантива ТС в заголовке текста позволяет прогнозировать
текстовые функции компонентов ТС; ядерный компонент выполняет в основном функцию идентифицирования текстового предмета, оформляя тематические компоненты
высказываний. Остальные члены ТС, релевантные для текста, выполняют функцию
характеризации текстового предмета. В этом плане важным для изучения процесса
включения в текст тематизирующего ТС, вынесенного в заголовок, представляется разграничение описываемых языковых единиц на семантически нормативные и семантически ненормативные. Первые, как привило, конкретизируют тему, вынесенную в заголовке, служат основой для образования кореферентных ТС (вторичных номинаций,
используемых для обозначения одного и того же объекта в текстовом целом); вторые не
образуют основы для разнообъектных номинаций, в тексте как элемент семантической
организации себя не проявляют.
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ТЕМАТИЗУЮЧА ФУНКЦІЯ СЛОВНИКОВИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ
СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ (ТС) В СТРУКТУРІ УЧБОВОГО ТЕКСТУ
(на матеріалі фінансово-кредитної підмови)
Стаття присвячена функціонально-семантичному опису словникових термінологічних словосполучень (ТС) у сфері функціонування. Здійснюється аналіз тематизуючої
функції семантично нормативних ТС в якості заголовків текстів навчальної дисципліни
«Фінанси та кредит».
Ключові слова: кореферентні ТС, множинність номінації, тематизуюча функція,
семантично нормативні та ненормативні ТС.
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THE THEME FUNCTION OF THE NOMINAL TERMINOLOGICAL WORD
COMBINATIONS IN THE FIELD OF THE EDUCATIONAL TEXT
(on the basis of financial and credit sublanguage)
The article is devoted to the functional and semantic description of the nominal terminological word combinations in the field of functioning. The analysis of the theme function of the
semantically normative terminological word combinations as educational texts headings of the
university subject “Finances and Credit” is presented.
Key words: coreference word combinations, multiplicity of nomination, theme function,
semantically normative and unnormative terminological word combinations.
208

УДК 811.112.2’38
О. Туришева, канд. філол. наук, доцент,
НТУУ «КПІ», Київ
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЯДУ
СТИЛІСТИЧНИХ СИНОНІМІВ З ДОМІНАНТОЮ LIEBEN
(на матеріалі роману Г.Ґ. Конзаліка «Людина-землетрус»)
У статті представлено лінгвостилістичну та функціональну характеристику ряду
стилістичних синонімів з домінантою «lieben» в романі Г.Ґ. Конзаліка «Людина-землетрус». Якісний аналіз зазначених вище лексичних одиниць є важливою та невід’ємною
частиною дослідження ідіостилю письменника.
Ключові слова: ідіостиль, стилістичні синоніми, мовний стиль.
Різнопланове дослідження авторської стилістики завжди було і залишається в центрі
уваги вітчизняних та зарубіжних дослідників (В.А. Кухаренко, С.Я. Єрмоленко, Н.М.
Сологуб, Л.О. Ставицької, В.П. Олексенка, Г. Міхеля, Б. Сандіг, В. Сандерса, Б. Совінскі, В. Флейшера та ін.). Антропоцентрична, лінгвопрагматична та прагмастилістична
спрямованість досліджень, присвячених аналізу ідіостилю, робить їх актуальними та
необхідними для науки в руслі останніх мовознавчих тенденцій, адже авторський стиль
є віддзеркаленням мовної ментальності певної епохи, а, отже, й індивідуальних мовленнєвих особливостей її представників.
Особливе місце в контексті вказаних досліджень займає вивчення синонімії. На думку В.П. Олексенка, «це не тільки допомагає розкрити закономірності використання синонімічних засобів … мови письменником, але й дає багатий матеріал для поглибленого вивчення
природи синонімів» [1].
Метою представленої статті є лінгвостилістична та функціональна характеристика
ряду стилістичних синонімів з домінантою «lieben» в романі Г.Ґ. Конзаліка «Людиназемлетрус».
Загалом, індивідуальний стиль письменника (ідіостиль) визначається як «індивідуальна мовленнєва система автора, яка відображає суб’єктивне сприйняття ним світу
об’єктивної дійсності та реалізує його ідейно-естетичні установки» [2, 9-10]. При цьому
будь-який текст, крім особистісно-маркованих елементів, містить також (наряду зі стилістично нейтральними) функціональностильові або жанрові компоненти. Особливості
вживання усіх названих мовних елементів у поєднанні з індивідуальними преференціями щодо частотності вживання тих чи інших компонентів залежать від особистих вподобань автора, його життєвого досвіду, освіти, кругозору тощо. В такий спосіб реалізується характерна, представлена як «мовний відбиток пальців», індивідуальна авторська
стилістика [3, 90].
Викладений вище матеріал вказує на очевидність суб’єктивності ідіолекту (індивідуального різновиду мови, представленого сукупністю різних ознак мовлення окремого
носія мови (індивіда) [4, 191]), який виявляє ознаки ідіостилю. Але кожен ідіостиль має
також і об’єктивний бік: загальний стан літературної мови певної епохи, вид мовлення
© О. Туришева, 2013
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(усне, письмове), форма комунікації (діалог, монолог), жанр, функція твору і т.д. [5, 145].
У випадках, коли мова йде про аналіз художнього тексту, виникає ряд питань,
пов’язаних з методикою проведення такого роду дослідження. Теоретичну основу стилістичного аналізу художнього твору досить ґрунтовно та чітко представлено в колективній
праці Г. Міхеля, Г. Штарке та Ф. Грейна «Einführung in die Methodik der Stilunersuchung»
(Berlin, 1968).
За рекомендаціями Г. Міхеля, вичерпний стилістичний аналіз тексту ґрунтується на
єдності таких трьох складових: опис, роз’яснення та оцінка. Актуальним в аспекті даної
роботи є роз’яснення стилю, що полягає у «відповіді на питання, з яких причин і за яких
умов реалізується визначений в процесі опису стиль, чому в межах ряду синонімічних
можливостей було обрано саме цей, а не інший мовний варіант»[цит. за 6, 142]
Повертаючись до питання методики дослідження стилю, слід зазначити, що Г. Міхель наголошує на необхідності поєднання двох методів – аналізу, який складається з
трьох етапів, та синтезу. Першим етапом аналізу є цілісне сприйняття тексту в процесі
читання та осмислення його стилістичних особливостей. Другий етап представлено вивченням і систематизацією стилістичних елементів, представлених одиницями різних
рівнів. Третій етап – це аналіз стилістичних характеристик тексту та його одиниць, їх
частотність, дистрибуція, співвідношення та взаємний вплив [6, 142-143].
В межах обраного об’єкту та предмету дослідження основну увагу в роботі присвячено якісному аналізу лексичних одиниць, що є стилістичними синонімами домінантного дієслова lieben. Це, безперечно, не дає можливості говорити про ґрунтовний
стилістичний аналіз художнього твору з подальшим синтезом отриманих даних, але є
важливою та невід’ємною частиною дослідження ідіостилю письменника.
Якщо мова йде про стилістичні синоніми, то обов’язково слід згадати типологію
мовних стилів (стилістичних прошарків). У широкому розумінні її можна вважати відносно сталою: високий (gehoben), нейтральний (Standard) та знижений (Substandard)
стиль. Оскільки у статті для встановлення приналежності тієї чи іншої лексичної одиниці до певного стилістичного прошарку використовувався он-лайн словник Дуден [7],
то доречним буде навести класифікацію мовних стилів за цим словником: нейтральний
(normalsprachlich), образний (bildungssprachlich), високий (gehoben, сюди ж належить поетичний (dichterisch), розмовний (umgangssprachlich), знижений (salopp), грубий (derb)
вульгарний (vulgär).
Г.Ґ. Конзалік є автором більш ніж 100 романів, які вийшли загальним накладом біля
84 мільйонів екземплярів і були перекладені на 40 мов світу. Незважаючи на те, що творчість Конзаліка досі ніхто не наважився назвати частиною «великої світової літератури»,
його романи мають мільйони прихильників у всьому світі. Він і сьогодні залишається
одним з найпопулярніших німецьких письменників.
Головний герой роману Г.Ґ. Конзаліка «Людина – землетрус», Боб Баррайс, успадкувавши мільйонний статок, веде безтурботне життя красеня-плейбоя. Друзі та кохані,
які потрапляють у полон його чарівності, гинуть один за одним. Він, ніби землетрус, не
лише змінює, а й руйнує долі людей, які по своїй волі чи випадково з’являються в його
житті. Він нищить все на власному шляху і врешті-решт гине сам.
Завдяки такому неоднозначному герою, його вибуховому характеру, оригінальній
манері висловлюватися, його специфіці та багатоплановості роман майоріє стилістично
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зниженою лексикою. Звернемося безпосередньо до тексту роману, розглянемо для прикладу наступний фрагмент:
«Was hatte ich davon?»- fragte Bob Barreis teuflisch. »Sie ist in Hellmut vernarrt...» «Ja!
Und deshalb glaube ich nicht ...» [8; 57]
Ось з такою іронією Боб Баррайс говорить про Єву – кохану дівчину його найкращого
друга Гельмута Гансена, який ризикуючи власним життям врятував Боба, коли той ледве
не загинув на річці. Незважаючи на сильні почуття двох закоханих, Боб Баррайс висловлюється саме в такому стилі. Використовуючи стилістично знижену лексику vernarrt sein
in j-n, він мимоволі характеризує кохання Єви до Гельмута Хансена, як щось низьке і не
варте значної уваги.
В процесі роботи над текстом було складено синонімічний ряд з лексем такого типу:
vernarrt sein in j-n - verknallt sein in j-n – an j-m einen Narren gefressen haben – schmachten
nach j-m – umschwärmen. Всі елементи представленого ряду стилістичних синонімів дієслова «lieben» характеризуються приналежністю до стилістично зниженої лексики. Негативне значення та мовностилістична приналежність названих синонімів випливає із
змісту їх компонентів, так, наприклад, у фразеологізмі an j-m einen Narren gefressen haben
в іменник der Narr (дурень) закладається негативна оцінка, що зумовлює приналежність
всього виразу до стилістично зниженої лексики.
З-поміж лексики синонімічного ряду дієслова «lieben» в романі було виділено слова,
які цілком тотожні щодо свого лексичного значення та емоційно–експресивного забарвлення, в основному це нейтральна лексика. Розглянемо конкретний приклад:
«Robert Barreis, zuerst von seiner Mutter und später von allen, die ihn liebten und haßten,
küßten und verfluchten, bewunderten und fürchteten, zärtlich Bob genannt, war mit vier Jahren
ein außergewöhnlich hübsches, ja geradezu schönes Kind.» [8; 12]
В цьому досить невеликому фрагменті, де автор створює не тільки реальний дитячий
портрет головного героя роману Боба Баррайса, а й за допомогою кількох слів робить читачу невеликий екскурс в його непросте майбутнє. Загалом, лексеми lieben та bewundern
належать до різних синонімічних рядів, але в даному контексті вони вступають в синонімічні зв’язки, стаючи контекстуальними синонімами. Через використання саме цих
дієслів Г.Ґ. Конзалік намагається показати читачу, які саме почуття в оточуючих викликає
його герой, тобто стилістичні синоніми lieben і bewundern виконують в тексті функцію
уточнення (підсилення). Автор наголошує на тому, що Боба Баррайса не лише люблять,
його обожнюють, їм захоплюються, хоча водночас бояться і ненавидять.
Аналіз матеріалу показав, що синоніми з нейтральним стилістичним забарвленням
типу lieben та bewundern виконують у тексті роману Г.Ґ. Конзаліка очевидні функції: підсилення вираженого поняття, уточнення й конкретизація дії, предмета, виділення головних рис образу літературного героя.
У романі Г.Ґ. Конзаліка «Людина – землетрус» крім таких синонімів дієслова
«lieben», як liebhaben, liebgewinnen, Liebe empfinden, bewundern, які мають нейтральне
стилістичне навантаження, з’являється цілий ряд стилістичних синонімів, що належать
до розмовного стилю.
Стилістичні синоніми розмовного стилю відзначаються яскравими супровідними
відтінками значень, а в художньому стилі на першому плані завжди знаходиться естетично-образна функція, з огляду на це Г.Ґ. Конзалік при доборі синонімів до слова «lieben» у
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своєму романі «Людина – землетрус» використовує багато розмовної та часто вживаної
лексики:
«Bob Barreis reichte den Hörer an Marion weiter.» Liebling, sag dem guten Dr. Dorlach
guten Morgen. Er glaubt mir nicht, dass ich wirklich vor Liebe zu einer Frau schmachten
kann.» [8; 310]
Перед нами фрагмент діалогу Боба Баррайса та Маріон – жінки, яка вперше в житті
змусила нашого героя закохатися, яка зуміла показати Бобу Баррайсу, що на світі крім
нього може існувати ще хтось, хто заслуговує на його увагу та турботу. Але сила кохання
може руйнівною: Боб Баррайс власним коханням довів Маріон до трагічної смерті.
Оскільки перед нами діалог побутового характеру, то й лексика в ньому не вирізняється високим рівнем поетичності та пишномовності. Індикатором почуттів закоханих
слугує стилістичний синонім дієслова «lieben», який належить до розмовного прошарку
vor Liebe schmachten. Хоч Боб Баррайс і кохає свою наречену, але він за звичкою виражає
свої почуття дуже експресивно (інколи аж занадто експресивно). Використання фразеологічного звороту vor Liebe schmachten під час зізнання, що ти когось кохаєш, звучить
досить іронічно і не зовсім правдоподібно.
В процесі аналізу синоніміки Г.Ґ. Конзаліка впадає в око творчий підхід письменника
до вживання тих чи інших синонімів, художнє вміння застосовувати їх з певною художньо-стилістичною метою. Так, змальовуючи образ Боба Баррайса, письменник використовує такі стилістичні синоніми фразеологічного характеру, як mit einer Affenliebe an j-n
hängen; j-n vor Liebe fressen können; j-n zu Füßen liegen; j-n vor Liebe auffressen wollen.
Вони дуже вдало підкреслюють головні риси цього образу та гармонію між почуттями
Боба Баррайса та його манерою висловлюватись. Підбір таких стилістичних синонімів
до дієслова «lieben» тільки ще раз підтвердив майстерність Г.Ґ. Конзаліка у вмінні створювати образи літературних героїв, внутрішній світ яких повністю перекликається з їх
манерою спілкування.
Автор створює образ більшості своїх герої через їх мовлення, ставлення до інших.
Адже здебільшого через діалоги ми формуємо уявлення про конкретний персонаж. Ось,
як у випадку з Бобом Баррайсом, словниковий запас якого складається в основному з
слів з іронічною, фамільярною, зневажливою, грубою конотаціями, це в основному експресивна лексика розмовного характеру.
В результаті аналізу стилістичних синонімів з домінантою «lieben» в романі Г.Ґ.
Конзаліка «Людина – землетрус» їх синонімічний ряд має такий вигляд: lieben (neutral)
– liebhaben (neutral) – liebgewinnen (neutral) – Liebe empfinden – bewundern (neutral)
– mit einer Affenliebe an j-n hängen (umgangssprachlich)– j-n vor Liebe fressen können
(umgangssprachlich) – j-n zu Füßen liegen (umgangssprachlich)– j-n vor Liebe auffressen
wollen (umgangssprachlich) - vernarrt sein in j-n (salopp) – verknallt sein in j-n (salopp) – an
j-m einen Narren gefressen haben (salopp) – schmachten nach j-m (salopp) – vor Liebe zu j-m
schmachten (salopp) – umschwärmen (salopp).
Аналізуючи подані стилістичні синоніми можна зробити висновок, що використання
розмовної та стилістично зниженої лексики в художніх текстах є одним із важливих і
невід’ємних компонентів стилю Г.Ґ. Конзаліка. Синоніми такого типу виконують у його
творах, по-перше, оцінну та експресивну функції. По-друге, стилістичні синоніми, функціонуючи в тексті роману, сприяють реалізації принципу діалогічності, тобто контактов212

становлення з читачем, тому що вживання стилістично знижених синонімів є засобом
стилізації неофіційного, невимушеного, фамільярного спілкування. По-третє, використання стилістичних синонімів знижено-розмовного прошарку є засобом привернення
уваги читача (до характеристики образу героя, обставин або ситуації акту комунікації
тощо). Вживаючи нестандартну лексику, автор розраховує на те, що таким чином він
приверне увагу читача до образу його героя, вирізнить його на фоні інших літературних
героїв.
Встановлення приналежності лексичних одиниць тексту до певного мовного стилю
є однією з передумов визначення загальної стилістичної характеристики твору/творів
автора, що, у свою чергу, дає змогу говорити про ідіостиль письменника. Разом з тим,
варто відмітити наступне: наявність у тексті різноманітних за стилістичним забарвленням елементів (зокрема знижено-розмовних) жодним чином не применшує художньої
цінності твору, не порушує його композицію, навпаки, це дає змогу читачу отримати
більш детальні характеристики персонажів (в т.ч. соціальні), глибше зануритися в текст,
а також, з одного боку, позбавляє стиль викладу монотонності та одноманітності завдяки
варіативності, а з іншого, сприяє загальній стилістичній єдності твору.
Перспективним можна вважати подальше вивчення авторської стилістики Г.Ґ. Конзаліка відповідно до розробленої Г. Міхелем та ін. методики дослідження стилю, а також
лінгвостилістичний та функціональний аналіз стилістичної синонімії на матеріалі різножанрових текстів як художньої літератури, так і публіцистики та розмовного мовлення.
Особливу увагу в контексті такого роду досліджень варто приділити стилістичній диференціації одиниць синонімічного ряду у поєднанні з подальшим ґрунтовним аналізом
визначеної диференціації.
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LINGUOSTYLISTIC AND FUNCTIONAL PECULIARITIES OF THE ROW OF
STYLISTIC SYNONYMS WITH THE DOMINANT “LIEBEN”
(based on the novel by H.G. Konsalik “Ein Mann wie ein Erdbeben”)
The article deals with the linguostylistic and functional analysis of the row of stylistic
synonyms with the dominant “lieben” in the novel by H.G. Konsalik
“An earthquake man”. Qualitative analysis of the above-mentioned lexical items is an
integral part of the research of the author’s idiostyle.
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СТИШКИ-ПИРОЖКИ КАК НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-ФЕНОМЕН
В статье речь идет об особенностях современной Интернет-коммуникации, характеризующейся слиянием устной и письменной форм речи. Это предоставляет широкие
возможности для языкового творчества и реализации прагмалингвистического эффекта, что, в свою очередь, приводит к появлению новых литературных форм – таких, как
стишки-пирожки.
Ключевые слова: Интернет-коммуникация, языковая игра, устная и письменная
речь, стишки-пирожки.
Современные лингвисты и филологи в последнее время все активнее обращают
внимание на русскую речь в сети интернет. Появление в начале девяностых годов XX
века Рунета – русскоязычной части всемирной сети Интернет – в значительной степени
повлияло на развитие русской речи, сумело за несколько десятилетий существенно ее
видоизменить. В традиционном понимании разговорная речь – это разновидность литературного языка, проявляющуюся преимущественно в устной форме в ситуации неподготовленного, непринужденного общения при непосредственным взаимодействии
участников коммуникации. Однако в последние десятилетия это не вполне соответствует
действительности. Неточность заключается в том, что сообщения, которыми пользователи обмениваются при коммуникации в Интернет, обладают всеми особенностями устной
речи – неподготовленностью, линейным характером, ведущим как к экономии, так и к
избыточности речевых средств, непосредственным характером речевого акта, но такой
способ взаимодействия остается письменным.
Более того, возможности сети Интернет способствуют писательскому творчеству.
Так, на страницах Живых журналов, в блогах, Твиттере, в социальных сетях у каждого
начинающего писателя или поэта появляется возможность опубликовать свои произведения, получить оценку или признание своих заслуг, что часто приводит к коммуникативному новаторству и делает это общение необыденным и оригинальным. Креативность языковой виртуальной личности в коммуникативном пространстве сети постоянно
растет: в Интернете мы наблюдаем взрыв народного речетворчества, захватывающий все
языковые уровни. Ценители слова объединяются в группы, обмениваются опытом.
© И. Названова, А. Трач, 2013
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Особую нишу во всем этом многообразии занимают малые стихотворные жанры,
так называемые «пирожки». По некоторым сведениям они появились в сетевых сообществах в конце 2003 года: сначала на форумах, затем — в группах в социальных сетях. Все
площадки для обмена такой поэзией называют «пирожковыми» («перашковыми» - в стиле
«албанского языка»). Авторство первых пирожков приписывают Владиславу Кунгурову под
ником Al cogol, а первую пирожковую открыл Вадим Саханенко, известный как sohas [1].
Изначально пирожок - авторское произведение, в настоящий момент (в том числе
благодаря возможностям сети) они активно цитируются зачастую без авторства, как другие формы интернет-мемов, размещаются на личных страницах, страницах сообществ
и групп. По форме пирожок — это четверостишие, написанное четырёхстопным ямбом,
количество слогов 9—8—9—8. В пирожке запрещено использование прописных букв,
не только в начале стихотворной строки, но и в начале предложения и даже в именах
собственных. Не используются знаки препинания, цифры и дефисы, отсутствует рифма.
с оленем свитер мне не вяжет
резинку к варежкам не шьёт
да точно бабушка подкидыш
сегодня маме рас скажу
Полное отсутствие знаков препинания придает особый колорит, привлекает внимание читающего, так как ломает стереотипы. В Интернет-коммуникации вполне типичным стало пренебрежение некоторыми знаками препинания в связи с экономией речевых
усилий, стремлением передать наибольшее количество информации за наименьший период времени. Ежедневно сталкиваясь с огромным потоком информации, человек воспринимает только ее суть, перестает обращать внимание на ее форму, постепенно привыкая к некоторым ошибкам. В подобной ситуации единственно значимым параметром
является коммуникативная достаточность: если адресат понимает мысль автора, значит,
текст является коммуникативно-эффективным.
В пирожковой поэзии написание без знаков препинания и заглавных букв полностью меняет облик текста, таким образом, акценты восприятия смещаются с визуальных
на смысловые. Более того, пирожки не используют даже традиционные для Интернеткоммуникации смайлики, призванные передать эмоции или модальность в условиях отсутствия паралингвистических средств общения. Таким образом, читателю предлагается
домыслить, придать эмоциональную окраску самостоятельно.
вторую часть романа гоголь
забросил яростно в камин
его слуга сказал при этом
с большим почтеньем аффтар жжот
Помимо отступления от кодифицированных норм пунктуации, для пирожков характерно нарушение фонетических, лексических, грамматических норм. С психологической
точки зрения, анонимность и безнаказанность в Интернете позволяет пишущему чувствовать себя более раскрепощенным в выборе языковых средств, например, использо216

вать лексику, недопустимую в обычной устной и письменной речи, в том числе ненормативную [2].
татарский хан сурово крикнул
славяне заплатите мзду
ему ответили красиво
но рифма здесь запрещена
Примечательно то, что при всей кажущейся несерьезности жанра, пирожки не являются примитивными. Авторы демонстрируют осведомленность и эрудированность, затрагивают политику, актуальные новости и происшествия, области науки, исторические
и культурные события, литературу, искусство и религию:
внутри большой матрешки путин
внутри медведев а внутри
такой же путин но поменьше
а дальше я боюсь смотреть
две параллельные прямые
живут в эвклидовом мирке
и бегают пересекаться
в мир лобачевского тайком
в одной реке купаться дважды
нельзя учил нас гераклит
был прав философ однозначно
пираньи это подтвердят
напрасно в бочку к диогену
ходили женщины тайком
теперь от тех детей побочных
в элладе кризис мировой
При этом, автор может актуализировать в послании как глобальные проблемы, так
и бытовые:
как можно жить совсем без хлеба
и с непомытою плитой
спросил андрей и сразу умер
по крайней мере для меня
сегодня ночью я проснулась
от странных звуков за окном
ах это градусник стучится
впусти там минус тридцать два
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Большинство пирожков построены с помощью различных видов языковой игры.
Языковая игра используется для усиления выразительности текста или для создания
комического эффекта. Нарушая языковые нормы, она представляет собой мощное средство воздействия на аудиторию. В литературе по речевому воздействию многократно
отмечался тот факт, что для речевого воздействия некоторый нейтральный текст должен быть определенным образом изменен. Под общим термином «языковая игра» Е.А.
Земская и М.В. Китайгородская объединяют все «явления, когда говорящий “играет”
с формой речи, когда свободное отношение к форме речи получает эстетическое задание, пусть даже самое скромное» [3:172]. Языковая игра такого уровня используется
для усиления выразительности, привлечения внимания и, в конечном счете, создает
комический эффект. Используя ЯИ, говорящий обращает повышенное внимание на
форму речи не просто для того, чтобы передать ту или иную информацию, а чтобы
вызвать эстетическое чувство и, следовательно, воздействовать на собеседника. Кроме
того, языковая игра компенсирует отсутствие паралингвистических компонентов речи,
служит средством передачи чувств и эмоций говорящего, привлекает внимание к необычной форме речи и, следовательно, помогает добиться большего воздействия на
аудиторию.
Одним из видов языковой игры является каламбур, обыгрывающий многозначность
и омонимию. Каламбур – это шутка, основанная на смысловом объединении в одном
контексте либо разных значений одного слова, либо разных слов (словосочетаний), тождественных или сходных по звучанию:
я вижу свет в конце тоннеля
мне кажется что их там пять
одеты броско сексуально
пойду поближе погляжу
Сознательная деформация причинно-следственных отношений также вызывает комический эффект за счет возникновения алогизмов. Такое построение фразы гарантирует усиленный эффект обманутого ожидания, так как неожиданная ситуация является
причиной для сильного эмоционального потрясения. Это явление строится на контрасте
между психическим состоянием, вызванным ожиданием, и тем, что оно не оправдалось,
результатом чего становится проявление чувств:
весенний дождь улыбка мамы
пломбир в киоске школьный вальс
все пронеслось перед оксаной
когда геннадий снял носки
один олег родился ночью
и чтоб врачей не разбудить
сам перерезал пуповину
помылся чайник вскипятил
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В пирожках встречаются многочисленные примеры обыгрывания природы фразеологизмов и устойчивых выражений, в чем проявляется поиск новых форм образности:
«…преобразования фразеологизмов, связанные с формой, значением, коннотативными
и культурными компонентами их содержания, опознаются и осознаются читателями и,
как правило, достигают того коммуникативного и стилистического эффекта, на который
были рассчитаны» [4:181].
Поиск новых форм образности толкает создателя пирожка к «окказионализации»
фразеологизмов, которая может проявляться в нескольких направлениях.
1. Трансформация общеязыковой формы (изменение в компонентном составе фразеологизмов, объединение нескольких единиц, сокращение компонентного состава и др.):
пока головушка дремала
совсем подставы не ждала
дурные ноги ее сдуру
прям на работу принесли
2. Изменение нормативной сочетаемости, которое обновляет и усиливает коннотативный компонент их семантики:
я опущусь на дно глазное
твоих безумно синих глаз
и там чудовища морские
меня конечно же сожрут
3. Буквализация прочтения фразеологизма в тексте:
когда внезапно переходит
злодей на сторону добра
на середине перехода
его сбивает грузовик
Читатель вовлекается в своеобразную игру — опознавание знакомых элементов
действительности (не только литературных, но и общеязыковых, культурологических,
исторических, научных, бытовых и т.п.) с одновременной или последующей попыткой
увидеть что-то новое за уже известным. Стремление к нетривиальности, большей выразительности и необходимость актуализации читательского восприятия приводит к появлению еще одного приема – интертекстуальности. Равная слову, словосочетанию или
предложению интертекстема может обыгрывать принадлежащее к общенациональному
культурному фонду наследие: Библию, античную мифологию, литературу, общеизвестные философские и исторические события и факты, обширный фольклорный материал.
приняв клубок от ариадны
тесей спустился в лабиринт
а чтоб идти не скучно было
с оленем шапочку связал
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Для создания языковой игры авторы используют разнообразные интертекстуальные
элементы: реминисценции, аллюзии, цитаты, пародирование [5].
глагол прожег олегу сердце
какой неправильный глагол
ты больше этого глагола
оксана не употребляй
В XXI веке письмо расширило свою сферу применения: темы и проблемы обсуждаемые устно, например беседы о новостях, погоде, знакомых и знаменитостях теперь стали
вестись в письменной форме. Письменный текст освоил новую, свободную ранее нишу,
для которой литературный язык не подходил.
У языка сетевого общения сформировались свои, более гибкие правила пунктуации
и орфографии, своя лексика и грамматика. Зачастую это существующая отдельно, образованная на основе разговорного языка и традиций интернет-общения система, которая,
вместе с тем, не отрицает предшествующего знания, а во многом его активно использует.
Такая прозрачность и проницаемость границ между книжно-письменной и разговорноустной формами общения предлагает большие возможности для творчества, создания
новых жанров и «новой» образности. Нарушения норм в таких текстах не всегда свидетельствуют об «ухудшении» языка, – наоборот придают индивидуальности, привлекают
внимание, активизируют эмоции и восприятие с помощью эффекта обманутого ожидания. Пирожок как новый малый жанр в современной русской поэзии, наподобие хокку
и танка со своими определенными правилами создания и емким содержанием в сжатой
форме - яркий пример языкового творчества в Интернете.
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СТИШКИ-ПИРОЖКИ ЯК НОВИЙ ІНТЕРНЕТ-ФЕНОМЕН
У статті йдеться про особливості сучасної Інтернет-комунікації, яка характеризується злиттям усної і письмової форм мовлення. Це надає широкі можливості для
мовної творчості та реалізації прагмалінгвістичного ефекту, що, у свою чергу, призводить до появи нових літературних форм – таких, як віршики-пиріжки.
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STISHKI-PIROZHKI AS A NEW INTERNET PHENOMENON
This article touches upon some peculiarities of Internet-communication which is
characterized by written and oral speech convergence. It gives manifold possibilities for
language creativity and pragmalinguistic effect. This leads to advent of some new literary
forms, such as rhymes called “stishki-pirozhki”.
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Наприкінці ХХ — на початку ХХІ століття інтереси мовознавців зосередилися на
проблемах мови як динамічного антропоорієнтованого феномену — знарядді мислення,
засобі спілкування та інструменті здобуття, збереження й трансляції знань про людину,
культуру та суспільство. Це сприяло залученню до лінгвістичних студій досліджень інших дисциплін, в результаті чого виникла ґендерна лінгвістика (лінгвістична ґендерологія), яка вивчає ґендер, тобто соціальну стать людини.
Сучасне дослідження ґендеру у мовознавстві стосується двох груп проблем:
1. Мова та відображення у ній статі. Мета такого підходу полягає в описі та поясненні
того, як маніфестується в мові наявність людей різної статі (досліджуються, насамперед,
номінативна система, лексикон, синтаксис, категорія роду тощо), які оцінки приписують
чоловікам і жінкам, і в яких семантичних царинах вони найбільш помітно виражені.
2. Мовленнєва і в цілому комунікативна поведінка чоловіків і жінок, де виокремлюються типові стратегії й тактики, ґендерно специфічний вибір одиниць лексикону, засоби
досягнення успіху в комунікації, преференції у виборі лексики, синтаксичних конструкцій тощо — тобто, специфіка чоловічого та жіночого мовлення [1].
У цій статті ґендер досліджується в межах першої групи проблем, а саме з’ясовується,
як в українській мовній картині світу маніфестується маскулінність, якими є її еталони
та стандарти, як носії української суспільної свідомості оцінюють ті чи інші риси зовнішності чоловіка і як останні можуть пов’язуватись з іншими характеристиками особистості.
Взаємодія між людьми не може не базуватися на загальноприйнятих у відповідній
культурі зразках, не може відбуватися поза закономірностями соціального сприйняття.
Одним з проявів соціальної перцепції і одночасно її результатом є стереотипи, у тому
числі ґендерні. Стереотипи — узагальнення соціального досвіду представників певної
лінгвокультури, когнітивні зразки для категоризації світу, які допомагають орієнтуватись
у світі та в соціумі [2: 187]. Ґендерні стереотипи — соціальні стереотипи на основі “прийнятих у суспільстві уявлень про маскулінне та фемінінне та їхню ієрархію” [3], про те,
як дійсно мають виглядати та поводитися чоловіки й жінки.
Актуальність статті визначається дослідженням взаємодії ґендеру і мови через вивчення ґендерних стереотипів маскулінності, відображених у текстах сучасного українського мас-медійного дискурсу.
Мета дослідження — виявити й описати наявні в українській ґендерній мовній картині світу деякі стереотипи зовнішності чоловіка, встановити їхній можливий зв’язок із
загальною характеристикою особи та простежити трансформацію цих стереотипів на
матеріалі текстів українських інтернет-статей і газет.
Питанням вивчення ґендеру та ґендерних стереотипів, зокрема, у засобах масової
інформації, приділяли увагу такі російські вчені, як А.В. Кириліна, О.А. Вороніна, Н.І.
Ажгіхіна, С.С. Скорнякова та інші. Проблемами ґендерних стереотипів у мас-медіа займались українські дослідники О.І. Горошко, О.І. Семиколєнова, І.Б. Кіянка, Н.М. Сидоренко, Т.В. Данильченко. Однак ґендерні стереотипи зовнішності чоловіка та їхня динаміка в українській традиційній та сучасній мовній картині світу спеціальному лінгвістичному дослідженню не підлягали.
Зовнішній вигляд, безумовно, є одним з найважливіших компонентів ґендерної стереотипізації. Сприйняття власної зовнішності та зовнішності оточуючих має безпосе222

редній зв’язок з тим, наскільки фемінінним чи маскулінним у конкретній культурі та в
конкретному соціумі вважається індивід. Маскулінність та фемінінність — історично
змінні концепти. Культурна репрезентація статі створюється за допомогою акцентуації
тих чи інших сторін цих багатомірних концептів [4]. При цьому важливу роль в актуалізації ґендерних стереотипів відіграє масова комунікація,оскільки вона є найактуальнішим відображенням картини світу і, водночас, потужним знаряддям конструювання
ґендерних стереотипів. Герой мас-медійного повідомлення найчастіше є і реальною людиною, і певною матрицею людини одночасно, опис його зовнішності відображає авторські та загальносуспільні стереотипні уявлення про зовнішність індивіда та зв’язок
зовнішніх даних з іншими характеристиками особи.
Національний образ зовнішності — один з найбільш вагомих фрагментів мовної картини світу. Еталони чоловічої та жіночої зовнішності, які існують у будь-якій культурі,
є сукупністю відібраних на основі буденного знання ознак, пов’язаних з фізичними особливостями конституції обох статей та співвідносних з ними особливостей естетичних
ознак [5: 41].
У більшості культур норми сексуальної привабливості зосереджені значною мірою на
зовнішності жінок, а не чоловіків [6: 181]. В українській мовній картині світу також спостерігається асиметрія: зовнішність жінки зазначена більш детально і більшою кількістю
мовних одиниць, ніж зовнішність чоловіка. Цей факт свідчить про те, що в українській
картині світу зовнішність є більш значимим параметром для жінки, ніж для чоловіка.
У всякому разі для чоловіка гарна зовнішність не є вирішальним фактором, особливо
якщо вона є його єдиною позитивною якістю: “Гадаю, багато хто погодиться з тим,
що в чоловікові головне — це розум і сила, зовнішність ж — справа другорядна. І пріоритети ці поза часом” [7].
У традиційній українській культурі (маємо на увазі зразки фольклору, літератури
і мистецтва) простежується певна відповідність елементів еталонної привабливої зовнішності чоловіків біологічно-репродуктивним та основним соціальними ролям. Отже,
логічним є те, що в українській мовній картині світу традиційно еталонними рисами
привабливої чоловічої зовнішності вважаються: міцна статура, наявність фізичної сили,
високий зріст (в ідеалі — їхній комплекс). Ці стереотипні уявлення про зовнішність чоловіка як про еталон і зараз є найпоширенішими, панівними, такими, що містять відтінок
позитивної оцінки: “Еней у виконанні Анатолія Хостікоєва (у спектаклі Сергія Данченка) був ідеалом чоловіка і героя. Ніхто з глядачів не сумнівався, що саме такий ставний,
могутній красень (точно з божественним корінням!) зуміє перемогти всіх і вся” [8].
“Відкрите обличчя, зріст 1,90 м, спортивна статура — такий “шпигун” викликав довіру” [9]; “У наш рейтинг регіонал Мочарський потрапив виключно через зовнішність.
Високий з сивиною на скронях — ну чим не Джеймс Бонд” [10].
Часто до цих основних характеристик додаються конкретно-національні, наприклад,
традиційний темний колір волосся “класичного” українця, що значно посилює позитивну оцінку: “Молодого, високого, чорнявого народного депутата Юрія Михальчишина
важко не помітити жіночим оком”; “Любомир Мельничук …не менш високий і ще
більш чорнявий свободівець” [11].
З традиційних у минулому елементів зовнішності українського чоловіка слід зазначити вуса, які в минулому були майже обов’язковим атрибутом мужності. Незважаючи
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на те, що більшість сучасних чоловіків відмовилася від вусів, ця деталь зовнішності й
зараз сприймається нашими сучасниками або нейтрально, або позитивно: “…багато хто
ще пам’ятає незрозумілий шарм Василя Степановича. Як казала одна журналістка, аж
колінця трясуться. У чому ж секрет невисокого на зріст сідоглавого чоловіка? Мабуть,
вся справа у вусах” [12].
У той же час борода, яка також раніше вважалася ознакою чоловічої зрілості, сприймається неоднозначно. Наявність бороди у сучасного чоловіка може асоціюватися з мужністю або бути атрибутом представника певної професії чи статусу (священник, геолог,
професор тощо) і, відповідно, сприйматися нейтрально чи позитивно в залежності від
уподобань суб’єкта оцінки: “Інтелігентна зовнішність, професорська борідка, грамотна мова” [13]. Однак поза згадуванням конкретної професії у буденній свідомості епітет
“бородатий” або іменник “бородань” здебільшого мають негативний відтінок недоглянутості, нецивілізованості і в контексті сполучаються зі словами, які конкретизують причину цього негативу: “У моєї мами є приятелька Інна, чий чоловік-бородань Василь інколи
буває тверезим” [14]; “зник цей бомж-бородань” [15].
Взагалі існуючі стереотипи транслюють не лише уявлення про те, що є нормою для
зовнішності людини, вони також презентують знання про “відхилення” від норми. Очевидно, що крім стандартів чоловічої краси, існують і традиційні стандарти “антипривабливості” — риси, небажані для чоловіка. Недоліками чоловічої зовнішності в традиційній українській мовній картині світу вважаються: надмірна худорлявість, низький зріст
та зайва вага (особливо в комплексі з низьким зростом), лисина: “Звісно, надмірна худорба, занадто маленький зріст чи лисина на всю голову прикрашає не кожного” [16].
Відповідно, особи з такими ознаками, або комплексом ознак, оцінюються негативно.
Так, критикуючи підбір актора на роль В.Висоцького та її виконання, журналіст називає
його “загадковий астенічний Висоцький”, “анемічна механічна примара” [17]. “Комплекси через невисокий зріст у чоловіків починаються знов-таки в юному віці. Хлопцю,
нижчому від середнього зросту, дуже важко вибрати собі дівчину” [18].
Наявність великого живота у чоловіка в українській мовній картині світу розглядається як значний недолік його зовнішності. Нейтральне “живіт” часто замінюється на
негативно чи іронічно забарвлене “пузо” або “черево” (“черевце”), а об’єкт оцінки дістає
епітет “пузатий”: “Екс-чоловік Брітні Спірс наїв пузо; За останній час Федерляйн обзавівся черевцем” [19]. Важливим в останніх прикладах є те, що екс-чоловік Брітні Спірс
насамперед відомий як неприємний скандальний тип, альфонс та шлюбний аферист. Наявність великого живота підсилює негативну оцінку чоловіків: “Пузатий обмежений хам
— асоціація, що виникає на слово “генерал” коли не в кожного, то в кожного другого” [20].
Рідке волосся та лисина в українській мовній картині світу завжди були предметом
глузування і розглядаються, насамперед, як вада. Помічено, що за умови позитивної оцінки людини з цією ознакою факт наявності лисини або не згадується, або ця інформація
подається в комплексі з низкою позитивних рис та оцінок: “Я лисий, яскравий і помітний!” [21]. І навпаки, коли необхідно підкреслити негативні риси чоловіка обов’язково
згадується, що він ще й лисий або лисуватий: “…вийшов кремезний лисий чоловік, який
бив мене 15 жовтня і почав погрожувати” [22].
Щодо ставлення чоловіків до одягу, в українській культурі традиційно засуджується
неакуратність та схвалюється охайність, елегантність та загальний гарний вигляд одягу:
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“Так може бути чоловік все-таки повинен за собою стежити? І, можливо, справжній
чоловік — це зовсім не та нечесана істота в тренувальних штанах з витягнутими колінами, пивним черевцем і похмурим поглядом, яка лежить на дивані перед телевізором
з твердим переконанням, що виглядати по-іншому можна лише в разі зміни сексуальної орієнтації” [23]; “Він (Леонід Кравчук) у костюмі від Вороніна, темна краватка у
сріблясту крапочку” [24: 49]. “Серж наполегливо рекомендує повернутись до славних
традицій носити костюми. “Це були елегантні часи!” — захоплено розповідає дизайнер” [25].
Оскільки у традиційній українській картині світу зовнішність не є для чоловіка визначальним фактором, надмірна увага чоловіка до власної зовнішності сприймається
українцями як відхилення від образу мужності: “Якось звикли ми до того, що клопотання про власну зовнішність — притаманне більше прекрасній статі” [26]. Часто чоловік,
який приділяє надмірну увагу своєму зовнішньому вигляду, отримує в українській мовній картині світу негативну оцінку і є об’єктом іронії: “Олег Ляшко: Я ж не дівчина, щоб
час перед дзеркалом проводити” [27]; “Загалом, ці красені з кабінетів краси просто не
вилазять” [28]. Однак все вищезазначене стосується, підкреслюємо, традиційних культурних поглядів та їх відображення в українській картині світу, а, отже й в українській
мовній картині світу.
Натомість загальновідомо, що стереотипи чоловічої зовнішності зазнали останнім
часом серйозних змін. Говорячи про трансформацію уявлень про стереотипи зовнішності чоловіків, насамперед необхідно сказати про появу в українській картині світу понять
про абсолютно нові типи чоловіків — метросексуалів та андрогінів. Безумовно, феномен
метросексуала — тенденція світового масштабу. Саме цей новий взірець маскулінності
можна вважати сформованим засобами масової інформації. На думку дослідників, серед
яких В.М.Богуславський, С.С. Степанов, наразі існує дві тенденції: перша — до збереження національних ідеалів і друга — до створення мегаеталону зовнішності ( у значній мірі за допомогою засобів масової інформації) [29]. Типовий метросексуал: “дуже
симпатичний чоловік, з гладко виголеним лицем, доглянутими руками, нафарбованими
(прозорим лаком) нігтями, стильною стрижкою, вищипаними бровами і в дуже дорогому костюмі, думаю, як мінімум від Armani”; “Метросексуали — такі ж чоловіки, як і
всі інші, просто більш серйозно ставляться до своєї зовнішності , того ж вимагаючи
від оточуючих [30]; “Якщо чоловік — метросексуал, це означає лише те, що він приділяє
чимало уваги своєму зовнішньому вигляду і доглядає за собою з не меншою ретельністю,
ніж це робите ви. Чоловік-метросексуал може користуватися вашим зволожуючим
кремом, позичати кошти для укладання волосся і пінцет, а також надовго займати
ванну — іноді набагато довше, ніж ви” [31].
Поява андрогінів знаменує подальшу трансформацію стереотипів чоловічої зовнішності, яка практично унеможливлює візуально встановити межу між чоловіками та жінками. Андрогінність — це феномен прояву в людині і чоловічих, і жіночих якостей та
ознак: “Якщо ви зустріли досить привабливу дівчину на височенних підборах із довгими
ногами — нею може виявитися хлопець на ім’я Степан! Хлопець певен — він не гомосексуал і не трансвестит, він — андрогін” [32]. “Раніше слово “андрогін” використовувалося як синонім слова “гермафродит”. Сьогодні їх називають інтерсексуалами, і вони
як ніколи в моді!” [33].
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Отже, сучасний український мас-медійний дискурс широко відображає наявні в
українській мовній картині світу гендерні стереотипи і, зокрема, стереотипи зовнішності
чоловіка. Більшість з них є традиційними, які базуються на фізіологічних особливостях
чоловічого організму, на його репродуктивно-біологічній функції та на традиційній соціальній ролі чоловіка. Фізичні вади в основному згадуються при негативній характеристиці об’єкта оцінки для її посилення.
Новими, нетрадиційними ґендерними стереотипами є такі стереотипи зовнішності
чоловіка, як метросексуал та андрогін. Ці феномени не є генетично українськими, ми
вважаємо їх нав’язаними зарубіжними мас-медіа. Проте певні трансформації у свідомості українців (особливо молодих) свідчать про появу нової моделі маскулінності як
у зовнішньому вигляді, так і в поведінці. Їхня поява в українській мовній картині світу
свідчить про поступове стирання меж між чоловічим та жіночим зовнішнім виглядом і
має бути об’єктом психологічного та лінгвістичного дослідження.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ТЕКСТАХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ О ВАКАНСИИ
Статья посвящена анализу особенностей текстов интернет-объявлений о вакансии, проявляющихся на лексико-семантическом уровне, а именно анализу лексико-семантического поля, использования базы символов информативного и эмотивного характера, тенденций к составлению нестандартных интернет-объявлений, изменений в семантике некоторых слов.
Ключевые слова: интернет-коммуникация, интернет-объявление о вакансии, семантическое поле, клишированность, символы, нестандартные объявления, изменение
семантики.
На данном этапе развития общества Интернет стал неотъемлемой частью бытовой
и профессиональной жизни современного человека. Интернет-коммуникация вызывает
большой интерес у лингвистов, в первую очередь потому, что является самой интерактив© Е. Павлова, 2013

228

ной средой общения, так как коммуниканты могут обмениваться информацией не ощущая границ. Во-вторых, интернет-коммуникация является относительно новым и при
этом очень популярным явлением, поэтому требует анализа и изученности. В-третьих, в
Интернете содержится практически весь спектр языкового материала, который фиксирует самые актуальные изменения в языке.
Интерес лингвистов к интернет-коммуникации отражен в направленности исследований. В частности, Н.С. Андрианова рассматривала подходы изучения жанров интернет-коммуникации [1], Л.Ю. Щипицина написала работу, посвященную классификации
жанров компьютерно-опосредованной коммуникации [2]. Е.И. Горошко анализировала
интернет-жанр и функционирование языка в Интернете [3], сформировала дисциплинарную парадигму лингвистики Интернета [4]. Изучением различных аспектов компьютерного дискурса занимались Е.Н. Галичкина [5] и П.Е.Кондрашов [6]. К особенностям
интернет-коммуникации в своих работах обращались Д. Кристал [7] и А.С. Рыжова [8],
изучением отдельных интерет-жанров занимались Я.А. Бардашевич [9], М.В. Мельник
[10] и А.А. Селютин [11]. Кроме того, что в связи с распространением новой формы
общения увеличилось количество видов и подвидов жанров, произошли изменения и
в популяризации одних и устаревании аналогичных им ранее использованных жанров.
Так, данная статья посвящена анализу лексико-семантических особенностей интернетобъявление о вакансии, так как данный жанр активно используется в сфере менеджмента
персонала.
По наблюдениям В.В. Дементьева, объявления о вакансии (отметим, что терминологические словосочетания «объявление о вакансии», «о свободной вакансии», «о поиске
сотрудника» мы рассматриваем как синонимичные) стали объектом исследования в работах А.Г. Пастухова («Сорт текста «объявление о приеме на работу» в анализе коммуникативной ситуации» [12], «Объявление о вакансии: между жанром и сортом текста»
[13]). Также изучением средств конструирования гендерной идентичности в объявлениях о рабочих вакансиях занимается В.Н. Арчаков [14]. Данной тематике также была
посвящена диссертационная работа Неупокоевой А. В. «Наименование лиц в типе текста
«объявление о приёме на работу» в гендерном аспекте».
В данной статье мы обратимся к анализу языкового воплощения, определяющего
специфику жанра, а именно к лексико-семантическим особенностям жанра интернетобъявления о свободной вакансии. Актуальность темы данной статьи обусловлена необходимостью теоретического и практического изучения жанровых форм интернет-коммуникации с позиций языкового воплощения (с позиций практики речевой коммуникации
и лингвистики текста) в связи с ростом популярности общения посредством сети Интернет и жанра интернет-объявления в частности. Целью написания данной статьи является
анализ одного из жанрообразующих признаков - языкового воплощения, а именно лексико-семантических особенностей данного жанра.
Источником языкового материала для нас послужили наиболее популярные в менеджменте персонала сайты, посвященные трудоустройству: http://www.work.ua/, http://
hh.ua/, http://rabota.ua/. В среднем на сайте размещается более 40 тыс. интернет-объявлений о вакансии, при этом ежедневно сайт посещают более 200 тыс. человек, которые
просматривают до 2,5 млн. страниц с вакансиями (статистика взята с сайта http://www.
work.ua/, состоянием на апрель 2013 года). Следует обратить внимание, что темпы нара229

щивания популярности данных сайтов постоянно растут в геометрической прогрессии,
увеличивается количество пользователей, объемы обрабатываемой ими информации и
результативность. Такие сайты содержат не только актуальные вакансии, но и базу резюме и компаний, статьи с соответствующей тематикой, статистические данные, должностные инструкции, бланки кадровых документов, законодательную базу, касающуюся
трудоустройства и многое другое. Таким образом, подобные сайты являются самыми
интерактивными в сфере менеджмента персонала ресурсами по поиску свободных вакансий и сотрудников, а тексты размещаемых объявлений отражают реальную речевую
ситуацию развития русского языка в Украине.
При описании лексико-семантических особенностей, в первую очередь, хотелось
бы отметить, что с точки зрения сферы употребления в текстах объявлений преобладают
общеупотребительные однозначные слова, что объясняется публично-массовым характером данного жанра и коммуникативной целью.
На основе анализа лексического состава текстов объявлений о вакансии нами были
выделены такие лексико-семантические группы: характеристика компании (динамично
развивающаяся компания, международная компания, «УКРАИНА» - один из ведущих национальных телеканалов страны), профессиональные и личные качества кандидата (отличное владение основными графическими программами, желание работать, способность к реализации и соблюдению установленных сроков, творческий подход, креативное мышление), условия работы (полный рабочий день, достойная заработная плата,
уютный офис). Также отдельную группу составляют слова и словосочетания с локальным значением, при описании контактов или расположения места работы: город Киев;
район м. Лукьяновка; Адрес: Киев, ул. Краснозвездная, 54. Еще в одну группу выделяются слова с темпоральным значением, чаще всего при указании стажа, продолжительности рабочего дня, истории компании-работодателя: Требуемый опыт работы: 3-6 лет;
график работы Пн-Пт с 9:00 до 18:00 [15] и т.д. Таким образом, интернет-объявление о
вакансии имеет свой достаточно конкретный и тематически ограниченный лексический
фонд, так как реализуется в интернет-СМИ, ориентирован на большую аудиторию, нейтральную лингвистическую среду, краткость и имеет четкую структуру.
Г.О. Винокур отмечал, что газетным изданиям свойствен ограниченный словарный
запас: «В газетной речи нет почти ни одного слова, которое не было бы штампом, клише,
шаблоном. Наиболее употребительные слова из газетного лексикона – уже не слова, а
термины... словарь газеты всегда носит характер фразеологии, т. е. суммы фиксированных, штампованных речений с заранее известным уже, точно установленным, механизированным значением, смыслом» [16: 125]. Данное явление свойственно и для современных
интернет-СМИ, а особенно для рассматриваемого нами жанра и проявляется в частом использовании устойчивых повторяющихся речевых конструкций (шаблонов, клише).
Использование речевых стандартов обеспечивает легкую воспроизводимость, конструктивность, однозначную семантику, нейтрально-нормативную окраску, соблюдения
формы делового общения, соответствие психологическим стереотипам, возможность
упрощения и ускорения коммуникации как для адресанта, так и для адресата, а также
является неотъемлемым свидетельством принадлежности текста к соответствующему
жанру. Следует различать речевые штампы и клише. Штампами называют «стилистически окрашенное речевое средство, за счёт высокой употребительности превратившееся
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в ходовую и надоевшую псевдовыразительную единицу, что вызывает её отторжение
адресатом» [17: 536]. Клише же является «всякая готовая речевая формула, критерием
для выделения которой служит регулярность ее появления в определенных повторяющихся речевых ситуациях» [18: 130]. Таким образом, для объявлений о свободной вакансии характерна именно клишированность: «Описание вакансии:
Компании требуется на постоянную работу Ведущий менеджер по Центральному региону. Требования: М/Ж, Высшее образование, Опыт работы не менее 2-х
лет, Уровень владения ПК - продвинутый пользователь, Наличие автомобиля обязательно. Уровень зарплаты - по итогам собеседования» [15]. Все словосочетания,
выделенные жирным курсивом, мы относим к клише, так как они воспроизводятся в абсолютном большинстве текстов анализируемых объявлений. Отдельные слова относим к
официально-деловой лексике. К неклишированной лексике в данном примере относятся
только названия вакантной должности и региона.
Однако среди столь стандартизированных текстов встречаются и элементы разговорно-бытовой лексики неформального общения, часто с эмоционально-оценочной окраской: «Замечательные условия работы: уютный офис класса «А», комфортное рабочее
место; Своя кухня в офисе. Кофе, чай и печеньки :). Также у нас есть комната отдыха,
настольный теннис, тренажер!», «Требования: знание техники продаж, стремление
быть лучшим в своем деле, умение мечтать:)» [19]. Как видим, в представленных примерах кроме соответствующей лексики для создания эмоционального фона используются свойственные ранее только неформальной личной электронной переписке символы
- «смайлики». Использование данных приемов нарушает автоматизм восприятия текстов данного жанра, способствует созданию соответствующего эмоционального фона
и ответной реакции со стороны адресата. Встречается также использование символов
информативного характера «Заработная плата по результатам собеседования + %
с продаж + бонус + социальный пакет» [19]. Таким образом, в интерент-объявлениях
о вакансии проявляется тенденция использования эмотивных символов, которые ранее
не являлись нормативным явлением для данного жанра. Использование информативных
символов способствует максимальной сжатости, смысловой наполненности и наглядности (схематичности).
В затронутом нами аспекте хотелось бы отметить, что в жанре интернет-объявлений
проявляется тенденция к созданию нестандартных объявлений о работе. Такой подход,
при поиске сотрудника еще раньше и очень активно использовался за рубежом. Для нас
это явление пока ново и еще не часто используемо. С появлением Интернета легко доступными стали зарубежные методы работы, используемые в менеджменте персонала,
основные принципы которого также являются заимствованными. Нестандартным объявлениям о работе посвящено много статей на соответствующих сайтах о менеджменте
персонала и деловом общении не только Украины, но и России, Белоруссии [20; 21; 22; 23].
«Системный администратор Linux:
Молодая и динамично развивающаяся компания снова пополняет свои ряды хорошими людьми. В этот раз нам нужен системный администратор Linux...
Дочитавшим до этого места — плюс 10 баллов преимущества перед остальными» [15].
Если раньше использование нестандартных для опреленного жанра языковых
средств («плюс 10 баллов преимущества» – клише, используемое в компьютерных
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играх) свидетельствовало о неграмотности и незнании профессиональной лексики, то
теперь это используется для фиксации внимания, создания определенного эмоционального фона и ответной реакции адресата. Таким образом, интернет-объявления о вакансии отражают новые тенденции в языке.
Хотелось бы также отметить некоторые лексемы, которые в контексте рассматриваемого жанра изменили свою семантику. Так, слово официальный в лексикографических
источниках зафиксировано в таких значениях: «1) правительственный; формальный,
должностной, служебный; 2) деловой, сухой, бесстрастный, сдержанный, натянутый»
[24: 593]. В 100 % случаев употребление данного слова при случайной выборке его семантика приближена к значению слова «законный - 1. Основанный на законе, законах,
признаваемый, предписанный законом. 2. Справедливый, правильный. 3. Имеющий официально зарегистрированное положение, статус» [25: 327; 27: 281]. Например: «официальное оформление», «официальная заработная плата», «официальное трудоустройство,
белая зарплата» [15]. В последнем примере представлено еще одно интересующее нас
слово «белая». В рассматриваемом нами жанре это слово используется в том же значении,
что и слово «официальный», используется реже и только для характеристики заработной
платы: «Гарантируем полную официальную занятость и «белую зарплату», «з/п 4000 грн.
(белая)» [15]. Новая семантика данного слова пока не зафиксирована в доступных нам словарях, что свидетельствует о ее недавнем использовании в сфере менеджмента персонала.
Следует также отметить, прилагательное «стабильный», которое в связи с экономическим кризисом, следствием которого стало закрытие многих компаний, стало чаще
использоваться и получило оттенок значения «надёжный - такой, на которого можно
положиться, внушающий полное доверие. Прочный, крепкий» [25: 1258; 27: 483] и воспринимается как однозначно положительная характеристика: «Мы гарантируем: действительно интересные задачи в стабильной и развивающейся компании», «Мы предлагаем:
Бесплатное обучение, Стабильность», «Стабильная работа в крупной компании» [19].
Еще одно слово, на которое хотелось бы обратить внимание, - это «рост». В словарях оно фиксируется в следующих значениях: «1. Увеличение организма или отдельных
органов в процессе развития. 2. Увеличение в числе, в размерах, развитие. 3. Усиление,
укрепление. 4. Совершенствование в процессе развития» [26: 684; 27: 881]. Иногда оно
используется в своем основном значении при описании требований к внешним характеристикам кандидата: «Рост от 180 см». Но чаще данное слово используется в следующем контексте: «Перспектива карьерного роста», «стремительный профессиональный
и карьерный рост», «широкие возможности карьерного роста и профессионального
развития», «Постоянная возможность обучения и роста!» - где его значение ближе к
семантике слова «развитие», подъем по карьерной лестнице.
Таким образом, проанализировав популярный и новый относительно пространства
функционирования жанр интернет-объявления о вакансии, нам удалось выявить некоторые его особенности. Анализ особенностей языкового воплощения интернет-объявлений о вакансии на лексико-семантическом уровне показал следующие тенденции:
использование достаточно ограниченного лексико-семантического поля, использование
базы символов информативного и эмотивного характера, тенденция к составлению нестандартных интернет-объявлений, изменения в семантике некоторых слов. Так, тексты
интернет-объявления о вакансии отражают всю живость языка профессионального и
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языка интернет-коммуникации, фиксирующие таким образом последние и самые актуальные тенденции в жизни общества.
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ВПЛИВ Е.ПАНОФСЬКОГО І Н. ГУДМЕНА НА ФОРМУВАННЯ
ТЕОРІЇ ЕКФРАЗИСУ В.Т.МІТЧЕЛЛА
У доповіді йдеться про розмежування аналітичного апарату інтермедіальності
та екфрастичної теорії. Аналізується теорія екфразису, викладена в працях В. Т. Мітчелла ще у 1991-1994 рр., яка сформувалась під сильним впливом іконології Е. Панофського та теорії когнітивної загальності мови всіх мистецтв Н. Гудмена.
Ключові слова: екфразис, інтермедіальність, іконологія, інтерпретація, екземпліфікація.
Сучасна наука постала перед фактом зародження та активного розвитку нової теорії
співдії літератури з іншими видами мистецтва – теорії екфрастичного перекладу, або
ж теорії екфразису. Метою цієї доповіді є розмежування аналітичного апарату інтермедіальності та екфрастичної теорії. Для цього звернимось до концепції, викладеної в
працях В. Т. Мітчелла ще у 1991-1994 рр. [14, 15, 16, 17]. Відтоді його концепція ширилась та розгалужувалась, віддзеркалюючись у численних міркуваннях послідовників.
У сучасних західних дослідженнях позиція В.Т. Мітчелла впродовж майже 20-ти років
пройшла певні інтелектуальні випробування, внаслідок чого увиразнились її аналітична спроможність. У нашому регіоні теорію екфрастичного перекладу часто вважають
логічним подовженням теорії інтермедіальності, проте в західній науці існують виразні
неспівпадіння цих методів вивчення взаємодії літератури з іншими видами мистецтв.
Інтермедіальність і теорія екфразису різняться за етимологією, витоками, персоналіями засновників, прийомами аналітики, хронологією розвитку, тяжіють до різних суміжних методик та окремих дисциплін, мають окремі термінологічні апарати та стилістику
висловлювання, хоча й поєднані спільним тяжінням до міждисциплінарності та освоєння найрізноманітніших практик візуалізації. Наведена нижче таблиця акцентована на
відмінностях інтермедіального вивчення літератури – й теорії екфрастичного перекладу.
Визнаним автритетом в ґалузі теорії екфразису на Заході став В.Т. Мітчелл. Саме
його концепція дає підстави для розрізнення інтермедіальності й екфразису як сучасних
методик аналізу літератури в колі інших видів мистецтва. Слід зазначити, що його теорія
екфразису сформувалась під сильним впливом Е. Панофського та Н. Гудмена. Від Е.
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Панофського вчений успадкував теорію іконології, від Н. Гудмена – теорію когнітивної
наскрізності універсальності мови всіх мистецтв.
Окремий акцент в теорії екфразису В.Т. Мітчелла має діалог із Е. Панофським, «іконологія» якого містила концепцію вирізнення символічних, алегоричних та концептуальних значень образу. Ще у 1912 р. Пол Моріц Варбург запропонував метод інтерпретації
образу, заснований на «переході меж», тобто використовував для «прочитання» мистецького образу всю історію культури, релігії та психології задля встановлення повноти
значень. В. Дажина писала: «Іконологічний аналіз передбачає знання традиційної типології тем і мотивів, історичні умови їх виникнення, знайомство з літературними джерелами (наприклад, змістом стародавніх міфів, євангельськими текстами), спеціфічними
темами та поняттями. Нарешті, останній Рівень інтерпретації - іконологічний - вимагає
від інтерпретатора вищого професійного пілотажу і володіння «синтезуючою інтуїцією»,
знайомства з основними тенденціями розвитку людської думки, які проявляються в особистій психологіі творця і в загальному світогляді епохи. Іконологічний метод починається там, де завершується початкове вивчення форми і змісту твору мистецтва, там,
де виникає наукова потреба зрозуміти і пояснити його внутрішній, часто прихований
сенс» [3, c.27-28]. Спираючись на ці досягнення Варбурга, на його «іконологічний метод», Е. Панофський представив поглиблену концепцію іконології образу. Посприяло її
синтезу й знайомство з Ернстом Кассірером, автором теорії «символічних форм». Однією із перших праць, виконаних ним у цьому ключі, стала «Перспектива як ‘символічна
форма’». У книзі «Етюди з іконології» (1939) Е. Панофський докладно розповідає про
«іконологічний метод»: «Іконографічний аналіз, який має справу з образами, сюжетами
та алегоріями, а не з мотивами, передбачає, звичайно, щось більше, ніж те знайомство
з предметами та подіями, яке ми набуваємо через практичний досвід. Воно передбачає
знайомство з темами і поняттями, яке здійснюється через літературні джерела способом цілеспрямованого прочитання...» [8, c.37]. Він запропонував здійснювати іконографічний аналіз поетапно, зважаючи на об’єкти та засоби інтерпретації [8, c.42]. Об’єкти
інтерпретації розкривають зміст послідовно: 1) первісний, або природний зміст: а) фактичний, б) експресивний; 2) вторинний, або умовний зміст: галузь образів, сюжетів та
алегорій; 3) внутрішнє значення, або власне зміст: символічний зміст. Дії інтерпретації:
1) пре-іконографічний опис, 2) іконографічний аналіз, 3) іконографічний синтез. Засоби
інтерпретації: 1) практичний досвід; 2) обізнаність з літературними джерелами; 3) синтетична інтуїція. Корегуючі принципи інтерпретації: 1) історія стилю, 2) історія типів,
3) історія культурних проявів, розвитку людського мислення. Теорія іконології знадобилась В.Т. Мітчеллу при осмисленні різниці між текстом й зображенням, візуальним
та вербальним значенням. Синтезуючи власну концепцію екфрастичного перекладу, він
спирався на досягнення не тільки Е. Панофського, а й дослідників дискурсу, діалогізму
та теорії Іншого у постмодерністському тлумаченні. Цікаво те, що поруч із сучасними теоріями, він актуалізує «старі» випробовані часом та часто критиковані теорії Н. Гудмена,
Е. Панофського, Е. Гомбріха, Лессінга та ін. В системі сучасного знання ці теорії раптово
виявляють приховану доцільність та перспективність. Так сталось із філософом Нельсоном
Гудменом, який раптово став приваблювати дослідників. Зокрема, у В.Т. Мітчелла він зіставляється з Ноамом Хомським, Ернстом Гомбріхом, Ервіном Панофським поруч із Лессінгом
та Леонардо да Вінчі та ін.
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Н. Гудмен в книзі «Мови мистецтва» (1976) подав нову теорію естетики, яка значно вплинула на формування оновленої теорії екфразису. Він подивився на мистецтво
як на когнітивну сферу. Гудмен вважав, що будь-яке зіставлення можливе, якщо існує
відповідність (принципова перекладальність) мови одного мистецтва – мовою іншого.
Три ідеї наголошені Гудменом: 1) символізація і реферування (посилання) – синоніми,
2) існують відміності між модусами реферування (посилання), 3) коли щось є символом,
воно є символом певного виду. Це може існувати тільки у вигляді символічної системи
певного виду. В основі теорії Гудмена лежить реферування (посилання), тобто уявлення,
що одна «річ» може стояти за іншою. Посилання виражається в різних модусах, позначеннях та екземпліфікаціях. Точний сенс складається з взаємовідношення між позначенням та об’єктом позначення. У термінах мистецтва Гудмен використовує екземпліфікацію для вираження артистичної експресії так само конкретно, як стилю чи форми.
Художня експресія розглядається ним як метафорична екземпліфікація, як буквенний
стиль. Ідентифікуючи мистецтва, Гудмен вирізняв автографічні та алографічні. Автографічні мистецтва надають перевагу живопису та скульптурі. До алографічних він відніс: музику, танці, театр, літературу, архітектуру. Гудмен поділяв мистецтва на одиничні
та численні (single and multiple arts), і це ніяк не залежало від приналежності мистецтва
до автографічного чи алографічного. Така нова класифікація мистецтв, за Н. Гудменом,
ґрунтувалась не на специфіці того чи іншого виду, як це було традиційно прийнято впродовж століть, а на їх когнітивній спорідненості.
Підхід Н. Гудмена дозволив створити важелі взаємопроникнення / накладання мов
різних мистецтв, бо, врешті, людина різними засобами прагне висловити одне й те саме
– у живописі, скульптурі, графіці, літературі, театрі тощо. Якщо сприймати всю сферу
людської художньої креативності як певну цілісність, спільний простір, то варто припустити існування наскрізних знаків, якщо йдеться про однакові смислоструктури. Н.
Дмитрієва суголосно зауважувала, що “мовлення не еквівалентне чуттєво сприйнятим
речам, але еквівалентне їх переробці y свідомості” [5, c.26]. Знаючи цей закон людського
мислення, можна передбачити, що різняться тільки способи емблематизації чи алегоризації, але не їхня смислова структура. Тому будь-яка емблематизація (алегоризація, символізація…) дорівнює реферуванню як розумова операція образотворення. Концепція
взаємодії мистецтв Н. Гудмена зацікавила російських вчених І. Фрідлянд, В. Черникову, Е. Трегубову, Б. Бернштейна, Е. Рубцову [1, 4, 6, 9, 10, 11] та ін. Для Гудмена
символізація була основою теорії пізнання як домінуюча функція свідомості. Ж. Женетт та Ж.-М. Шеффер стали його французькими послідовниками у тому сенсі, що
прийняли таке когнітивне тлумачення символу та поклали його в основу власних міркувань. Ж. Женетт здійснив глибокий аналіз концепції символів та знаків мистецтва:
«Гудмен вважає символами всю імперію знаків. Але в цій імперії є свої провінції. Є
клас, який більш-менш відповідає пірсівському класу символів: це клас денотації,
яка визначається як «просте наклеювання ярлика (словесного або будь-якого іншого) на одну або кілька речей». Але Денотація – не єдина модальність референції. Є
щонайменше ще одна, яка виступає в деяких відносинах як зворотний бік першої та
називається у Гудмена екземпліфікацією. По суті, ця категорія виконує у нього ту
ж функцію, якою Пірс або Морріс наділяли іконічні знаки, проте вона отримує визначення не в поняттях аналогії, але за приналежністю до певного класу...» [7, c.421].
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Для Ж. Женетта Гудмен став втіленням альтернативного бачення символу і приводом до
певної модернізації семіотики.
Центральним поняттям теорії Н. Гудмена є референція [9, c.57-67]. У широкому сенсі референція – це взаємовідношення між мовою та реальністю, а оскільки форми таких
взаємовідношень численні та багаторівневі, то поняття це набуває багатозначності. Теорія референції Н. Гудмена вибудовувалась за екзистенційним принципом та є частиною
його оновленої теорії символу. У статті «Способи референції»[13] він подає уявлення
про референцію як про загальне і просте поняття будь-якого типу та ступеня символізації, як частину когнітивного процесу взагалі. Коментуючи концепт «референції» Н.
Гудмена, Д. Дж. Демпстер писав: «Референція – це загальне поняття, яке поділене та
спеціалізоване у гудменівській загальній теорії символу. Воно зустрічається у найрізноманітніших видах: описи, репрезентації, експресивні символи, зображення, екземпліфікація, алюзії, цитати, нотатки – такими є форми референції в його системі. Але всі ці
форми референції редукуються до двох – екземпліфікації (тобто референції засобами
«зразків») та денотації (референції засобами «ярликів»), і Гудмен розглядає ці дві форми
як елементарні види референції» [12, c. 396]. Мова у нього стає медіумом, а не простим
буквенним відображенням думки. І як медіум вона всезагальна для всієї сфери мистецтва і культури. Оскільки естетичний досвід так само когнітивний, як і науковий, Н.
Гудмен урівняв їх в правах. Його теорія символу – єдина для всього простору людського
мислення. Цей когнітивний універсалізм в концепції Н. Гудмена був прочитаний не відразу, лише наприкінці ХХ ст.
Теорія Н. Гудмена вплинула на формування концепції екфразису В. Дж. Т. Мітчелла.
В його книзі «Іконологія: образ, текст, ідеологія» [14] співвідношення знаку й образу
становить стрижневу проблему. На думку В. Арсланова [2, c.510-548], Гудмен став для
В. Т. Мітчелла знаковою постаттю, з якою він співвідносить власні міркування. «Мітчелл
обережно проводить деякі паралелі між Гудменом і пуританством як соціально-політичним і філософським рухом з властивою останньому відразою до образного, картинного
характеру католицизму. «Іконоборство» Гудмена було спровоковано особливим типом
образності, яка, швидше, є сучасною формою ідолопоклонства» [2, c.525]. Справді, В.Т.
Мітчелл осмислює концепцію Н. Гудмена та акцентує в ній когнітивний аспект. Звідси
екфразис в його інтерпретації – це не простий «знаковий перехід», не інтертекстовий
повтор чи інтеракціоністське втручання на основі певних соціальних символів, а зумовлене послідовними розумово-емоційними конверсіями відображення суті естетичного явища
одного виду мистецтва – в іншому. І тут йому знадобилось гудменівське розуміння екземпліфікації як послідовної форми відтворення за зразком так само, як і референції – співвідношення значень і форм у довільному спрямуванні, без будь-якого зразка чи приклада. Це дає
можливість розрізнити різні типи та фази екфразису.
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Таблиця зіставлень екфразису та інтермедіальності
Параметри Екфразис
порівняння
Етимологія Від давньогрец. ἔκφρασις – опис,
виклад. Утворене від давньогрец.
екфраза – висловлюю, виражаю
Антична риторика, розділ прогімВитоки
насмат – вправ на вироблення навику описувати витвори мистецтв
для олімпійських змагань та розваг
при дворі
Візуалізація як стратегія синкреПрийоми
аналітики тизації кількох типів радикальної
репрезентації, утворення наскрізної
мови мистецтв,
теорія міжвидового перекладу, когнітивні принципи виділення символічних кодів, іконологічний аналіз,
утворення численних ієрархій
екфрастичного тексту, використання методу невербальної семіотики,
психології мистецтв
Персоналії Е. Феон, Гермоген, Квінтіліан, Дж.
засновників Хеффернен, В.Т. Мітчелл, М. Кріметодики ґер, Р. Вебб, Л. Геллер, C. Буріні,
Ж. Хетені, П. Ломбардо, В. Стайнер, Н. Медніс
Хронологія від 1991 року у якості методики, з
Античності – у якості типу опису,
розвитку
заснованого на словесному відтворенні артефакту
Риторика, теорія літератури, теореСуміжні
дисципліни тичне мистецтвознавство, використання комп’ютерних технологій
візуалізації
Теорія адаптивності, іконологія,
Суміжні
методики теорія символічних форм
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Інтермедіальність
Від лат. Medium – серединний, послідовно розташований
Описове порівняльне літераутрознавство, зокрема галузь міжвидових сходжень, сфера застосування –
уточнення естетичної схеми твору
Візуалізація як стратегія вербального відтворення явища мистецтва,
утворення міжсеміотичної схеми
мистецтв, утворення ієрархії видів
інтермедіальності (трансмедіальність, кросмедіальність, синтетична, онтологічна і трансформативна
інтертекстуальність та ін.), порівняльний аналіз, метод класифікації
та типологізації
Аристотель, Боецій, Лессінг, Дюбо,
М. Маклюен, О. Хансен-Льове, В.
Вольф, К.С. Браун, С.П. Шер, Й.
Шрьотер, І. Борисова
Від 1962 року у якості методики

Компаративістика, історія мистецтва і літератури, технічні засоби
комунікації, теорія екстра(інтра)
художніх дискурсів
Семіотика, інтертекстуальність,
діалогізм, дискурсологія

Термінологічні особливості

Візуалізація на основі енаргії
(enargeia), прийоми конструювання
зображення за провідними параметрами, передбаченими в риториці
(фактурність, барвність, форма,
просторовість...)
Гіпотипозис, синестезія, екфрастичний переклад, Bildgediht, тобто
термінологічні тавталогії екфразису пов’язані з дефініціями конкретних художніх явищ, які часто
мають жанрові окреслення або
схему взаємовідношень, кодів

Візуалізація на основі символізації,
метафоризації чи алегоризації як
декларативно-зображальних практик тексту

Синкретизм мистецтв, взаємодія
мистецтв, інтеракціонізм, інтервербальність, синкретична інтертекстуальність, інтерсеміотичність,
тобто термінологіна тавталогія
інтермедіальності базується на прямій підміні одного поняття іншим
на основі їхньої тотожності
Не може застосовуватись до всіх
Обмеження Може застосовуватись до всіх
текстів, проте потребує низки узго- текстів з однаковою правомірністю,
даних меджень: хронологічних, зображаль- потребує конкретизації не тільки за
тодик
них за видом залученого до тексту видом мистецтва, а й за обраним
мистецтва..., що зумовлене харак- типом зіставлення (за символами,
тером сикретизації різних типів
за знаками, за інтертекстом, за
радикальної репрезентації
формами діалогу, за дискурсними практиками тощо). Від типу
радикальної презентації ніяк не
залежить, аналітичнйи аппарт обговорюється дослідником та ним
же підбирається
Міждисциплінарність, когнітивна спрямованість, використання естетиСпільні
ки сприйняття та різник практик візуалізації, вибірковість об’єктів анахарактелізу та їхня мистецтвознавча зумовленість, відсутня контекстна детерміристики
нованість, відсутні чіткі ієрархії у категоріальному аппараті обох методів
Термінологічні тавталогії
та споріднені
терміни
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МОДИФИКАЦИЯ ФУНКЦИИ ГЕРОЯ И ЖАНРОВОЙ ФОРМЫ
В АВАНТЮРНОМ РОМАНЕ ХХ ВЕКА
(«Ким» Р. Киплинга и «Чужак в чужой стране» Р. Хайнлайна)
В статье анализируется роман Р. Киплинга «Ким» как одно из произведений, намечавших возможные пути перехода от классической структуры романа к модернистской. Авантюрная фабула романа по-прежнему организуется образом героя, но предметом изображения становится не столько его биография или характер, сколько функция
«моста», обеспечивающего единство мира. Обращение к вторичному по отношению к
«Киму» роману Р. Хайнлайна «Чужак в чужой стране» показывает, что новаторство
Киплинга осталось незамеченным.
Ключевые слова: авантюрный роман, функция героя, Киплинг, Хайнлайн.
Роман как устоявшаяся жанровая структура, строится вокруг образа главного героя.
По наблюдению Н. Фрая, если имя его выносится в заголовок, то такой роман можно
назвать «фабульным», поскольку он рассказывает историю жизни человека. Если же название романа указывает на ситуацию или несет в себе символический смысл, то роман
будет «тематическим», но при всей метафизической значимости его сюжета образ героя
сохранит свою организующую функцию [1]. В русском литературоведении к этой типологии близка концепция романа прямого и непрямого изображения (где «речь о современности и ее проблемах ведется в иносказательной форме» [2: 222]), разработанная Н.
Лейтес в отношении произведений ХХ века с детализированным описанием их многочисленных разновидностей. Обращение к литературе ХХ века не случайно, поскольку,
противопоставление такого рода, характерное для романа, начиная с XVI и до конца XIX
© Н. Петрова, 2013
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века, – времени формирования и доминирования антропоцентрической концепции истории – обнаруживает кардинальный сдвиг в сторону непрямого изображения, оставляя
прямое на долю полудокументальной и массовой литературы.
Начало XX века отмечено Первой мировой войной и революциями – полосой «могучих социальных движений, массовых организованных действий, когда… акции личности в истории падают в сознании современников» [3: 203]. По мысли Мандельштама эта
историческая ситуация предвещает «конец романа» в его классическом варианте. Роман
вынужден искать новые формы своего существования. Роман о человеке, лишившемся
биографии, нуждается в ином фундаменте, им становится миф (Дж. Джойс), мифологизированная культура (М. Пруст), коллажная композиция (Дж. Дос Пассос) и т.п.
Начало и конец антропоцентрической эпохи отмечены актуализацией жанра новеллы, показывающей человека в его отдельных проявлениях и тяготеющей к циклизации,
для того, чтобы воссоздать этот образ во всей его полноте. При переходе от средневековья к Возрождению новелла фиксирует одну из возможных реакций личности на мир,
где все встало с ног на голову, как в зачумленной Флоренции Дж. Боккаччо, их совокупность обрисовывает родового человека нового времени. Аналогом «Декамерону» могут
служить «Воскресные прогулки парижского буржуа» Г. де Мопассана или вариативные
ситуации чеховского интеллигента. Человек XV века прорывался из общинной авторитарности к индивидуальному существованию; человек XIX, устоявшийся в собственной
самодостаточности, погружался в поток безличностной истории. Снова, как и в эпоху Возрождения, стираются границы между «книгой» и романом, романом и эпосом, романом
и совокупностью новелл (например, «Огонь» А. Барбюса – роман, «Конармия» И. Бабеля
– сборник рассказов).
Изменение представлений о человеке, ведет к трансформации и смене жанровых
форм. Вопрос о личностной целостности, о выборе жизненной и творческой позиции –
один из ключевых в литературе начала ХХ века. Решается он по-разному, конец эпохи
порождает пучок расходящихся альтернатив, синхрония полярных тенденций приводит
к сосуществованию разновременных литературных направлений: готовность положиться
на естественный ход событий поддерживает реалистическое движение; стремление переделать мир по собственному произволу – романтическое. Вызревшая индивидуальность
вынуждена соотносить себя с миром; в неоромантизме романтический герой поставлен в
позицию «маленького человека», в реализме – сформированный обстоятельствами герой
оказывается больше своей социальной судьбы. Стремление уравновесить разнонаправленные личностные интенции приводит к внутреннему расслоению: «Двойная жизнь в
моем теоретическом понимании и практическом осуществлении, – это сознательное расщепление личности, намеренное и целенаправленное» [4: 254].
Самые популярные герои, подходящие под определение «двуединый человек» в литературе начала ХХ века, конечно, Ким и Маугли Р. Киплинга. Эпиграф к восьмой главе
«Кима» так характеризует это противоречивое единство: «Но только прожить не сумею
никак  ׀Без каждой из двух половин [5: 113]. И «Книги Джунглей» (первая и вторая),
и «Ким» демонстрируют попытку специфического перехода от традиционного романа к
модернистскому.
Рассматривая «Кима» с точки зрения устоявшихся жанровых модификаций, исследователи обнаруживают в его структуре взаимодействие авантюрного, плутовского, вос244

питательного хронотопов; сочетание эпического, драматического и лирического начал;
вписывают его в ряд то «эдвардианского» авантюрного романа для подростков, то (тематически) колониального или шпионского романа (обзор литературы вопроса см.: [6:
259]). Сам Киплинг говорил, что «Ким» – «откровенно плутовской, бессюжетный роман
– произведение, навязанное извне» [7: 259].
Роман действительно начинается как авантюрное построение с цепочкой тайн, но в
нем нет свойственной жанру сюжетообразующей любовной истории и нет необходимого
по канону фабульного завершения. Киплинг рассказывает, что роман просто завершился
сам собой – просто «остановился» [7: 183, 228].
В начале романа Ким – мальчик (характерное замещение «маленького человека» в
литературе рубежа веков), хорошо знающий законы мира, в котором он обитает и вполне
довольный, несмотря на сиротство и бедность, своим существованием. Повествование
начинается с того дня, когда Ким встречает ламу. Он становится учеником ламы и, одновременно его учителем или попечителем (как положено слуге-плуту), поскольку лучше
ориентируется в обыденной жизни. Так складывается ренессансная пара, где Киму достается роль Пансы. Встреча кладет начало странствию. Для ламы – это поиск «Реки жизни»,
которая освободит его от «Колеса Бытия»; для Кима – возможность раздвинуть границы
мира и разгадать тайну «Рыжего Быка на Зеленом Поле», который должен изменить его
судьбу. По ходу сюжета выяснится, что «два верных пути идут к одной истине» [8: 304].
Центрирующим началом фабулы романа становится процесс обучения Кима разведовательному делу. Но уже до того, как, опознав флаг с изображением рыжего быка, мальчик
попал в ирландский полк, где когда-то служил его отец («блудный сын» возвращается
в мир, к которому принадлежит по рождению – эпиграф к пятой главе), Ким выполнял
поручения, связанные с доставкой информации. Его странствия – это не столько воспитание, сколько учение и овладение определенными уменьями и навыками. Воспитание
обеспечено Киму самим фактом и местом его рождения: «самым белым, самым бедным из
всех белых бедняков» [5: 6] в многонациональной Индии, ставшей местом столкновения
политических интересов. Ким – англичанин по происхождению, индус по воспитанию –
не чувствует себя ни чужаком, ни изгоем, его знают под именем «Маленький Друг Всего
Мира». Но и перед ним стоит проблема самопознания и выбора («Что значит Ким?» – [5:
101]), он должен принять свою специфическую функцию человека-моста между двумя
мирами. Мало того, «двойная душа» Кима оказывается очень вместительной и мультиплицируется с легкостью. Он меняет облик, появляясь то одетым как белый, то в индусском
или мусульманском наряде. Он говорит на урду и на английском. Он выполняет задания
состоящего на службе у Великобритании афганца Махбуба Али еще до того, как попадает
к англичанам. В его мире нет противоборствующих религий: в Доме Чудес стоят «греко-буддийские скульптуры», а индусский Аджита выглядит двойником христианского
Симеона. Так «срединный путь» ламы коррелируется с объединяющей функцией Кима.
Дорога предстает Киму «потоком жизни» [5: 53]. Открывающийся ему «настоящий
живой мир» – это не только Индия, по которой они с ламой передвигаются, но и далекие
Англия, Франция, Россия. Мотив странствия предполагает встречи и разговоры с разными
людьми, некоторые не раз возникают на его пути (женщина из Кулу, отставной полковник), другие исчезают, но не бесследно. В результате повествование обрастает не всегда
обязательными вставными новеллами, число которых возрастает по мере развития дей245

ствия. В отдельную историю мог бы быть развернут эпизод с русскими и французским
шпионами, охотящимися за компрометирующей власть перепиской. Возможно, именно
восхищение индийскими ландшафтами и желание описать еще и горы, которые когда-то
поразили Киплинга и вспомнились во время работы над романом [7: 60], спровоцировали
последнее приключение Кима, хотя ничто не указывает на то, что оно должно стать последним.
Поиск оканчивается для ламы, но не для Кима. Последнее слово ламы, обращенное
к Киму, «Come» [9: 239] может быть переведено как «Подойди» (пер. М. Клягиной-Кондратьевой) или «Иди» (пер. А. Колотова). Б. Проскурнин принимает первый вариант,
поскольку он не разрушает «двуединство образов Кима и Ламы, которых без всяких сомнений, можно назвать киплинговским вариантом Дон Кихота и Санчо Пансы», и идею
«духовного единения двух центральных героев» [6: 99]. Но Санчо у Сервантеса остается
жить после смерти своего хозяина.
Ким, как и положено романтическому или неоромантическому герою, выходит за границу повествования и продолжает свой путь, описания которого не требуется, поскольку
количество разведывательных операций, которые он мог бы провести, уже не представляет особого интереса, а функция человека-моста определена во всей ее полноте. Так, роман,
заявленный заголовком как фабульный, фиксируя ситуацию и специфическую роль героя,
становится тематическим. По ходу развития сюжета из традиционной антропоцентрической схемы прорастает новый тип художественного целого (как «Дон Кихот» вырастал из
пародии на рыцарские романы) и новый тип личной целостности, отвечающие условиям
неантропоцентрической действительности. Центром еще остается герой, но не его психология или жизненная судьба, а его функция «моста», соединяющего мистический Восток
и рациональный Запад (широкой публике больше импонировала формула полярности) в
единый поток «Реки-времени». Именно «двойная душа» человека становится залогом его
целостности – составляющие этой двойственности обретают право на историческое существование только в их взаимодополняющей полноте.
Возможность бесконечного нанизывания событий, когда при константном во всех отношениях герое роман приобретает сериальный характер, была осуществлена Э. Берроузом. Киплинг, заметив, что «Книга джунглей» породила «целые зоопарки» подражателей,
«самым гениальным из этих гениев» назвал автора серии книг о Тарзане [7: 251]. Но
сопоставление с Маугли обусловлено не только положением героя. Сама структура сериального построения, где каждый эпизод замкнут, а целое разомкнуто, соответствует циклическому построению «Книги джунглей», фундируемому единством места действия
и, частично, образом Маугли.
Маугли, скорее, антипод Кима, чем его аналог. Для того чтобы стать своим среди зверей, ему нужно заступничество и постоянное подтверждение своего соответствия стае.
Для людей он остается чужим, так же, как и они для него. Именно эту ситуацию воспроизводит Р. Хайнлайн в романе «Чужой среди чужих»: «квазичеловек и квазимарсианин»
[10: 192] чужд обоим мирам («марсиане от него отказались» [10: 248]). Герой Хайнлайна
– «космический Маугли», ребенок, родившийся в космосе, попавший на Марс и приспособленный марсианами к существованию на этой планете. В отличие от Кима и Маугли,
Майкл Смит достаточно взрослый человек, хотя и называет себя «яйцом» – зародышем
человека.
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Майкл у Хайнлайна – наследник всех погибших членов экспедиции, а, возможно,
и владелец Марса. Богатство, грозящее ему гибелью, создает повод для описания произвола и политической несостоятельности власти. Спасителем героя – его «Акелой» и
его «ламой» – становится Джубал Хэршо, отошедший от дел адвокат, обладающий мудростью, знанием и терпимостью. А обитатели его дома-крепости, где доминирующим
принципом является удовольствие, служат своего рода «стаей».
Майкл, как и Ким, отправляется в странствия, выступает в бродячем цирке, встречается с разными людьми. И с этого момента, с начала деятельности героя, повествование
традиционно концентрируется вокруг него. Роман с «тематическим» заголовком движется к фабульному типу.
Майкл не столько врастает в земной быт, сколько собирает и воспитывает приверженцев идеи, синтезирующей лучшее из того, что присуще двум цивилизациям: с одной
стороны – марсианского бессмертия и полного контроля над душой и телом, с другой
– земной телесной любви, которой не знает Марс. Пытаясь сотворить «новый бравый
мир» (что привносит в роман утопическую тенденцию), Майкл совершает «скандальную
карьеру», становясь основателем новой религии (одно из ранних названий романа «Еретик», а окончательное содержит библейскую аллюзию), в рамках которой христианская
любовь к ближнему находит эротическое воплощение (книга Хайнлайна была «библией
хиппи»). Да и сама новая церковь больше напоминает «школу филологии», поскольку по
ее постулатам язык формирует различие цивилизаций, а «мостом» между ними служит
искусство.
В романе Хайнлайна авантюра обрастает тривиальной философией и ритуалами нового религиозного учения. Во многом ориентируясь на Киплинга, он выстраивает конструкцию ему противоположную.
Роман Хайнлайна – фантастический, действие в нем перенесено в будущее, в отличие от романа Киплинга, воспроизводящего хорошо знакомый ему, но не читателю, мир.
Экзотика передается языком: индийскими и персидскими словечками Кима и придуманными, многозначными, марсианскими Смита.
В обоих романах пространство двоится как географически (Индия и Великобритания
– у Киплинга; Марс и Земля – у Хайнлайна), так и идеологически (у Киплинга – религии
Востока и христианство Запада; у Хайнлайна – прагматика Земли и эзотерика Марса).
Место пребывания героев ограничено одним – родной для Кима Индией и чужой для
Смита Землей. Над реальным пространством Киплинга и фантастическим Хайнлайна
надстраиваются метафизическое, где любой ручей может стать «Рекой Времени» (Киплинг) или местом обитания бестелесных душ (Хайнлайн).
Дуализм пространства концентрируется в образах героев, «двойная душа» которых
(англичанин, выросший в Индии и землянин – на Марсе) наращивается наставниками
– носителями мистического начала. При единстве ситуации образ и функция героя у
Киплинга и Хайнлайна противопоставлены кардинально.
Ким изначально является инициатором действия. Он становится одним из многих,
кто служит «Большой игре», определяющей судьбы мира, подчиняясь закону и принятому на себя долгу. Ким свободен и радостен. Игра в природе Кима, вся жизнь воспринимается им как игра, доставляющая постоянное удовольствие. Он может схитрить, «оставить с носом», но не убить.
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Майкл изначально предстает объектом воздействия разных сил. Со временем догадавшись, что послан марсианскими Старейшинами на Землю в качестве шпиона, он
восстает против всякой власти, с легкостью уничтожая всех, кто пытается ему помешать.
И в этом он уподобляется бессмертным марсианам, готовым, если возникнет «творческая необходимость», уничтожить Землю. Майкл не умеет смеяться. Ему кажется, что
люди смеются от боли, «потому что только смехом можно снять боль» [10: 210]. Его
способ спасения лежит через жертву: избирая «роль Бога» [10: 288], он подвергает себя
мученичеству. Зная, что бессмертен, устраивает грандиозный спектакль и после смерти
превращается в архангела Михаила, готового управлять механизмами вселенной. Незавершенность судьбы героя в романе Хайнлайна парадоксальна, а не принципиальна, она
дает возможность сериального продолжения романа при коммерческом успехе.
Чудесное преображение героя Хайнлайна напоминает один эпизод, рассказанный
Киплингом: «отец взялся иллюстрировать ”Кима”» и, получив неудачные фотографии
изготовленных им барельефных картинок, сказал, что «все нужно начинать заново».
«Примерно то же самое я думал о тексте, – комментирует Киплинг, – но если это будет
возможно, мы с ним осуществим свои намерения в лучшем мире и на таком уровне, что
архангелы изумятся» [7: 184].
Киплинг писал о своей книге «Награды и феи», что эти рассказы предстоит «читать
детям прежде, чем люди поймут, что они предназначены для взрослых» [7: 228]. С течением времени, когда утратился интерес к экзотическому компоненту, роман нобелевского
лауреата «Ким», судя по аннотациям, стал восприниматься как приключенческая книжка
для подростков, хотя вряд ли предназначен был им (то же случилось с произведениями
Р.Л. Стивенсона и Г.Р. Хаггарда). Новизна образа и функции героев не были осознаны,
и Хайнлайн – лауреат премии «Хьюго», автор романа, который был внесен Библиотекой
Конгресса в список книг, сформировавших Америку, – вернулся к традиционной схеме
авантюрного романа, нагрузив ее социальным пафосом и эклектической философией.
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МОДИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЇ ГЕРОЯ ТА ЖАНРОВОЇ ФОРМИ
В АВАНТЮРНОМУ РОМАНІ ХХ СТОРІЧЧЯ
(„Кім” Р. Кіплінга та „Чужинець у чужій країні” Р. Хайнлайна)
У статті аналізується роман Р. Кіплінга „Кім” як один з творів, що накреслює
можливі шляхи переходу від класичної структури роману до модерністської. Авантюрна фабула роману традиційно організується образом героя, але предметом зображення
стає не стільки його біографія чи характер, скільки функція „мосту”, який забезпечує
єдність світу. Звернення до вторинного (по відношенню до „Кіма”) роману Р. Хайнлайна
„Чужий у чужій країні” показує, що новаторство Р.Кіплінга залишилося непоміченим.
Ключевые слова: авантюрний роман, функція героя, Р. Кіплінг, Р. Хайнлайн.
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THE MODIFICATION OF HERO’S FUNCTION AND THE STRUCTURE
OF THE GENRE IN ADVENTURE NOVEL OF XX CENTURY
(R. Kipling’s «Kim» and R. Heinlein «Stranger in a Strange Land»)
The essay deals with the novel „Kim“as one of the works, which traced possible ways of
transition from classical structure of the genre to a modernist one. The adventurous plot of
the novel is traditionally organised by the figure of the protagonist, however in the focus of
depiction there is not a biography or a character of him, but his function of “a bridge”, that
ensures the integrity of the world. Regarding the secondary (as to “Kim”) novel “Stranger in
a Strange Land” by Robert Heinlein, we can see that this Kipling’s innovation has not been
appropriated.
Key words: adventure, novel, function of the hero, Kipling, Heinlein.
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ПОЛИЛИНГВИЗМ РОМАНА УВЕ ЙОНЗОНА
«ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ОБ АХИМЕ»
Герои Уве Йонзона живут в политизированном мире, разделенном холодной войной.
Их политические пристрастия и жизненные ориентиры выражаются через язык. Наиболее явным «маркером» их убеждений становятся заимствования из русского, французского и английского, активно входящих в языковую ткань романа.
Ключевые слова: немецкая литература, автор, повествователь, холодная война, заимствование, калька, диалектизм.
Лауреат литературных премий Фонтане и Георга Бюхнера У. Йонзон (1934 - 1984)
“принадлежит к тем художникам, масштаб которых возрастает с ходом времени и сменой
обстоятельств”[1: 149]. Его романы с усложненной структурой, множеством пересекающихся речевых потоков, повествовательных позиций и точек зрения не раз ставился
исследователями на место писателя “предпостмодернистского” [2]. Герой Йонзона “отчуждается” от собственной жизни, втягивается в “чужую игру”, лишается слова, становится лишь “точкой преломления” чуждых взглядов и мнений. Речевые потоки “вьются”
вокруг него, чему способствует форма романов. “Предположения о Якобе” - роман, строящийся в форме судебного расследования загадочной смерти главного героя, заподозренного в сотрудничестве со штази, где о Якобе рассуждают все, кроме, естественно, него
самого. “Третья книга об Ахиме” - попытка западного журналиста написать книгу о выдающемся спортсмене из Восточной Германии и сбор материала для нее, где основные
повествователи - Карш и его бывшая жена, ныне любовница Ахима, Карен, а разговоры с
самим велогонщиком воспроизводятся, часто, в пересказе других героев. “Дни года”, казалось бы, дневниковые записи, однако они наглядно показывают, насколько невозможно
для рядового человека в ситуации противостояния систем мыслить самостоятельно, в
этот дневник включаются газетные вырезки, пересказанные отрывки диалогов, телерепортажи и т.д.
В трех крупных романах У. Йонзона образ родины деформирован: она одновременно
страшная и желанная, ужасающая и утраченная. Сквозная тема Йонзона - судьба человека, обреченного на бегство (эмиграцию) и лишенного родины противостоянием политических систем в холодной войне. Сам себя он называл “узким специалистом в вопросах
разделения” [1: 153] Германии, однако мир Йонзона огромен, политика в нем делается
не на границе Восточного и Западного Берлина, а гораздо дальше. Это мир двуполярный:
антагонизм Востока и Запада - не немецкая проблема, Германия лишь стала полем борьбы интересов СССР и США и стоящих за ними союзов (Варшавского договора 1955 и
НАТО 1949, соответственно).
© Н. Сейбель, 2013
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Конкретной точкой давления этих “удаленных центров” (Москвы и Вашингтона) является “маленький человек”. Жертвами политики становятся люди, от политики бесконечно далекие. Йонзон не ставит плюсов и минусов, он лишь показывает столкновение
в равной мере враждебных человеку систем. Механизмы несвободы различны, но и та
и другая система порабощает. Человек и государство взаимно относятся друг к другу с
недоверием, как говорит один из персонажей романа о Якобе: “Нельзя раньше времени
разграничивать понятия “гражданин государства” и его враг” [3: 82].
Едва ли не самым известным текстом Йонзона остается его первый роман “Предположения о Якобе” (1959). После смерти железнодорожного рабочего все, кто знал его
при жизни, вспоминают обстоятельства его последних месяцев. Выясняется, что он был
втянут в операцию советских спецслужб по наблюдению за его сводной сестрой (предположительно работавшей на капиталистические разведки), должен был вслед за ней
уехать на Запад, но, выйдя из-под контроля спецагентов, вернулся, после чего и попал
странным образом под поезд.
Человеческая жизнь оказалась брошена под колеса истории - метафора, прямо реализованная в тексте. Человек уничтожен не во имя счастья семьи, спасения дома, независимости государства, он раздавлен противостоянием систем, одинаково ему, по Йонзону,
чуждых.
Советский Союз и США - два “монстра”, которые зримо в романах не присутствуют, но постоянно “давят” на персонажей через политику, осуществляемую в двух частях
Германии. Соответственно, те, кто связаны с Россией и Америкой, кто является представителем их интересов и ощущает на себе часть их силы и “покровительства”, стремятся
к тому, чтобы дистанцироваться от окружающих, подчеркнув эту свою связь с метрополией. В романе о Якобе таких героев два: Гезина - переводчица с английского, сбежавшая
на Запад и мечтающая об Америке, и Рольфс - секретный агент, ведущий операцию по
вербовке Якоба. Свою приверженность “системе” они подчеркивают активно проникающими в текст иноязычными вкраплениями, и язык становится одним из важнейших
показателей их политической ориентации. Язык демонстрирует, как макрополитика деформирует жизнь и сознание конкретного человека.
Гезина пользуется английским и французским. Эти языки, для нее, разделены по
сфере употребления. Отдельные французские слова попадают в ее речь, когда она рассказывает кому-либо из слушателей об обстоятельствах своего возвращения в Йерихов
к приемному отцу (Кресспалю) и Якобу. “Chauffeur”, “Ch?l”, появляются в ее речи как
признаки реальности, лишь изредка деформируясь под воздействием “смешения языков” в сознании (“Shawl” возникает, когда она прожила в Йерихофе некоторое время).
Франкофония - часть описываемого мира (Западная Европа, из которой она временно
вернулась). Французский - бытовой язык, не моделирующий сознание. Сама Европа только часть того полюса, над которым довлеют Штаты. Цитадель английского языка
- желанный и пока запретный мир, воплощающий для нее иную жизнь, иное бытие. Английский - часть ее потока сознания. Английские слова и фразы пишутся без кавычек и
выделения знаками препинания (которыми Йонзон вообще часто пренебрегает), даже
когда они приписываются в ее мыслях кому-то из реальных или воображаемых персонажей. Характерно, что в устной речи она английским не пользуется, то ли потому, что
“вражеский” язык может выдать ее на территории ГДР, то ли потому, что он напомнит ее
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домашним о вынужденном расставании, о том, что встреча с госпожой Абс больше уже
невозможна, а с Гезиной - опасна и противозаконна.
Рольфс, в отличие от Гезины, грезящей Западом, служит своим Восточным хозяевам.
Соответственно, его речь пестрит русскими словами и фразами. В речи Рольфса выделяется два типа заимствований: 1) кальки и 2) использование русских слов. Кальки: “der
Aufbau des Sozialismus” (строительство социализма), “die Sache des Sozialismus” (дело
социализма), “F?nfjahrplan” (план пятилетки), “sozialistische Moral” (социалистическая
мораль), “Schaukeln der Birkenzweige” [3: 129] (покачивания березовых ветвей) и т.д. активно используются им в речи, если не публичной, то предполагаемой к прочтению и
прослушиванию. Они маркируют “приверженность” социалистической власти, социалистическому лагерю, СССР. Они создают тот специфический официозный язык, которого
никак не может понять главный персонаж второго йонзоновского романа - Карш. Хотя
он сам журналист, но “язык <Восточных> государственных газет… не понимал” [4: 24].
Русским восточные немцы в романах Йонзона оперируют как языком избранных.
Отдельные русские слова и фразы призваны продемонстрировать особый статус их носителя. “Tschelowek! Sto gram!” [3: 254], “schto lutschsche tschewo” [3: 179], “Nemezki
Kamrad” [3: 127] - появляются, чтобы унизить собеседника, внушить ему чувство страха
или неловкости, продемонстрировать снисходительно-покровительственное отношение
или просто показать, что тема исчерпана и дальнейший разговор смысла не имеет.
Очень часто в этих эпизодах Рольфс предстает не только страшным, но и смешным.
Учитывая, что транскрипция ассоциируется с акцентом, Рольфс явно говорит на языке, которого не знает, копируя иногда слышанные слова, а иногда “протяжную манеру
русских” [3: 255]. Более того, часто делает ошибки (“dlja weschtschi sozialisma!” вместо
“ради <во имя> дела…”). Этим он принципиально отличается от Гезины, говорящей на
английском, передаваемым в романе именно английским, а не немецкой транскрипцией,
и от французского, который, в зависимости от ситуации, у Гезины появляется в двух
способах передачи (французские слова в речи и Рольфса, и Йохе передаются при помощи
транслитерации).
Степень “открытости” сверхдержавы очевидна из сравнения сфер, в которых появляются заимствования. Английский текст активно проникает в роман Йонзона в качестве
звучащих по радио отрывков передач, услышанных в поезде диалогов, воображаемых
героями ситуаций, когда они вынуждены будут, приехав к месту назначения, задавать
вопросы о том, как добраться до той или иной точки города. Русский используется в
письменном виде - надписи на памятниках советским воинам, заголовки газет, специально используется персонажами-немцами с целью демонстрации своей власти, звучит
в военных воспоминаниях при встрече с реальными носителями языка.
Активное проникновение в немецкий роман других языков показывает, насколько
единым и небольшим стал мир в послевоенную эпоху, как тесно связаны в нем события и люди. Опасности вавилонского строительства в разгар холодной войны все более
реальны, и языковая игра в романе Йонзона демонстрирует эту потенциальную угрозу.
Полилингвизм нового мира фиксируется и в зрительном образе страны. Йонзон, как
пишет Г. Цеем, “сторонится внутреннего, ощупывает контуры… Прежде всего бросается в глаза, что не человек - цель и радость его описания, а вещь” [5: 33 - 34], его герои
“гости в чужой стране” [Там же]. Европа, описанная Йонзоном, мир, на глазах теряю252

щий историю, культуру, свободу и самобытность. Памятники архитектуры затягиваются
плакатами: рекламными – по одну сторону границы, политическими - по другую. Вне
зависимости от страны и ее истории, Запад одинаково рекламирует Пепси, а Восток –
ценности социализма. Европа, затянутая либо красно-синим, либо красным, одинаково лишена своего лица и своего слова. Не только Карш, приехавший ради своей книги
из ФРГ в ГДР, но и те многочисленные персонажи, которые никуда не уезжали, живут
с ощущением утраты дома. ГДР выглядит как прорусская страна: русские автомобили,
русские памятники, русские газеты. Йерихоф, в котором происходит действие романа
о Якобе, - уникальный пример того, в какую невероятную смесь соединились приметы
довоенного немецкого быта и привнесенного русского. Рядом стоящие памятники: героям 1870/71 и героям Второй мировой - подчеркивают это соседство. Германия - сама
по себе, вне чуждого влияния - жива только памятью. Памятью культурной, военной.
Современная ГДР представляет запутанную картину, в которой соединяется “своё” и
“чужое”, заимствованное с Востока и вожделенное с Запада. Главная достопримечательность немецкой провинции, в описании Йонзона, кладбищенская стена. Причем слова
на памятнике немцам, павшим во Франко-Прусской войне, не читаются, а кирпичная
колонна с надписью “Wetchnaja slawa Gerojam krasnoi armii pawschim w borbe sa swobodu
i nessawissimosj naschej rodinz 1941 - 1945 god” [3: 85], напротив, превращается в центральную точку города. В свойственной Йонзону манере приметы не складываются в
целостную картину. О значимости предмета говорит полнота его описания (сравним:
1870/71 или 1941 – 1945 god).
Вещи в романах Уве Йонзона – индикатор жизни. “Поэтикой догадок” [6: 389] называет эту художественную манеру Йонзона И. Млечина. “Запутанность его повествовательной манеры рождается из стремления глубоко проникнуть в запутанность объекта художественного познания, который он должен “распутать”” [1: 148], - поясняет П.
Топер. “Читатель … постоянно наталкивается на загадки, в прояснении которых может
полагаться только на самого себя, на свое внимание и умение сопоставлять разные версии” [7: 82], - пишет Е. Соколова. При такой принципиальной установке на неполноту и неясность, приметы русского влияния, разбросанные по роману, даже избыточны.
Русское проникло в быт героев: банка на кухне у Кресспаля; стало отличительной характеристикой “людей власти”: серый костюм Рольфса; массировано заполнило улицы
городов: “Машина vom Typ Pobeda свернула в проезд и остановилась рядом со столбом,
на котором висел план автобусных маршрутов” [3: 186]; стало определять довлеющее
настроение: “”Rukiwwerch!”, кажется, кричит каждое дерево” [3: 189].
С другой стороны, в немецкую действительность активно проникает образ Западного мира, приобретающий у Йонзона едва ли не еще более ясные и еще более критические очертания. В “Предположениях о Якобе” это названия отелей, где останавливаются
герои, марок вещей, к которым они стремятся, радиостанций, которые они слушают. В
“Третьей книге об Ахиме”, где Карш приезжает в ГРД в Запада, это полноценный образ унифицированной проамериканской цивилизации, в которой стерты национальные
черты, в которой везде, как дома, а дома, как везде. Йонзон характеризует нарастание
примет американо-европейского мира как симптом обезличивания. Взращенный Западной цивилизацией Карш “действительно хотел исходить из сходства всех городов мира,
которые так сильно походили друг на друга рекламными растяжками на зданиях, содер253

жанием витрин, формой автомобилей и обращением к официантам” [4: 22]. Носитель
корпоративного сознания, он воспринимает ГДР как “старческую” [4: 113] страну, не
столько по составу населения, сколько по связи, которая существует в ней между поколениями и которая в ФРГ разрушена. Новый мир несет новые проблемы: в ФРГ стерты
лица, мелкие производители поглощены пятью-шестью концернами, стандартно одевающими, кормящими, перевозящими весь мир и одинаково закрывшими своими рекламными баннерами и архитектурные шедевры и серые многоэтажки. Семейные традиции,
так же, как и государство и нация - устаревшие и отброшенные цивилизацией понятия.
Полное отсутствие национальных черт и национальной идеи компенсировано интересами прибыли, оптимизации и модификации.
Человек живет между двух полюсов: с одной стороны - страшно, с другой – обезличенно и обездушено.
Наконец, еще одна сфера, где Йонзону необходимо многоязычие: историческая. И
в “Предположениях о Якобе”, и в “Третьей книге об Ахиме” прошлое героев связано с
событиями Второй мировой войны и встречавшимися на их пути русскими (солдатами).
По контрасту с американскими оккупантами, после которых пришли, русские в
“Третьей книге об Ахиме” выглядели дикими: они приехали на подводах, были грязными и неухоженными. Они не стремятся особенно вмешиваться в немецкие дела, держатся обособленно и позволяют местным жителям налаживать свой быт по собственному
усмотрению. Различия незначительны и преимущественно внешни. Жизнь одинаково
мало ценится и американцами и русскими. Показательный пример: разрешение делать
аборт, если зачатие пришлось на момент американской оккупации. С другой стороны,
на судьбу главного героя влияет общение с одним русским солдатом, который не только,
уходя, оставил ему свой велосипед, но и выучил простым человечным словам: “Bolit”,
“Weselo”, “Spassiwo” [3: 151 - 152]. Он – единственное лицо, данное крупным планом, из
всех военных воспоминаний будущего великого велогонщика.
Несмотря на то, что предметом описания Йонзона в романе является мир в состоянии холодной войны, в котором совершенно очевиден процесс давления, манипуляции,
слежки, тотальной зависимости человека от государственной машины, симпатии автора
не отданы ни Востоку, ни Западу. Этот мир говорит на многих языках, но постепенно
утрачивает свой собственный. Заимствования в нем – процесс политический, а не жизненно необходимый. И мир, и язык деформируются под влиянием холодной войны. И социалистическая Германия, и «свободная» ФРГ в равной мере утрачивают своё историческое лицо. Человек – пострадавшая сторона при любой системе. А потому и персонажи,
связанные в романе с этими режимами, выделены из числа живущих каждодневными
нуждами и простыми чувствами людей.
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політичні вподобання та життеві орієнтири набувають виразності через мову. Найбільш виразним «маркером» їх переконань стають запозичення з російської, французької
та англійської, що активно входять у мовне оздоблення роману.
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BORROWINGS FROM DIFFERENT LANGUAGES
IN THE NOVEL “MYSTERY ABOUT AHIM” BY UVE YONSON
The characters of Uwe Johnson live in a politiсized world separated by the cold war. Their
political affiliations and life guiding points are expressed through the language. Borrowings
from such languages as Russian, French and English which are widespread in the novel are the
most explicit «markers» of character’s convictions.
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ИЩУ ОПАСНОЕ И ВЛАСТНОЕ, СЛИЯНЬЕ ВСЕХ ДОРОГ –
ПЕРЕКРЕСТОК КАК ДЕМОНИЧЕСКОЕ МЕСТО
(на материале избранных стихотворений Зинаиды Гиппиус)
В настоящем докладе рассматривается мотив перекрестка в стихотворениях Зинаиды Гиппиус. Дешифрации поддаются многие символы, способствующие выражению
правды о существовании человека в мире. Предпринимается попытка истолкования семантики скрещения дорог, в результате чего доказывается, что перекресток является
демоническим, нечистым местом.
Ключевые слова: перекресток, символизм, демонология, ведьма.
Как полагает Николай Богомолов, «для русского символизма (…) с самых первых его
шагов было чрезвычайно существенно внимание к разным формам сверхчувственного
познания» [3: 8]. В связи с этим наблюдается прямой перенос мистических представлений и демонологических мотивов в художественное творчество. Они оказывают воздействие «на организацию художественного мира как отдельных произведений, так и целого
творчества того или другого автора» [3: 5]. В своем стремлении раскрыть тайну жизни,
символисты обращаются к мифологии и демонологии. Одним из знаменитых репрезентантов «дияволистов» (по определению Ааге Ханзена-Леве) является Зинаида Гиппиус.
Наша задача – в настоящей статье – раскрыть символику перекрестка в стихотворениях
русской поэтессы.
У всех славян перекресток считается местом обитания нечистой силы, демонов.
По поверьям, здесь появляются демоны-души умерших предков, собираются на шабаш
ведьмы, колдуны, черти [9: 687]. Именно в таком значении – как демоническое место,
место контакта с инфернальной силой – перекресток выступает в стихотворениях Гиппиус. Предметом анализа и интерпретации в настоящем докладе являются избранные
стихотворения «белой дьяволицы» из сборников Собрание стихов. Книга вторая (19031909) и Стихи. Дневник 1911-1921. Чтобы выявить семантику мотива перекрестка в поэзии автора Лунных муравьев, мы обратимся к поэтической обработке избранного нами
мотива в стихотворении Мудрость (1908): Сошлись чертовки на перекрёстке, / На перекрёстке трёх дорог / Сошлись к полночи [4: 155]
Лирическая обстановка в этом стихотворении довольно страшная: лунная ночь, чертовки и перекресток. Все эти элементы вписываются в семантическое поле демонологии. Лексема «чертовка» выражает связь женщины с инфернальными силами посредством корня «черт-». Встреча чертовок происходит ночью, в полночь – в час, который
считается временем духов и нечистой силы. Данное мнение находит подтверждение в
концепции Генриха Агриппы, который указывает, что «духи тьмы более сильны в темноте» [1]. Расширяя контекст наших исследований, напомним за Петром Ковальским,
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что все действия, совершаемые ночью, вписываются в потусторонний мир – мрак сразу
помещает эти события в чужом пространстве духов [16: 352].
В контексте наших рассуждений существенное значение имеет место описываемых
событий – перекресток. Оно не случайное, ибо во многих культурах именно распутье
считалось местом контакта с нечистой силой [14: 377]. Именно этот локус мы ставим
в центре нашего анализа. Как справедливо замечает Ааге Ханзен-Леве, «излюбленным
местом для странника-диаволиста является перекресток, распутье, что с одной стороны обусловливается диаволическим принципом двойственности (и связанной с ним неспособности к действию), а с другой стороны указывает на «распутство», то есть на
разврат, порочность – на область «по ту сторону добра и зла» [11: 119]. Знаменательно,
что в стихотворении Мудрость пересекаются три дороги. Как известно, в культурной
традиции число три обладает положительным значением [10: 168], но в анализируемом
произведении три дороги имеют отрицательное значение, так как образуют перекресток.
Три чертовки встретились там, чтобы похвастаться своими добычами: они украли у людей любовь, детство и веру. Перекресток является своего рода местом преступления, ибо
воровки обмениваются там своими добычами.
Мотив перекрестка играет в стихотворении существенную роль, как в плане отношений между чертовками, так в плане экспонирования духовного начала конкретных персонажей и их приближения к высшей истине. В связи с этим следует обратить внимание,
что из-за появившейся четвертой ведьмы возникает ссора. Но дороги, по которым пришли ведьмы – три, и поэтому последняя «воровка» является лишней. Даже никто не хочет
ее добычи: Дрались... А мудрость лежала праздно / На перекрёстке трёх дорог. [4: 156]
Знаменательно, что мудрость лежит на перекрестке, а он через свое название связан
со страданием. Как указывают исследователи, в славянских названиях перекрестка закреплена семантика креста (рус. диал. кресты, з.-полесс. крыжова дорога, серб. макед.
раскрасница, в-серб. раскрсjе, чеш. křižovatka), расхождения, разнонаправленного движения (рус. распутье, бел. диал. ростань, пол. rozstajne drożyska) [9: 684]. Особенного
внимания и истолкования заслуживает само заглавие стихотворения, поэтому следует
дешифровать значение мудрости, которая приобретает здесь черты символа. Она, как
вообще символ, является изображением, вызывающим возникновение тайного смысла,
является эпифанией тайны [15: 24]. Уместно заметить, что в соседстве лексемы «мудрость» появляются такие слова как «грех», «стыд», «обида», «соблазн». Если прочитывать текст Гиппиус в контексте семантики данных слов, легко обнаружить, что они
намекают на факт грехопадения человека. В связи с этим можно заключить, что мудрость
символизирует яблоко из райского дерева добра и зла. Она является тяжестью («жирная
добыча»), ее никто не хочет (она «лежит праздно»). Наблюдается некая трансформация
смысла: яблоко в раю наделено демоническим смыслом, ибо к его сорванию призвал уж/
дьявол и этот поступок вызвал ряд последствий, в стихотворении же Гиппиус мудрость,
находясь в инфернальном пространстве, является причиной проблем, несчастья. Совсем
по-другому ведет себя мудрец, которого обокрала ведьма: Едва я мудрость стащить
успела, — / Он тотчас стал счастливей всех! / Смеётся, пляшет... [4: 155]
Похожее значение, как в стихотворении Мудрость, перекресток выражает в стихотворении с инципитом Не знаю я, где святость, где порок… (1907), в котором читаем:
Ты был на перекрестке трех дорог, — / И ты не стал лицом к Его преддверию... [4: 161]
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Как видим, и здесь, имеем дело с пересечением трех дорог. Причем похоже как в
предыдущем произведении, ни одна из этих дорог не является «путем добра», ни одна
из них не ведет к Абсолюту. В приведенном фрагменте стихотворения Гиппиус существенно многоточие, завершающее мысль протагониста. По мнению Дмитрия Мирского,
«(…) умолчание поэта так же важно, как его слова: то, что осталось недосказанным, –
так важно, как и сказанное» [6: 684]. В связи с этим, нельзя ли сказать, что находившись
на перекрестке, лирический герой не имеет никаких шансов на контакт с Богом, он даже
не сможет увидеть Его? Данная ситуация в стихотворении Гиппиус находит подтверждение, если учесть мнения исследователей, считавших что перекресток – это роковое,
нечистое место, принадлежащее демонам; здесь нечистый дух имеет власть над человеком [8: 55]. Находившись на перекрестке, а значит во власти дьявола, человек лишен
возможности контакта с Богом.
Различные демонические значения перекрестка и всего того, что на нем находится,
синтезируются в стихотворении 1914 года Переменно: Там жгут, колдуя, во льду, в снегу,
/ На перекрестках жаровни алые. [4: 204]
Как мы видим, на роковом месте, на перекрестке, находятся «жаровни алые». Этот
элемент выражен вполне ощутимо, хотя и нуждается в дешифровке. Жаровни антропоморфизируются – им приписывается отличительная способность ведьм: они колдуют.
Уже посредством глагола «колдовать» выражается демоническая природа жаровней.
Вдобавок, они колдуют «во льду, в снегу». Уместно в связи с этим привести слова Александра Потебни, подчеркивавшего, что «слова лед, мороз, холод – своеобразные „артикли” сверхотрицательной оценки, генетически восходящие к символу холод – печаль,
забота, жестокость» [7: 305]. Особое значение в связи с этим приобретает оппозиция: холод – жар. Во многих концепциях огонь считается положительным началом: «огонь есть
метафора для описания самого Бога» [14: 355]. По словам Гастона Башляра, «лишенный
материальности и реальности огонь становится духом» [2: 198]. С другой стороны, как
отмечает Мария Цимборска-Лебода, огонь символизирует этическую добродетель «высокой души» [12: 156]. Но следует учесть амбивалентность символа: огонь является также орудием наказания в аду, считается атрибутом сатаны. Именно такой демонический
огонь не сжигает, а жжет [17: 206, 209]. Учитывая вышесказанное, плодотворно указать
на факт, что оппозиция жар холод еще больше подчеркивает противопоставление зла –
добру. Перекресток, а вместе с ним жаровни, в стихотворении Гиппиус, могут считаться
местом перехода в мир иной, ибо «символизм перекрестка связан с символизмом двери,
перехода из старого к новому, от посюстороннего к потустороннему. Чтобы обеспечить
этот переход, на перекрестках воздвигаются обелиски, алтари, просто камни» [14: 377].
Имплицитным образом мотив перекрестка дорог присутствует в стихотворении
Гроза (1905), посвященном «лунному другу» Гиппиус, Александру Блоку. Перекресток
обозначает здесь переплетение жизненных путей. Лирический герой предупреждает, что
его душа исполнена тревог, ибо в ней встречаются две стихии: Моей души, в ее тревожности, / Не бойся, не жалей. / Две молнии, две невозможности, / Соприкоснулись в ней.
[4: 172]
Он ищет некий метафизический перекресток, хотя вполне отдает себе отчет в том,
что это место опасное и властное: Ищу опасное и властное, / Слиянье всех дорог. [4: 172]
Но все же он достигает своей цели: в его душе борются противоположные начала,
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что вызывает «грозу», а она, как известно, является символом Божьего гнева, Божьей
кары [13: 51]: В душе скрестились светы встречные, / В моей душе — гроза. [4: 172]
Учитывая другие стихотворения Гиппиус, заметим, что эти «светы встречные» (а
значит своего рода пересечение) – это неумение определить свои взгляды и стремления,
это вечное колебание между любовью и ненавистью, Богом и Дьяволом. Эти чувства
поэтесса выразила в стихотворении Между: И вот я в сетке – ни там, ни тут. [4: 152]
В данных словах содержится, с одной стороны, идея неопределенности места существования лирического героя, с другой же – констатация бессилия человека, который не
в состоянии найти себе место. Особого внимания заслуживает здесь лексема «сетка», отсылающая к пространству дьявола и выражающая существование человека в его плену,
а также силу демонического соблазна.
Неопределенность существования вызывает ассоциации с гоголевским чертом, который в интерпретации Дмитрия Мережковского есть „отрицание всякого конца и начала,
(…) начатое и неоконченное, которое выдает себя за безначальное и бесконечное; черт
– ноуменальная середина сущего, отрицание всех глубин и вершин” [5: 213].
В настоящей статье нам было важно «проверить» определенную гипотезу: Гиппиус была уверена, что дьявольское начало присутствует в мире, но человек способен с
ним справиться, при условии, что осознает природу зла. Анализ (конечно, далеко не
полный) привлеченного здесь материала, позволяет говорить об общем демоническом
значении перекрестка как места встречи с нечистой силой и частотного мотива в поэзии Гиппиус. Этот мотив приобретает символический смысл и отсылает к культурной
традиции, связь с которой у Гиппиус очевидна и должна стать предметом дальнейшего
исследования.
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УДК 82-343:82.09
В. Сергеева, аспирантка,
Горл. ин-т иностр. языков, Горловка
ЧУДО КАК ПРИЁМ И ПРЕДМЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
(на примере русской литературной сказки XIX века)
Статья посвящена проблеме чуда как компонента повествования в народной и литературной сказке. Автор приходит к выводу, что и народная, и литературная сказки
осмысливают чудесное событие как эффект несводимости «доброго» намерения к причинно-следственным жизненным связям.
Ключевые слова: сказка, авторская сказка, чудо, вымысел, фольклор.
Настоящая статья посвящена анализу изменения отношения к чуду как сюжетнофабульному компоненту в авторской сказке. Принципиальные отличия этого жанра от
его предшественников изучены уже довольно хорошо: «Авторская сказка, в отличие от
фольклорной, вышла на арену литературы не так давно и как особый жанр сформировалась в общих своих чертах примерно к ХIХ веку на русской почве (западная гораздо
раньше). В течение всего прошлого столетия происходила кристаллизация этого по сути
нового для художественной литературы жанра. Утрачивается вариативность сюжетов,
возрастает роль авторского начала: родовое фольклорное «мы» заменено индивидуальным «я». Современная писателю общественная ситуация, а также текущий литературный процесс все сильнее начинают влиять на сказку, что, безусловно, стало приводить к
постепенному размыванию ее канонических жанровых основ» [1: 72].
О. Левченкова отмечает еще один важный момент, связанный с особенностями восприятия литературной сказки: «Проявляется все более четкий ориентир на определен© В. Сергеева, 2013
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ный тип читательского сознания — детский (а со второй половины ХХ столетия еще и
подростковый, нередко — юношеский). Своеобразный адресат, его возрастные и психологические особенности заставляют перенести важнейшие составляющие специфики
детской литературы дидактизм и горизонт читательских ожиданий и на литературную
сказку. Таким сформировался этот жанр» [1: 73].
Как нам представляется, именно природа дидактизма, свойственного в известной
мере, и народному сказочному творчеству, является важнейшей составляющей эволюции сказки в авторской литературе. При этом наибольший интерес представляет изменение отношения к чуду – и как к предмету изображения, и как к мотивировочному композиционному элементу.
Цель данной статьи – постановка проблемы чуда в сюжетно-фабульном единстве
литературной сказки на примере известной сказки А. Погорельского «Черная курица,
или Подземные жители». Ключевые эпизоды повести будут сопоставлены с соответствующими фольклорными мотивами с тем, чтобы прояснить изменение дидактических
установок авторов этих произведений.
Волшебную повесть «Черная курица» (1829) отличают изящество и ясность идейного замысла, романтическая фантастика увлекательного сюжета, конкретность и достоверность художественной детали. Сюжет повести-сказки развертывается в двух планах — реальном и фантастическом. Быт частного петербургского пансиона, душевный,
психологический строй маленького воспитанника Алеши, его дела, заботы, радости,
огорчения — все это написано Погорельским в реалистическом ключе. Но в привычную
повседневность вторгается волшебство. Оказывается, под полом обычного здания расположен целый подземный мир со своими нравами, обычаями и законами. Оказывается, обыкновенная курица — важная персона, приближенная к трону подземного царя,
а волшебное зернышко, подаренное ею Алеше в благодарность за спасение, обладает
чудодейственной силой.
Погорельский говорит со своими читателями всерьез, с полным доверием к уму
ребенка. Писатель не преподносит ему готовые нравственные заповеди годные на все
случаи жизни, раз и навсегда начертанные на педагогических скрижалях. Вместе с читателями автор следует волшебными путями за юным героем сказки. И предметы его
раздумий отнюдь не простые. Какова разница между заслугой, добытой большим честным трудом, и заслугой, полученной в результате случайной удачи? Почему малодушие,
тщеславие так легко овладевают человеком, а правдивость, скромность и другие хорошие качества требуют от него больших душевных усилий?
Образ Алеши, девятилетнего воспитанника старинного петербургского пансиона,
разработан писателем с особым вниманием к его внутренней жизни. Впервые в русской
книге появился живой мальчуган, каждое душевное движение которого говорит о глубоком знании автором детской психологии. Он эмоционален, впечатлителен, наблюдателен, любознателен; чтение старинных рыцарских романов (типичный репертуар чтения
мальчика XVIII века) развило его воображение, богатое от природы. Он добр, смел. И
вместе с тем ничто ребяческое ему не чуждо. Он непоседлив, легко поддается соблазну
не выучить скучный урок, слукавить, утаить от взрослых свои детские секреты.
В его сознании сказка и действительность слиты воедино. В реальном мире мальчик
ясно видит неуловимые для взрослых следы чудесного и сам непрерывно, ежеминутно в
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повседневной жизни творит сказку. Так, кажется ему, что дырочки в заборе, сколоченном
из старых досок, провертела волшебница, и, конечно, нет ничего удивительного, если
она принесет весточку из дома или игрушку. Обычная курица, спасаясь от преследования кухарки, вдруг запросто может заговорить и обратиться за помощью. Поэтому так
естественно входят в жизнь героя и в сюжет повести и волшебные рыцари, и оживающие
куклы, и подземное царство с его народом, и обладающее магической силой зернышко, и
другие чудеса сказки со всеми ее правами и законами. Насколько легко вторгается сказка
в жизнь героя Погорельского, настолько свободно в свою очередь в повествование о
таинственном введены приемы реалистического письма: точность в описании бытовых
деталей и несвойственные сказке элементы психологического анализа.
Детали быта в сказочных эпизодах повести словно подсказаны художнику ребенком, исполненным наивной веры в реальность всего чудесного. Крошечные зажженные
свечи в серебряных шандалах, величиной с Алешин маленький пальчик, появляются на
стульях, рукомойнике и на полу темной комнаты, куда Чернушка приходит за Алешей;
большая лежанка из голландских изразцов, на которой синей глазурью нарисованы люди
и звери, встречается на их пути в подземное царство. Видят они и старинные кровати
с белыми кисейными пологами. Нетрудно заметить, что все эти предметы попали в повесть не из неведомой волшебной страны, а из обычного петербургского особняка XVIII
века. Таким образом, писатель вместе с героем как бы «обживают» сказку, убеждая и
читателя в достоверности сюжетного вымысла.
Чем дальше Алеша вместе с Чернушкой идут в таинственный мир подземных жителей, тем меньше становится в тексте исторического и бытового колорита. Но четкость
детского видения, детская зоркость и конкретность представлений остается: двадцать
маленьких рыцарей в золотых латах, с пунцовыми перьями на шляпах тихим маршем
входят попарно в залу, двадцать маленьких пажей в пунцовых платьях несут королевскую мантию, подбитую мышиным мехом... Одежды придворных, убранство дворцовых
покоев — все выписано Погорельским с пленяющей ребенка обстоятельностью, создающей иллюзию «всамделишности», которую он так ценит и в игре, и в сказке.
Своеобразие мышления ребенка, героя повествования, глазами которого как бы увидены многие события повести, подсказало писателю отбор изобразительных средств.
Писатель внимателен к тщательному воссозданию подлинной жизни. Точны богатые
подробностями, как бы с натуры срисованные пейзажи старого Петербурга, точнее, одной из старейших его улиц — Первой линии Васильевского острова, с ее деревянными
тротуарами, небольшими особняками, крытыми голландскою черепицей, и просторными дворами, огороженными барочными досками. Подробно и тщательно обрисованы
Погорельским и одежда Алеши, и убранство праздничного стола, и прическа супруги
учителя, и другие подробности быта Петербурга XVIII века.
Бытовые сцены повести оживлены слегка насмешливой улыбкой автора. Именно так
сделаны страницы, изображающие забавную суету в доме учителя перед приездом директора. Чрезвычайно интересна лексика и стилистика повести. Манере повествования
Погорельского несвойственна витиеватость патетики Карамзина и его последователей,
чужда ей и безличная условность многих современных писателю назидательных сочинений для детей. Слог «Черной курицы» свободный, разнообразный по интонациям,
рассчитанный на восприятие ребенка. Здесь есть и плавное, неторопливое эпическое
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повествование, и взволнованный рассказ о чудесных таинственных происшествиях, и
непринужденный диалог. Описания конкретны, зримы, полны точных впечатляющих
подробностей, сюжет развивается быстро, интригующе.
Даже описания в повести полны динамики, богаты движением. Когда, например,
Алеша вслед за курицей входит в волшебные покои, люди и звери, нарисованные на
лежанке, делают гримасы и манят к себе мальчика, попугай хлопает глазами, кошка умывается, а фарфоровые куколки кивают Алеше, соскакивают со стола и бегут за ним.
Стремясь сделать повесть занимательной для ребенка, Погорельский не допускает
упрощения, не стремится к такой доступности, которая достигается за счет обеднения
текста. В стилистике повести немалая роль принадлежит воспроизведению писателем
детской мысли и речи. Погорельский один из первых обратил внимание на ее специфику
и использовал в качестве средства художественной изобразительности. Детская интонация применяется Погорельским и для речевой характеристики героя, и в авторской речи.
Стилевое разнообразие, смелое обращение к различным по степени сложности лексическим пластам сделали повесть Погорельского классической книгой.
Обратимся к своеобразию чудесного в этой повести. Собственно говоря, как и положено в сказке, она начинается с чуда. Чудесное событие образует завязку сказочного повествования. Одной из наиболее популярних завязок является испытание героя на
великодушие. Такому испытанию подвергается и Алеша в начале сказки: «Не успел он
присесть на бревно и только что начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя
кухарку с большим ножом.
— Алеша, Алеша! Помоги мне поймать курицу! — кричала кухарка.
Но Алеша принялся бежать еще пуще, спрятался у забора за курятником и сам не замечал, как слезки одна за другою выкатывались из его глаз и упадали на землю.
Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нем сильно билось, между тем как
кухарка бегала по двору — то манила курочек: «Цып, цып, цып!», то бранила их почухонски.
Вдруг сердце у Алеши еще сильнее забилось... ему послышался голос любимой его
Чернушки!
Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит:
Кудах, кудах, кудуху,
Алеша, спаси Чернуху!
Кудуху, кудуху,
Чернуху, Чернуху!» [2 (4: 8)].
Алеша спасает курицу от верной смерти, в благодарность она награждает его замечательными способностями к учебе. Отметим сразу довольно отчетливое своеобразие
этого традиционного для сказок вообще сюжетного хода. Дело в том, что мотив поступка
Алеши коренится в потусторонней, несказочной действительности, и он вполне понятен:
его любимице угрожает реальная опасность. В волшебной сказке дело обстоит несколько
иначе.
Мотив выкармливания найденного героем животного — один из известных сказочных мотивов. Интересный анализ находим в статье В.Ф. Нестеренко «Чудо как событие в
слове»: «В сказке «Морской царь и Василиса Премудрая» герой хочет убить орла, но тот
просит выкормить его. «Возьми меня лучше к себе да прокорми три года». В следующей
263

сказке орел оказывается чрезвычайно требовательным и прожорливым, но герой терпеливо носит ему все, что тот требует. «Мужик послушался, взял орла в избу к себе, стал
его кормить мясом... семья была большая — стали на него ворчать, что он весь на орла
проживается» [3: 106]. Возникновение этого мотива несомненно связано с древнейшими
тотемическими верованиями, основанными на представлении о единосущии человека и
животного. Здесь перед нами вполне историческое явление. У сибирских народов орлы
выкармливались, и выкармливались с особой целью: «Его следует кормить до смерти, —
говорит Д.К.Зеленин, — и затем хоронить. Никогда не следует в этих случаях жаловаться
по поводу расходов, связанных с пропитанием орла: он заплатит сторицей» [2: 109]. И
царь, и мужик не имеют ни малейшего представления о причинах, по которым они должны кормить орла – и это главное условие чуда последующего вознаграждения.
Как указывает современный исследователь, содержание сказки, завися от содержания соответствующего обряда, не сохраняет тех связей, которые «работают» внутри обряда. Соблюдение обряда требовало сугубой сдержанности, нельзя было жаловаться на
непрошенного гостя, а в сказке на героя, взявшего в дом орла «стали ворчать, что он весь
на орла проживается». В чем же причина такого «обращения» обряда? По В.Я. Проппу,
она заключается в изменении судьбы самого обряда, а именно, в утрате веры в его действенность: сказочный мотив интересен тем, что он содержит в себе элементы разложении обряда. Он показывает, что сказка содержит позднюю стадию его... Кормление орла
показано как нечто, что герою в тугость, как нечто ненужное и бессмысленное. «Орел
так много поедал, что всю скотину проел, не стало у царя ни овцы, ни коровы... Царь
везде занимал скотину и целый год кормил орла» [2: 219].
Этот анализ важен для нас постольку, поскольку объясняет саму возможность отношения к чему-то как к чуду: такое отношение оказывается возможным в силу изменения отношения к обряду: «Однако, если предположить, что сказка возникает в том
состоянии действительности, когда в действенность обряда уже не верят — т.е. не верят в орлов, приносящих благополучие — то как объяснить, что выкармливание орла в
сказке все-таки вознаграждается? «Награда, действительно, не заставляет себя ждать.
«Спасибо тебе, мужичок! Вот тебе злато и серебро и камене самоцветное, бери сколько
душе угодно!» [5: 168]. Разложение обряда должно было бы привести к утрате веры в
достижение посредством обрядовых действий благоприятных для исполнителя обряда
результатов. Очевидно, что непонимание героем сказки причин и целей собственных
действий (т.е. их немотивированность) не может быть объяснено изменением состояния внесловесной действительности - разложением обряда, а значит, объяснение этого
явленья должно искать в том состоянии действительности, когда вера в подлинность
обряда несомненна. Непонимание смысла собственных действий является необходимым
условием для того, чтобы определить последующее обогащение именно как чудесное
событие. Событие обогащения не может быть воспринято им как чудо, т.к. для него существует причинно-следственная связь между выкармливанием орла и необычайным
богатством. Здесь важно, что сказанное выше равно действенно как для посвященного
в суть обряда, так и для непосвященного. Для посвященного получение богатства не
окажется неожиданным, оно будет закономерным следствием строгого соблюдения обрядовых предписаний. Непосвященный же не увидит зависимости между обогащением
и смертью когда-то выкормленной птицы. В последнем случае оба события — выкарм264

ливания и обогащение — будут как-то мотивированы для того, с кем они случаются, но
не связаны между собой как причина и следствие. Для того, чтобы событие обогащения было воспринято как «чудо» необходимо, по-видимому, одновременное выполнение
двух условий. Во-первых, совершенная очевидность и несомненность произошедшего
— в данном случае, приобретение богатства благодаря выкормленному орлу. Во-вторых,
столь же очевидная невозможность существования подобной зависимости, ее несоответствие привычным причинно-следственным связям. Итак, чудо в сюжете волшебной
сказки является в результате абсолютно непреднамеренного поступка: его непреднамеренность, «нечаянность», нерасчетливость являются главным условиями чудесной награды, обязательно следующей за ним.
Как же вознаграждается поступок Алеши, спасшего Чернушку?
“Недель через шесть Алеша, с помощию Божиею, выздоровел, и всё происходившее с ним перед болезнию казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не
напоминали ему ни слова ни о черной курице, ни о наказании, которому он подвергся.
Алеша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он сделался примером для
своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизусть двадцать печатных страниц вдруг
— которых, впрочем, ему и не задавали» [2 (4: 63)].
Как видим, чудесные способности Алеши, полученные им в дар растворяются в
обычной ему жизни – чудесный дар оказывается бесполезным. И в этом случае мы видим безосновательность чудесных проявлений. То есть, при очевидном различии функций чуда в сюжете народной и литературной сказки, глубинный дидактизм коренится в
одной и той же интуиции.
Сравнительный анализ эпизодов фольклорной и литературной сказки позволил прийти к выводу о том, что авторская литературная сказка ориентируется на существенно
иное отношение к феномену чуда, нежели сказка фольклорная, «народная». Начальные
эпизоды – спасение птицы – различаются тем, что в фольклорной сказке птица просит
о пощаде, обещая неведомую награду, а в литературной сказке герой спасает птицу по
причине вполне обыкновенной, из-за хорошего отношения и доброй привычки. Затем
оба героя получают награду – богатство в сказке и недюжинные способности к учебе
в сказочной повести. Финальные эпизоды различаются более радикально: герой фольклорной сказки получает чудесное обогащение, а герой литературной «возвращается» в
свою привычную жизнь с пустыми руками.
Нам представляется, что содержанием изменения отношения к чуду в литературной
сказке является именно рефлексия на незаслуженность награды в фольклорной сказке,
которая, безусловно, влияла на развитие нового жанра. Иными словами, чудо «нужно»
автору литературной сказки для того, чтобы обнаружить его ненужность – если даже не
бессмысленность.
Отсутствие связи между «хорошим» поступком и той или иной наградой, одоление
примитивной этики, подспудно присутствовавшее уже в фольклорном творчестве, становится сюжетной доминантой литературной сказки.
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ДИВО ЯК ПРИЙОМ ТА ПРЕДМЕТ ЗОБРАЖЕННЯ
(на прикладі російської літературної казки XIX століття)
Стаття присвячена проблемі дива як компонента оповідання в народній та літературній казці. Автор доходить висновку, що і народна, і літературна казки осмислюють
чудесну подію як ефект незведеності «доброго» наміру до причинно-наслідкових життєвих зв’язкiв.
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MIRACLE AS METHOD AND OBJECT OF REPRESANTATION
(based on the example of Russian literary tale of the 19th century)
The article deals with the problem of the miracle as a component of the folk and literary
fairy tale. The author comes to the conclusion that both folk and literary tales make sense
of a miraculous event as the effect of irreducibility of «good» intentions to cause-and-effect
relations of life.
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МУЗЫКАЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СУБЪЕКТИВИЗАЦИИ ПРОЗЫ
(на материале рассказа В. Вулф «Струнный квартет»)
Статья посвящена анализу музыкальности как способа субъективизации прозы на
примере рассказа Вирджинии Вулф «Струнный квартет». Рассматривается соотношение структуры рассказа с сонатно-симфоническим циклом. Анализируются специфические приемы, используемые для создания эффекта музыкальности.
Ключевые слова: интермедиальность, музыкальность, модернизм, сонатно-симфонический цикл.
Феномен музыкальности текста играет особую роль для литературы модернизма. В
первую очередь это обусловлено интересом модернистов к расширению возможностей
художественного языка и, как следствие, склонностью экспериментировать с изобразительно-выразительными средствами. Как отмечает британский исследователь Б. Бакнелл, обращение к музыке у модернистов связано с «возрастающей важностью идеи об
экспрессивной (и принципиально внеязыковой) силе музыки». [1:2].
Тем не менее, роль музыкальности в модернистских текстах не ограничивается только их экспериментальной природой. У музыки есть и другая важная функция – субъективизация повествования. Музыкальность может рассматриваться наряду с другими
техниками, изобретенными модернизмом для максимально точной передачи душевного
состояния (автоматическое письмо, поток сознания и проч.). Поскольку восприятие музыки глубоко индивидуально, попытка описать впечатления от нее может быть способом
сломать барьер между читателем и героем. Именно в таком качестве музыка как вид
искусства и музыкальная форма используются в рассказе Вирджинии Вулф «Струнный
квартет».
«Струнный квартет» отражает наиболее характерные особенности малой прозы В.
Вулф. Здесь так же, как и в других ее произведениях, звучит тема одиночества человека
в толпе, душевного разлада, связанного с обостренной эмоциональностью. При этом,
как и всегда, произведение не поддается ясному толкованию – написанное как «поток
сознания», оно дает массу вариантов возможного прочтения. «Струнный квартет» представляет собой внутренний монолог слушательницы на концерте струнного ансамбля,
который выступает на светском вечере.
С первых же строк рассказа героиня находится в нетерпеливом ожидании чего-то,
чему она сама не может дать название. До появления музыкантов действие представляет
собой сбивчивый внутренний монолог героини, в который дважды вклиниваются обрывки светской болтовни - неясно, принимает ли она сама участие в беседе или только
слышит ее. Механистичность этих бессодержательных диалогов явно контрастирует с
кипящей внутренней жизнью героини – впрочем, она высказывает предположение, что
это касается и других зрителей, «…хорошо одетых, защищенных, укутанных в меха, обе© Е. Рубинская, 2013
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спеченных». Наигранная веселость, пустота фраз призвана скрыть беспокойство, которым они охвачены. Мысли героини упорно обходят какое-то событие или переживание:
«я… только ворочаю землю над похороненной памятью, как и все мы, этому есть подтверждения, если я не ошибаюсь - что мы все воскрешаем в памяти что-то, украдкой
ищем чего-то».
С началом звучания музыки впечатления героини становятся более цельными, а их
характер, настроение и даже сюжет продиктованы жанром музыкального произведения,
которое она слушает. Для того чтобы понять, почему Вулф использует именно такие образы, необходимо иметь представление о строении струнного квартета – а именно, о сонатно-симфоническом цикле и особенностях его содержания. Сонатно-симфонический
(или сонатный) цикл – циклическое произведение, принадлежащее к одному из жанров,
в которых хотя бы одна часть излагается в сонатной форме (соната, концерт, трио, квартет, квинтет и т. п.) [4: 450]. Чаще всего он содержит три или четыре части:
1) Первая часть обычно носит «действенный, драматический, контрастный, нередко
конфликтный характер» [4: 452];
2) Медленная часть «передает чувства, размышления, раздумья человека, раскрывает его внутренний мир (иногда в связи с картинами природы)» [4: 452];
3) Третья часть, как правило, представляет собой жанровую сценку (по выражению
Б. В. Асафьева, «игровые и танцевальные досуги человечества» [3: 23]);
4) Финал является обобщением, подытоживая развитие предыдущих частей.
Как мы увидим далее, в тексте Вулф точно воссоздан характер каждой из частей сонатно-симфонического цикла. Эти части отграничиваются друг от друга диалогами зрителей. Поскольку существующий перевод рассказа не везде последовательно отображает
принцип музыкальности, при анализе мы будем опираться на текст оригинала.
Первый фрагмент текста, изображающий звучание музыки, можно соотнести с первой частью сонатно-симфонического цикла, содержательным центром которой является
действование. Здесь перед героиней появляется образ бурного потока, который Вулф
стремится воссоздать и на уровне смысла, и на уровне звучания, и на уровне синтаксиса. Почти весь текстуальный фрагмент, изображающий реку, представляет собой одну
сложную синтаксическую конструкцию. Содержательно же вся эта часть построена не
на логических, а на ассоциативных связях. Основную массу текста составляют глагольные словоформы с семантикой скорости, стремительности: flow, race, sweep, rush down,
churn, curl; trail, wash, leap, splash (течь, нестись, сметать, низвергаться, взбивать, извиваться, тянуться, смывать, прыгать, плескать). В тексте оригинала на протяжении
этого предложения трижды повторяется слово «вода», применяются также тавтологические повторы (кругом и кругом, выше и выше). Если говорить о приемах звукописи, то
мы видим постоянные аллитерации на [s] ([z]), [∫], [w], которые создают иллюзию шума
и бурления воды: «But the waters of the Rhone flow swift and deep, race under the arches, and
sweep the trailing water leaves, washing shadows over the silver fish, the spotted fish rushed
down by the swift waters, now swept into an eddy where - it’s difficult - this conglomeration of
fish all in a pool; leaping, splashing, scraping sharp fins…» [2].
Кроме того, в начале и конце фрагмента появляется слово «арка» (arch), наличие
которого создает своеобразную арку между не связанными друг с другом логически частями этого фрагмента – образом потока и описанием старых рыбачек. Центральный об268

раз этой части, бурлящий поток, в конце концов перерастает в образ полета: «…and such
a boil of current that the yellow pebbles are churned round and round, round and round free
now, rushing downwards, or even somehow ascending in exquisite spirals into the air; curled
like thin shavings from under a plane, up and up...» [2]. Действие здесь, как мы видим, состоит не из элементов одной логической цепочки – оно имитирует свободное, ничем не
скованное движение мысли, которое свойственно музыкальному впечатлению.
Второй фрагмент тоже описывает реку, но в ночное время и как бы «в замедленной
съемке» (обратим внимание на то, что образ реки так или иначе присутствует в каждой
из частей, выполняя связующую функцию). Он контрастен первому фрагменту и по своему настроению – на первом плане здесь меланхолия, светлая грусть, смирение. Важно,
что здесь впервые за все время появляется «я», героиня включает и себя в воображаемое
действие – возможно, это связано с тем, что музыка начинает резонировать с ее настроением. Она представляет себе тонущую лодку, над которой появляются призраки – и здесь
же говорит о своих эмоциях, которые под влиянием музыки «вышли на поверхность».
Эта часть текста тоже как бы распадается надвое – ее делит междометие «треск!»,
обозначающее внезапное крушение лодки. До этого момента героиня слышит другие
звуки – голос своего собеседника, пение птицы, шепот. Здесь появляются антонимические усилительные повторы: радость, радость – грусть, грусть. В этом фрагменте появляются и другие контекстуальные антонимы (они не всегда находятся рядом, но легко
различимы): солнце – луна, внутри – вне, парить – идти ко дну. Два предложения начинаются с анафоры woven together (связаны вместе). Сопоставив развитие образа реки с первым фрагментом, мы видим, что и здесь возникает контраст: если в первой части от воды
движение шло вверх, в воздух, то здесь мы видим падение с высоты, движение ко дну:
«The melancholy river bears us on. When the moon comes through the trailing willow
boughs, I see your face, I hear your voice and the bird singing as we pass the osier bed. What
are you whispering? Sorrow, sorrow. Joy, joy. Woven together, like reeds in moonlight. Woven
together, inextricably commingled, bound in pain and strewn in sorrow – crash!
The boat sinks. Rising, the figures ascend, but now leaf thin, tapering to a dusky
wraith, which, fiery tipped, draws its twofold passion from my heart. For me it sings, unseals
my sorrow, thaws compassion, floods with love the sunless world, nor, ceasing, abates its
tenderness but deftly, subtly, weaves in and out until in this pattern,this consummation, the
cleft ones unify; soar, sob, sink to rest, sorrow and joy»[2].
Ассоциация далее движется по тому же пути – от тонущей лодки к падающему с высоты лепестку (здесь проводится параллель с первым фрагментом, где сознание героини
«взяло» эту высоту).
Третий «музыкальный» фрагмент легко соотносится с жанровой сценкой в сонатносимфоническом цикле. Подражаний музыке словесного плана здесь нет – возможно, потому, что связь этого маленького сюжета с содержанием соответствующей части струнного квартета довольно очевидна. В сонатно-симфоническом цикле эта часть обычно
пронизана игровым началом, отличается «упругим движением, неожиданными переключениями, остроумными контрастами» [4: 205]. В тексте Вулф мы видим сначала диалог
галантных влюбленных:
«These are the lovers on the grass.
«If, madam, you will take my hand«
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«Sir, I would trust you with my heart. Moreover, we have left our bodies in the banqueting
hall. Those on the turf are the shadows of our souls.»
«Then these are the embraces of our souls.”
The lemons nod assent».
За этим следует довольно сбивчивый рассказ дамы о том, как некто ее преследует.
Непонятно, кому это адресовано – ее возлюбленному (если он сам не является героем
этого рассказа) или другому собеседнику.
Следующая «картина» дает понять, что преследование кавалером дамы носит скорее
шуточный, игровой характер. В конце части мотив преследования перерастает в мотив
побега – и, по-видимому, побега счастливого. Он может символизировать в том числе и
бегство героини от реальности, разрыв с ней.
«The gentleman replies so fast to the lady, and she runs up the scale with such witty exchange
of compliment now culminating in a sob of passion, that the words are indistinguishable
though the meaning is plain enough love, laughter, flight, pursuit, celestial bliss all floated
out on the gayest ripple of tender endearment until the sound of the silver horns, at first far
distant, gradually sounds more and more distinctly, as if seneschals were saluting the dawn or
proclaiming ominously the escape of the lovers» [2].
Мотив побега переходит из этой части в финал, который обобщает все предыдущие
фрагменты, в первой же фразе буквально растворяя их ключевые образы: «Зеленый сад,
лунная заводь, лимонники, любовники, рыба – все растворено в опаловом небе <…>»,
после чего вновь появляется образ арки. Теперь он соединяет своеобразной аркой первый и последний фрагменты, а следом неожиданно вырастает образ неприступного города и марша в этот город, создающийся с помощью созвучий trump and trumpeting (топот
и трубы), clang and clangor (звон и лязг). Несколько раз повторяются слова marble, stone,
pillars (мрамор, камень, колонны).
«The green garden, moonlit pool, lemons, lovers, and fish are all dissolved in the opal sky,
across which, as the horns are joined by trumpets and supported by clarions there rise white
arches firmly planted on marble pillars....Tramp and trumpeting. Clang and clangour. Firm
establishment. Fast foundations. March of myriads. Confusion and chaos trod to earth. But this
city to which we travel has neither stone nor marble; hangs enduring; stands unshakable;
nor does a face, nor does a flag greet or welcome. Leave then to perish your hope; droop in
the desert my joy; naked advance. Bare are the pillars; auspicious to none; casting no shade;
resplendent; severe».
Счастливый побег, как видим, оканчивается крушением надежд героини, что-то заставляет ее осознать невозможность бегства в мир грез. Каменный неприступный город
можно трактовать как образ реальности, в лучшем случае равнодушной, в худшем – неприветливой. Все эти препятствия (реальные или воображаемые) отделяют героиню от
мира ее грез: «губите надежду, иссушите мою радость в пустыне», – призывает она. Ее
финальная реплика – ответ на чей-то вопрос: «Вам сюда?» «Увы, вон туда», - отвечает
героиня, вынужденная следовать по заранее намеченному пути.
Как мы видим, воссоздание в тексте структуры, подобной сонатно-симфоническому
циклу, связано с выполнением двух творческих задач. С одной стороны, это типично
модернистский эксперимент по «музыкализации» прозы. С другой стороны, это инструмент для ее субъективизации – смена настроений и образов, продиктованная использо270

ванием музыкальной структуры, служит для отражения душевного состояния героини.
Принцип музыкальности отражается на языковом и структурном уровне произведения.
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ХУТІРСЬКА ФІЛОСОФІЯ ТА ЇЇ ХУДОЖНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ У МАЛІЙ
ПРОЗІ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША
У статті розглядаються окремі положення хутірської філософії Пантелеймона Куліша, обґрунтовані в циклі «Листи з хутора», та особливості її художньої трансформації в оповіданнях «Про злодія у селі Гаківниці», «Півпівніка» та «Хто такий хуторянин».
Ключові слова: хутірська філософія, Пантелеймон Куліш, мала проза, хутір, хуторянин.
Пантелеймон Олександрович Куліш – унікальна постать, «першорядна звізда»
(І. Франко) в історії української літератури 19 ст., яскраво виявив себе як талановитий
публіцист, етнограф, фольклорист, філософ, громадський діяч, врешті, український інтеліґент європейського типу.
Однією з центральних складових його художньо-філософського мислення була хутірська філософія, а Іван Франко у статті «З останніх десятиліть ХІХ в.» навіть назвав
його «апостолом хуторної філолософії» [4(41: 479)]. Її ідеї виразно простежуються у циклі «Листи з хутора» (1861), філософсько-публіцистичній праці «Хуторская философия
и удалённая от света поэзия» (1879), поетичній збірці «Хуторна поезія» (1882) та інших
творах і збірках. У цій статті аналізуватиметься Кулішева хутірська філософія, обґрунтована в циклі «Листи з хутора», а також художня трансформація окремих її положень
в оповіданнях «Про злодія у селі Гаківниці», «Півпівніка» та «Хто такий хуторянин».
Як зазначив В. Артюх, «хутір» у П. Куліша – це антитеза «городу» [7]. Насамперед,
це простежується через зовнішні чинники: селяни ходять у простих свитах та сорочках,
а городяни модно вдягаються, їдять вишукані страви, мають багато різних забав. Це не
означає, що всі вони матеріально забезпечені: половина «у золоті купається, а половина
в вонючій грязі тоне, од пекельної роботи чучверіє і з голоду гине» [1(2: 247)]. Коли
селяни дотримуються простих хуторянських звичаїв, читають Святе письмо і слухають
праведне слово Христа, городяни служать мамоні, прагнуть грошей будь-яким засобом,
для цього навіть ладні рідну дочку продати. Письменник називає міську науку лукавою
та єхидною, адже у місті все купується й продається. Хутір, на думку Куліша, відрізняється від міста простим, натуральним, природним життям, чистою людською душею та
праведним образом мислення. Письменник вважає, що селяни повинні уникати пихи,
розкоші та хизування модним одягом, як це бачимо у містян, бо це вигадки лукавого.
Треба міцно держатися своїх принципів і традицій, щоб протистояти шаленому тиску
міста, яке затуманює села, а відрікаючись від старої науки й словесності, городяни врешті самі не знають, якої віри їм треба триматися. Куліш наприкінці першого листа «Про
городи й села» так і написав: «Нехай тії комфортабельні чоловіколюбці не дуже над нашою долею вболівають. Не погана доля наша, хліборобська й чумацька, хвалити Бога!
Не проміняємо ми її на городянську, нібито кращу, і свити своєї чесної і неповинної не
оддамо ні за які саєти і оксамити» [1(2: 251)].
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П. Куліш докладно розглядає питання освіти. Він звернув увагу на те, що влада дбає
про навчання дітей лише у місті, а щоб знищити національний дух, хоче асимілювати
село. Звертаючись до городян, письменник зазначив: «ви тілько городи знали освітою забезпечувати, а нам не дали волі, без свого городянського порядку, хоть найменшу школку, по громадському розуму, у себе на селі завести? […]. Як же б воно інше сталося, коли
дитину для науки треба із сем’ї вирвати і між такі люде заслати, которих не знаєш і не
відаєш, яким вони духом дишуть і що з твоєї дитини роблять?» [1(2: 246)]. Це привело
до того, що «діти наші не вмітимуть із нами, під нашу старість, розмовляти, коли вони
нас, а ми їх, через їх велику освіту, не розумітимемо» [1(2: 247)]. Тобто, навчаючись між
городянськими дітьми, селянські діти часто цураються простих звичаїв і рідної мови. Без
мови − нема нації, а тому Куліш вважає, що хоча й варто вчитися в місті, читати міську
літературу, вивчати іноземні мови, але треба придержуватися хуторського смаку й розуму, зберігати свою рідну мову, культуру і звичаї. Тільки таким шляхом з українських
селян будуть хороші люди та шановна громада, й на українську землю ніхто не сміє претендувати.
У своїх прозових творах П. Куліш неодноразово виводив образ хутора. Він вважав
хутір територією, не зіпсованою цивілізацією, джерелом романтичного духу й справжньою батьківщиною українського народу. В оповіданні «Про злодія у селі Гаківниці» це
село зображено так: «Гарне село козаче. Став такий, що по тім боці тілько чути, як ячать
гуси, а дітей на березі і не розгледиш; верби далекі аж імла синя поняла, наче в Великому
лузі за Порогами [...]. Гарне село. Усе майдани та широкі узбережжя на верхів’ях того
ставу величенного. Розкинулось по волі: єсть де й дітям погуляти, і дівчатам у хрещика
побігати, і парубкам, лицяючись до дівчини, против місяця постояти» [1(2: 265)].
У такому гарному, спокійному й гармонійному селі живуть трохи «дивні» мешканці,
які лише тому не прийняли оповідача й титаря з іншого села у себе на ночівлю, бо тут
можна ночувати лише у злодія. Це спершу посторожило героїв, адже вони мали із собою скриньку з грошовими пожертвами на будівлю церкви від інших людей. Однак вони
все ж були змушені їхати до злодія, який врешті виявився дуже ввічливою людиною й
гостинним господарем. Він допоміг гостям випрягати вози, познайомив зі своєю сім’єю,
пригостив щедрою вечерею, що одразу викликало в гостей сумнів: чому такого приємного, гостинного і ввічливого чоловіка називають злодієм?
Оповідач та його супутник тут же дізналися, що справжнє ім’я злодія − Дмитро Гарбуз. Він був сиротою, парубком служив по наймах, врешті, жив дуже бідно. Він не мав
своєї хати, не мав можливості одружитися, над ним насміхалися дівчата. Тому Дмитро
вирішив красти, щоб жити так, як інші люди. Він кілька разів крав коней, потім їх продавав на ярмарку. Відтак, Гарбуз став досить багатим. Він одружився, у нього народилися
діти. Хоча герой сумлінно працював у своєму господарстві, можливість щось украсти
завжди його притягувала, а тому він продовжував цим займатися. Зрозуміло, що проти
цього були його дружина й старший син, але Дмитро до них не прислухався: врешті, він
вирішив обікрасти церкву в селі.
Очевидно, це був уже той крок цього злодія, після якого для нього мало настати неминуче покарання. Такий поворот сюжету має уже цілком морально-етичний характер:
коли попередні крадіжки можна було виправдати скрутним матеріальним становищем
героя, а також тим, що крав він у людей матеріально забезпечених, які до цього свого до273

статку дійшли, мабуть, не зовсім чесно, то тут він посягнув на добро громадське, врешті,
святе – церкву. Цю сюжетну ситуацію можна певною мірою зіставити з тією, яку описав
Борис Гріченко в оповіданні «Без хліба».
Цього разу Дмитрові не пощастило – він не зміг реалізувати свій задум. Його зловили, і злодій признався у всьому: Сільська громада покарала його досить дивно і водночас гуманно: Гарбуз одержав обов’язок паламарювати в церкві три роки, приймати до
себе всякого подорожнього, а самого його звали не інакше, як злодій. Хоча це була кара
Дмитрові, але й порятунок від тодішнього судового переслідування – за такий вчинок
засуджували на кілька років ув’язнення. Протягом трьох років сільська громада, яка була
об’єднана принципами християнської любові та морального прощення, оберігала злодія від інших злочинів та тодішньої влади, врешті, виховувала його добрим і статечним
християнином. Через три роки Дмитро знову проситься в громади, щоб вона й далі дозволила йому паламарювати в церкві й приймати гостей. Отже, герой спокутував свої
гріхи й повернув собі повагу інших людей.
Завдяки розумному й гуманному засобу покарання злодій змінив свій спосіб життя,
зрозумів, що бути доброю й працелюбною людиною − єдиний шлях до щастя. П. Куліш тим самим наголосив, що життєві принципи простих українських хуторян та їхні
людські якості − доброта, чесність, відвертість − набагато вищі, ніж спосіб життя міських мешканців, які переважно лицемірні та егоїстичні, а тому письменник склав таке
прислів’я: «У город − по гроші, а в село − по розум» [2: 144]. На думку П. Куліша, хутір
є осередком натурального, спокійного й гармонійного життя українця, місцем, де виявляється справжня сутність українського народу, який має жити у гармонії з природою,
узгоджувати потреби індивіда й цілого народу.
Куліш вважав, що в хуторах зосереджено Божественну й природну енергію, саме там
збережена тисячолітня культура предків, що живить дух народу й утримує його у руслі
предківських традицій. Виростаючи в атмосфері патріархального села, українці виробляють правильні моральні та етичні норми, добрі людські якості. Отже, на думку В.
Артюха, коріння української культури саме в селі, який є символом української автентичності [7]. Залишивши хутори, українці потрапили у невластиве їм соціальне середовище.
Тому місто для Куліша означає відсутність національного ґрунту, воно космополітичне.
Це призвело до того, що міські люди, досягаючи певного матеріального забезпечення,
водночас втрачають засадничі морально-етичні принципи, стають егоїстичними й безсердечними. Городяни сліпо прагнуть забезпечення особистих інтересів, щоб задовольнити свої матеріальні потреби. В містах поступово утвердилися індивідуалістські життєві принципи − гендлярство, проституція, прислужництво, продажність, байдужість до
чужого горя. На відміну від міської культури, у селах культура традиційна, а основоположні життєві принципи села захищає сільська громада, яка є втіленням колективного
розуму. Коли у селі стається якась значуща подія, сільська громада завжди збирається
разом й радиться, що врешті убезпечило Дмитра Гарбуза від безглуздого покарання, яке
б лише знищило його. Отже, розумне рішення шодо злодія вберегло цього чоловіка.
Як зазначив І. Огородник, хутірська філософія була своєрідною Кулішевою реакцією
на міщанство як продукт бездуховної урбанізації. Письменник звинувачує цивілізаційні процеси в розбещеності народу, у відступах від прадавньої віри, віковічних звичаїв
своїх батьків. Місто, вихваляючись своєю вченістю, освіченістю, культивує лише одну
274

науку, науку обману [6]. Урбанізація є актуальною проблемою й нинішнього часу. Міста
збільшуються, бо економіка, яка швидко розвивається, вимагає, щоб усе більше й більше
селян покидало рідну землю й приїжджало у великі міста, бо потрібна недорога робоча
сила. Хоча урбанізація є незворотним процесом, але ми не можемо не звертати уваги на
ті морально-культурні проблеми, які вона породжує.
Однією з найгостріших проблем є падіння моральних норм, адже у теперішньому
світі більшість людей прагне матеріальних благ будь-яким способом, не зважає на моральні принципи. Щоб досягти добробуту, люди часто обманюють один одного, експлуатують простих працівників, дають хабарі бюрократам. Постає питання про те, як
ми повинні жити у перенасиченому запахом грошей та матеріального багатства світі?
Відповідь можемо знайти у хутірській філософії П. Куліша. Вважаю, що хуторянин у
Куліша не є класовою чи матеріальною характеристикою, а має сприйматися крізь призму моральних та етичних норм. Тобто, будучи городянами, люди повинні залишатися
селянами у моральному сенсі цього слова. Конкретніше кажучи, тільки дотримуючись
моральних засад і зберігаючи дійсні цінності людського буття, люди можуть отримати
щастя й душевний спокій.
Справжні моральні цінності як основні складники хутірської філософії письменника
простежуються і в художньому змісті «гішпанської дітської казочки» «Півпівніка». Тут
П. Куліш показав нам безславну долю Півпівніка, який покинув село, знехтував материнськими настановами. Півпівника препогане й скалічене. Воно мало тільки одне око,
одне крило й одну ногу, однак вважало себе гарним, не звертало увагу на насміхання
інших курей. Одного разу воно сказало своїй матері, що йому обридло жити в селі, а
тому він хоче піти у світ, щоб побачити царя. Яким же був його шлях? Попрощавшись з
родиною, Півпівніка вирушило в дорогу, в якій його, як і кожного казкового героя, чекало
три випробування. Якщо він їх витримає, то буде переможцем. Спершу воно прийшло до
рівчака, котрий попросив розгребти пісок на греблі, щоб збільшити шлях для води. Але
Півпівніка відмовилося це робити, бо було дуже гордим. Щось зробити для такого мізерного та каламутного рівчака здалось йому ганебним, принизливим. Далі воно зустріло
вітер, який лежав на дорозі, адже полуднева спека відібрала в нього всі сили. Вітер хоче,
щоб Півпівніка трішки підкинуло його своїми кігтями та піддало крилом, а тоді він зміг
би піднятися вгору і полетіти. Півпівника знову відмовилося допомагати. Врешті цей
дивний мандрівник зустрів іскорку, яка тліла в попелі. Іскорка сподівалась, що Півпівника оборонить його від смерті. Якщо б воно пригорнуло до іскорки трошки листячка або
соломи, вона б одразу ожила. Однак горде Півпівника і тут не хоче допомогти в біді, бо
вважало, що це йому не потрібно.
Півпівника прийшло в столицю і підійшло до царського будинку, бо таки хотіло подивитися на царя й царицю. Тут воно знехтувало материнськими настановами − мати
казала: «Оберегайсь у світі тих людей, що кухарями звуться, та й куховаркам на очі не
навертайся, бо все то лихі наші вороги: і не писнеш, як вони тобі шийку перечикають!»
[1(2: 179)]. Врешті, так і сталось: під воротами його за крило схопив кухар. Спочатку
він вирішив обварити Півпівника окропом. Півпівника попросило воду, щоб та його не
пекла. Але вода обварила його цілком, бо пам’ятала ту зневагу, якої колись зазнала від
нього. Потім кухар поклав Півпівника у миску, щоб його обсмажити. Воно попросило вогонь, щоб той не пік його. Однак і він, пізнавши у ньому свого кривдника, став пекти ще
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більше. Вернувся кухар з шинку й бачить, що вогонь цілком спалив Півпівника, а тому
викинув його на смітник. Обварене й спечене, Півпівника плаче, щоб вітер не дуже дув
на нього. Але той, як і вода й вогонь, також відплатив йому − він підхопив його, підняв і
кинув. Врешті, бідний мандрівник опинився на будинку, вітер настромив його на гострий
шпиль і змусив весь час крутитися.
Як бачимо, Куліш цілком витримав традиційну сюжетну схему народної казки − герой з народу, не наділений якимись видатними фізичними рисами, все ж переважно перемагає своїх супротивників, завойовує собі шану й повагу людей. Але що є його зброєю? Передусім доброта, прихильне і гуманне ставлення до людей та взагалі всього, що
оточує героя. Ця доброта, допомога іншим неминуче повертаються до самого героя, ті
люди чи тварини допомагають і йому у скрутну хвилину. Такою є народна філософія,
його засадничі морально-етичні принципи. Звичайно, зневажливе ставлення до біди, що
стається з іншими людьми, тим самим повертається й до героя. Отже, доля цього Півпівника буде зовсім не радісною. Письменник робить висновок з усього цього: «Ото ж йому
за те, що було неслухняне, що високо неслося і всім тілько пакість робило» [1(2: 181)],
тобто знехтувало принципами хутірської філософії.
Трагічна доля Півпівники спричинена його нерозумною поведінкою й відсутністю
моральних принципів. Воно горде перед іншими курми, думає, що вони заздрять йому, а
своїх братів і сестер вважає дурними неосвіченими селянами. Зневажаючи просте сільське життя, Півпівника мріє про пишне життя у місті. Не звертаючи уваги на застереження своєї матері, він наполягає на своєму рішенні − піти у місто. На дорозі, коли
рівчаку, вітру й іскорці потрібна була його допомога, воно цього не зробило, бо герой не
звик жаліти й допомогати. Якщо б Півпівника допомогло цим нужденним у скрутні моменти їхнього життя, то й вони б відплатили тим самим. Отже, через свою гордовитість,
марнославство та егоїзм герой не викликає жодної симпатії у людей. Хоча Півпівника є
видуманим казковим героєм, але його дії та вчинки виразно вказують на людей. В реальному житті існує багато подібних до нього. Вони не мають хороших людських якостей та
моральних принципів, і через те життя їх карає, як і героя цієї казки.
Письменник наочно показав, шо нещаслива історія гордого й пихатого Півпівники
пов’язана з принципами міського життя. Москаль біля царського будинку й кухар жорстокі й злі. Натомість життя у селі дуже добре й гармонійне, люди спокійні й доброзичливі. Ось що каже мама своєму синові: «Глянь, яке гноїще гарне, яке зерно нам смачне
посипають, яке затишне сідало в нас, і сім’я, слава Богу, не маленька, і всі тебе кохають»
[1(2: 178)]. Лише залишивши спокійне сільське життя, Півпівника відчуло, яким було
щасливим у своїй сім’ї. Шкода, що повернутися до попереднього життя воно вже не
мало змоги. Справді, за спиною пишного міського життя завжди багато сліз. Тому Куліш
так написав, що «нехай лучче ми будемо до віку вічного в латаній сіром’язі ходити, аніж
людськії сльози квартами міряти» [1(2: 247)]. Таким чином, у казці «Півпівника» своєрідно втілено засади хутірської філософії П. Куліша: якщо селяни спокійно житимуть
у селах і надалі, не мріючи про обманливий блиск міського життя, дотримуватимуться
традиційних моральних норм, тоді досягнуть справжнього щастя.
В оповіданні «Хто такий хуторянин» виведено образ козака Павла Белебня, який
живе на хуторі Белебень у верхів’ях річки Говтви. Письменник описує це село дуже поетично: «у долині наче, величенна купа дубини, липини, верби, єсть і тополі гостроверхі,
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як дзвіниця» [1(2: 275)]. Крім гарної природи, хутір славний своєю історією й хорошими звичаями. Тут жили старосвітські люди, які були веселими, культурними, ніколи не
зловживали спиртним. Прадіди, діди та батьки Павла − люди розумні. Вони розуміли
значення освіти, але залишились простими хуторянами, відмовились від служби, яку
видумували німці. Вони виховують своїх дітей строго й розумно − «ми панотця боялись
без бійки, а паніматки слухали без лайки» [1(2: 278)]. Хуторяни не бояться відпускати
дітей далеко від дому, між чужі люди, бо хочуть, щоб діти росли добрими, самостійними
та культурними людьми.
Ось якою була життєва історія Павла: коли він був хлопчиком, тато змусив його піти
з чумаками, щоб хлопець навчився жити самостійно, без огляду на батьків. Покинувши
родину, хлопець спершу був дуже соромливим, боязливим, але з допомогою чумака Кирила Порохні не тільки звик до нового середовища, але й почав вивчати поезію. Сприймавши тонку поетичну душу чумаків та їхній романтичний темперамент, Павло почав
дивитися на світ інакше, захопився гарною природою та романтикою степового чумацького життя. Звичайно, життєва дорога хлопця не завжди була прямою, безперешкодною.
Одного разу він охороняв чумацьку валку, але вночі заснув і скотився з воза. Через це
Кирило Порохня розсердився й ударив його батогом. Ця пригода навчила Павла бути
акуратною та відповідальною людиною. Від Порохні Белебень дізнався й про історію
свого роду на Запорожжі, справи чумаків та землеробів, що сприяло зміцненню його віри
в національну ідентичність українського народу.
Розставшись з чумаками в Кременчуці, Павло з татом повернулися додому. Герой побачив інші землі, побував в екстремальних ситуаціях, а тому почав роздумувати над тим,
що є головним у світі, як він побудований, на яких моральних принципах. Тому Павло
цінує дружбу, сім’ю, людські стосунки у хуторі, який він сприймає як рай. Все життя
він залишається простим хуторянином, хоча й побував у багатьох землях, познайомився
з різними людьми й прочитав багато різних книжок. На його думку, не варто скидати
рідну свиту з себе навіть після того, як прочитав чимало іноземних книжок, бо «ніяка
наука не дасть такого правдивого серця, як у нашого доброго селянина або хуторянина»
[1(2: 279)]. Його сини й дочки також не стали панами, хоча й знають різні іноземні мови.
Павло Белебень − ідеальний художній образ українського хуторянина. Він дуже освічений та розумний, однак дотримується хутірського способу життя, виховує своїх дітей
у національному дусі, бо для нього важливо, щоб вони зберегли свою рідну українську
мову й культуру. Тут втілено у життя заклик Тараса Шевченка із послання «І мертвим, і
живим»: «І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» [5(1: 353)].
У «Листах з хутора» П. Куліш прояснив різницю між містом і селом, городянами й
селянами. Письменник показав, що українські села мають гарний природний пейзаж,
родючу землю, велику культуру й славні звичаї. Українські селяни добрі, працьовиті,
прості, сміливі й розумні. Куліш попереджує їх, щоб вони не затуманювалися міським
добробутом, адже багате життя у місті не належить кожній людині, а міська наука − це
наука обману. Окрім того, українським селянам треба обережно ставитися до городян,
які інколи гарними словами дурять простих селян, щоб досягти своїх корисливих цілей.
На думку С. Микитчука, українець є селянином у духовному розумінні [8], а культура
української нації свої коріння має в селах. Тому перед українцями є обов’язки зберігати
рідну землю, мову й культуру, звичаї від чужих. Тільки таким чином українська нація
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зможе гордо стояти серед інших націй світу, а українська культура тоді розквітатиме.
Сучасний дослідник творчості П. Куліша Є. Нахлік слушно завважив, що письменник вірив у суспільний чи «громадянський» розвиток, однак «як русоїст, послідовник
преромантичного Просвітництва, він бачив і певні суперечності між поступом цивілізації і станом моральности, цим, на його переконання, найвищим критерієм суспільного
прогресу» [3(2: 25)], що він переконливо показав у циклі «Листи з хутора». За спостереженням цього дослідника, Куліш «вбачав у патріархальній Україні, її багатющій народній творчості живодайне джерело для морального оновлення “європейської цивілізації”
та оновлення загальноєвропейського літературного і мистецького поступу» [3(2: 81)].
Є. Нахлік поруч із тим зауважив, що «в реальному житті Куліш тверезо оцінював незручності хутірного побуту й переваги міської цивілізації» [3(2: 25)].
В україномовних оповіданнях «Про злодія у селі Гаківниці», «Півпівніка» та «Хто
такий хуторянин» П. Куліш відобразив гарні й спокійні села, в яких живуть селяни з
хутірськими чеснотами. Через цікаві сюжети ми зрозуміли, що рідна земля й споконвічні моральні устої забезпечують селянам щасливе життя на цьому світі. Українці повинні любити всією душею свої хутори, втішатися гармонійним й спокійним хутірським
життям, наслідувати хороші традиції й звичаї від предків, берегти свою рідну мову й
культуру. Отже, П. Куліш у проаналізованих творах художньо втілив основні принципи
хутірської філософії.
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ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ ЛІРИКИ
ДЛЯ ДІТЕЙ В ЕПОХУ ПРОСВІТНИЦТВА
(на матеріалі збірки Крістіана Фелікса Вайсе «Пісні для дітей»)
У статті досліджуються початки цілеспрямованої дитячої лірики епохи Просвітництва у Німеччині з огляду на зміни у структурі бюргерської сім’ї. Особлива увага звертається на сприйняття і розуміння дитинства, які є характерними для цього періоду.
Ключові слова: дитинство, Крістіан Фелікс Вайсе, лірика для дітей, «Пісні для дітей», Просвітництво.
Виникнення просвітницької дитячої літератури у Німеччині у XVIII столітті пояснюється різними факторами, які взаємодіють один з одним і в своїй сукупності мають
конститутивний вплив на становлення і розвиток дитячої літератури. У XVIII столітті,
яке Райнер Вільд характеризує як «епоха переходу» [1: 43] та «століття педагогіки» [там
© С. Бартіш, 2013

279

же: 48], відбуваються глибокі соціальні зміни в суспільстві, які призводять до нового
розуміння дитинства. У галузі дитячої та юнацької літератури спостерігається зміна парадигми, яка знаходиться під впливом філантропічного руху.
У представленій роботі ми ставимо перед собою мету дослідити початки цілеспрямованої лірики для дітей епохи Просвітництва у Німеччині з огляду на зміни у структурі
бюргерської сім’ї. Особливу увагу у цьому контексті звертаємо на сприйняття і розуміння дитинства, які є характерними для вище названого періоду.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Бюргерство як нова соціальна верства розвивається у Німеччині з середини
XVIII століття. Воно включає в себе заможних та вчених людей, представників академічних професій і письменників, які особливо претендували бути представниками бюргерства [2: 6-7; 1: 46]. Загальною ознакою цієї верстви населення є основні норми або як їх
ще тоді називали, чесноти, до яких, згідно праці Вольфганга Рупперта, належать праця,
розум, корисність та мораль [3: 66]. Важливою характеристикою бюргерської ідеології
є оцінка особистості за її поведінкою, незалежно від походження і стану. Рейнгард Зідер, аналізуючи це суспільне явище, пише: «Вперше конституювався соціальний клас
не за походженням і народженням (як дворянство), не з одноманітного субстрату володіння землею (як селяни) чи монополізованої кваліфікації (як майбутні ремісники), а з
соціального виду, який має різні матеріальні та ідеальні основи» [4: 127]. Модернізація
XVIII століття знайшла своє духовне вираження у європейському русі Просвітництва,
основними принципами якого стають розум і право на щастя [2: 28]. Розумом вимірюється людська поведінка та дії. За допомогою розуму бюргерство створює ряд критеріїв
для зміни суспільства і пропагує специфічні бюргерські цінності через медіум повчальних тижневиків, у тому числі і для дітей. Усунуте від політичних рішень бюргерство, як
стверджує Георг Браунгарт, «знаходить у літературі свого роду заміну громадськості, в
якій виражається потреба в дії та участі» [5: 30].
Внаслідок утворення бюргерського прошарку відбувається зміна структури сім’ї.
Протягом XVIII століття утворилася така структура сім’ї, яка у ХІХ столітті стає домінантною у європейському суспільстві і залишається такою по сьогоднішній день: мала
бюргерська сім’я, яка складається переважно з батьків і дітей – її Райнер Вільд позначає
як фігурація «батьки-діти». Вона приходить на зміну фігурації великої господарської
сім’ї , яка була характерною для традиційного європейського суспільства і ще продовжувала існувати у XVIII столітті у не-бюргерських верствах. Єдність сім’ї і професії, яка
була характерною для великої господарської родини, усувається у бюргерській малій (нуклеарній) сім’ї позасімейною діяльністю чоловіка. У XVIII столітті (і аж до XX століття)
позасімейна професійна діяльність стосується виключно чоловіків. Родина стає залежною від професійної діяльності чоловіка. Це особливо відобразилось на стосунках між
статями. Бюргерська жінка звільнена від роботи (як трудової діяльності для утримання
сім’ї) і обмежена разом з тим у внутрішньо сімейній сфері. Вона несе відповідальність
за домашнє господарство і піклування про дітей. При цьому, як зауважує Рената Мерман
, роль чоловіка , як pater familias, наділеного правом влади над усім домашнім господарством і авторитетом у прийнятті рішень над усіма без винятку членами сім’ї, включаючи і матір сімейства, не зменшується [6: 74]. Втрата виробничої функції і обмеження в
приватній сфері сприяють, згідно з твердженням Андреаса Ґестріха, розвитку сучасної
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картини сім’ї, «як противаги економічному суспільству і як місця індивідуального визнання та емоційного зв’язку» [7: 391]. Із звільненням від заробітку жінка і діти були
відлучені від робочих буднів, що сприяє наданню емоційного характеру внутрішньо-сімейним стосункам і освіті бюргерських дітей. Клавдія Опіц вказує на ідеальний характер
таких сімейних відносин, які можна знайти лише «в невеликому прошарку бюргерської
еліти» [8: 35]. Цю думку підтримує і Райнер Вільд, аналізуючи розвиток сім’ї і дитинства у XVIII столітті у Німеччині. Він пише, що сімейні стосунки стають більш особистими, інтимнішими та емоційнішими; члени сім’ї поводяться – «хоча б згідно ідеї»
[1: 56] – як люди, а не як носії покладених на них функцій, як працівники чи як піддані.
Значення цієї обставини навряд чи можна переоцінити для формування бюргерського
соціального габітусу. Цим пояснюється і те велике значення, якого набуває зображення
сім’ї у бюргерській літературі XVIII століття. Сімейне життя, яке ґрунтується на розумі
та доброчинності, на симпатії, ніжності та співчутті, стає моделлю соціальних стосунків
взагалі; літературне зображення сім’ї, в якому відображені і водночас значно підвищені
нові сімейні стосунки («тому що «дійсність» в бюргерських сім’ях далеко не завжди
співпадає з ідеалом літературного зображення» [там же: 56]), стають картинами можливого людського життя і можливих соціальних стосунків. Діти від тепер вважаються
не метою шлюбу, а ідеалізовано як продукт найвищого прояву любові чоловіка і жінки.
Наприкінці XVIII століття, як стверджує Карін Гаузен, вважалося, що шлюби бюргерів
повинні знайти міцність у своїх дітях [9: 100]. Дитина набуває вищого значення. Як пише
дитячий письменник того часу Крістіан Ґоттфрід Бек, цінність дитини «набагато перевищує цінність усіх їхніх [батьків] пожитків» (цит. з [1: 59]).
Із зміною сім’ї у XVIII столітті змінюється і дитинство. Ставлення дорослих до підростаючого покоління і заодно стосунки між генераціями змінюються, разом з ними
змінюються спосіб життя і можливості дітей. У XVIII столітті обов’язковою для дітей
стає освіта, яка нерозривно пов’язана зі школою. При попередніх формах існування сім’ї
діти, залежно від їхніх вмінь і здібностей залучалися до роботи для утримання сім’ї і
відповідно з тенденцією сприймалися як дорослі (!!!). Для бюргерських дітей не було ні
необхідності – оскільки професія і сім’я розділені, – ні можливості для такої внутрішньо сімейної роботи. Але, як наголошує Райнер Вільд, це не означає, що дитинство – це
був час для вільної діяльності чи гри [1: 57]. Батьки почуваються відповідальними дати
належне виховання своїм дітям, метою якого згідно з Рейнгартом Зідером є «розумна
людина, яка керується нормами» [4: 136]. Під впливом філантропічного руху, який починається на початку 70-х років, у дитячій та юнацькій літературі починається зміна
парадигми, яка показує тісну каузальність літератури та педагогіки. Фокус філантропістського виховання зосереджений на формуванні нової дитячої літератури, яка бере на себе
адаптацію до «можливостей сприйняття і горизонтів досвіду дітей» [1: 53] і поєднує корисне з розвагами. Пісні та вірші усної, фольклорної літературної традиції були знайомі
бюргерським дітям, проте просвітники не схвалювали їх. В автобіографії Крістіана Фелікса Вайсе читаємо, що у 1765 році він вперше став батьком. Його «внутрішня радість і
прив’язаність до маленької істоти» були причиною частого перебування біля дитини, де
він не одноразово чув «позбавлені смаку пісні мамки і няні». Це стало для письменника
приводом написати «маленькі моралістичні пісні для дітей» [10: 129]. Вже у наступному
1766 році була надрукована збірка «Пісні для дітей» („Lieder für Kinder“), з появою якої
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починається традиція цілеспрямованої (інтенційної) лірики для дітей епохи Просвітництва. Основна мета її – настанови і повчання. Більшість віршів та пісень – це римовані
повчання моралі та чеснот. Значне місце у просвітницькій ліриці для дітей займає тема
дитинства та сім’ї. Цінність дитини, її велике значення для батьків підкреслюється у
вірші Крістіана Фелікса Вайсе «Настанова двом дітям» („Ermahnung an zwei Kinder“):
Süßes Mädchen, holder Knabe, / Spielt nur, spielt … ! / Wenn ich Euch in Armen habe, / Bin
ich wie ein König groß. / Wenn mich Eure Händchen streicheln, / Sanft mir Euer Auge lacht: /
O so hab ich auf das Schmeicheln / Einer ganzen Welt nicht Acht! [11: 137-138].
Чарівна дівчинко, милий хлопчику, / Грайтесь же, грайтесь … ! / Коли я тримаю вас
на руках, / Я почуваю себе королем. / Коли мене гладять ваші ручки, / Ніжно посміхаються ваші очі: / То на ласку цілого світу / Я не звертаю увагу!
У цьому ж вірші виражено настанову дітям ніколи не забувати про доброчинність,
що є характерним для більшості просвітницьких поетичних творів:
Unschuld wohnt in Euern Herzen, / Keine Bosheit kommt in sie! / Ihr könnt singen, tanzen,
scherzen, / Nur verscherzt die Tugend nie! [там же: 138].
Хай у ваших серцях живе невинність, / Ніяка злоба не прийде до них! / Виможете
співати, танцювати, жартувати, / Але ніколи не втрачайте доброчинності!
Ідеальні стосунки матері та дітей, важливість і незамінність матері для дитини зображуються у вірші «Діти своїй мамі у її день народження» („Ein paar Kinder an ihre
Mutter, bei derselben Geburtstage“). Вітаючи маму з днем народження, діти називають її
найкращою подружкою:
Beste Freundin, deren Leben / Unsers Lebens Ursprung ist [там же: 134].
Найкраща подружко, життя якої / Є джерелом нашого життя.
Важливість і незамінність матері для дитини підкреслюються наступними рядками:
Welche Mutter schenkt uns beiden / Nicht der Himmel dann in dir! / Fürstenkinder haben
Freuden, / Aber lange nicht, wie wir! [там же: 135].
Яка мати подарувала б нам / Той рай, що в тебе! / Діти князів мають радощі, / Але
далеко не такі, як ми!
Панівна суспільна думка про те, що саме мати повинна доглядати свою дитину (до
3-5 років) знаходить своє відображення в аналізованому вірші. Протиставлення життя
князівських дітей і дітей бюргерів надають поетичній думці особливої інтонаційної переконливості і емоційної значущості, підкреслюючи цим самим важливість матері для її
нащадка. Пор.:
Wären ihren Wunsch zu dienen, / Tausend Hände stets bereit: / Wir vertauschen nicht mit
ihnen / Deine treue Zärtlichkeit. / Ihre ungewissen Schritte / Leitet stets ein fremdes Band: /
Doch die ersten unsrer Tritte / Wagen wir an deiner Hand [там же].
Служити їхнім бажанням / Завжди готові тисяча рук: / Ми ніколи не поміняємося
з ними / На твою вірну ніжність. / Їхні невпевнені кроки / Супроводжуються завжди
чужим натовпом: / А наші перші кроки / Робимо ми, тримаючись за твою руку.
Прив’язаність дитини до матері, потребу в її присутності можна прослідкувати у вірші «На портреті улюбленої мами» („Auf das Bildnis einer geliebten Mutter“):
Dies ist sie, meine liebe Mama! / So zärtlich lächelnd steht sie da… . / Schön bist du,
Bildchen, sprächest Du nur! / Weit schöner ist doch die Natur: / Ich seh die Kunst, Ein – Zwei
– Dreimal / Und eile zum Original [там же: 119].
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Це вона, моя люба мама! / Стоїть, так ніжно посміхаючись. / Ти красива, картинко,
якби ж ти говорила! / Але набагато краща сама натура: / Я дивлюсь на мистецтво один
– два – три рази / І поспішаю до оригіналу.
Варто зазначити, що роль матері у ліриці для дітей – це сконструйований образ, який
моделює ідеальну матір. У віршах відображено ставлення соціуму до материнства в епоху
Просвітництва. За допомогою поетичних текстів дорослі екстраполюють для дітей сформований образ ідеальної матері, суть якого полягає у турботі матері про свою дитину, тісному емоційному зв’язку між ними, гострій необхідності дитини і матері бути разом.
Модель любові і толерантності у стосунках між дітьми, а це здебільшого брат і сестра, виразно постає у вірші «Братня згода» („Brüderliche Eintracht“). Вірш написаний у
формі діалогу між братом та сестрою. Спостерігаючи за парою голубів, за виноградною
лозою та деревцем, на яке вона пнеться, діти бачать ідеальний зразок стосунків між братом та сестрою. Адже, голуби
Sie folgen stets einander Schritt vor Schritt: / Was dies betrübt, scheint jenes zu betrüben,
/ Wenn sich dies freut, erfreut sich jenes mit. [там же: 131]
Вони ходять один за одним крок за кроком: / Що непокоїть одного, здається, непокоїть іншого, / Чому радіє один, радіє разом й інший
а виноградна лоза і деревце
Sie scheinen für einander nur zu leben [там же]
Здається, що живуть лише одне для одного
Епіфора: Dies müssen wohl Geschwister sein, / Denn ihre Lieb´ ist ungemein [там же] (Це
повинні бути брат із сестрою, / Тому що їхня любов надзвичайна) підсилює трактування
братньої любові, як одного з найвищих почуттів у людський стосунках. Варто відзначити, що у віршах для дітей проводиться паралель між ідеальними людськими стосунками
і поведінкою тварин чи зображенням рослинного світу. Очевидно така позиція автора
тяжіє до концепту «золотого віку», який, за твердженням А. Гурдуза , у своєму класичному вигляді відсилає до ідеального минулого [12]. Таким ідеальним минулим, на думку
дорослих творців дитячої літератури, є дитинство. Життя дітей – це життя у раю, у згоді
і взаєморозумінні із природою. Але в дусі просвітницької лірики стосунки між людьми,
як істот, які керуються розумом, ставляться вище, ніж тваринні. Тому й про свою любов
діти роблять висновок:
So zärtlich, unverfälscht und rein / Kann keine Lieb´, als unsre sehn. [11: 131]
Такою ніжною, щирою і чистою / Як наша, не може бути жодна любов.
Ця строфа, до речі, теж двічі повторюється у поетичному тексті.
Висновки і перспективи подальшого дослідження. У XVIII столітті у Німеччині
відбуваються глибокі соціальні зміни в суспільстві, які призводять до нового розуміння дитинства. Появляється бюргерство, як нова верства населення, виникає нова форма
сім’ї, яка сприяє більш тісним емоційним стосункам між її членами. Батьки відчувають
відповідальність за виховання та освіту своїх дітей. У цей період формується нова дитяча література, яка тісно пов’язана із педагогікою і поєднує корисне з розвагами. Просвітники не схвалюють фольклорну традицію, тому вперше пишуть авторську поезію для
дітей, початком якої є збірка Крістіана Фелікса Вайсе «Пісні для дітей» (1766). «Пісні
для дітей» – це збірник своєрідних моралістичних повчань, у якому значне місце посідає
тема сім’ї і дитинства. У віршах знайшли відображення суспільні уявлення про ідеальну
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материнську любов, ідеальні стосунки між членами сім’ї, які мали служити зразком для
бюргерських дітей.
Обрана тема повинна бути розкрита у ширших масштабах. До уваги потрібно взяти
тексти інших поетів-просвітників та вірші, які вводилися у коло дитячого читання з «дорослої» літератури. Тема сім’ї і дитинства є лише однією із складових поезії для дітей,
тому для одержання повної картини про формування лірики для дітей в епоху Просвітництва варто проаналізувати поетичні твори іншої тематики.
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Львівська національна академія, Львів
ТЕКСТ МОДИ У РОМАНІ ТОМАСА МАННА „БУДДЕНБРОКИ“
У статті зроблена спроба інтерпретувати одяг як один з основних елементів
предметного світу у романі Томаса Манна „Будденброки“ („Buddenbrooks“,1901). Підкреслено виняткову значущість предметного світу у романі, а саме – детального опису
зовнішності головних героїв, їхніх жестів, поз та одягу. Зазначено, що одяг у романі
стає ознакою вираження класовості: підкреслює соціальний статус; ознакою історичності: вказує на плин часу та мінливість епохи, слугує методом самовираження, тобто
є результатом природного прагнення людини до новизни та способом задоволення цієї
потреби. Досліджено, що зміну одягу у романі доцільно трактувати як ознаку соціальних, класових, історичних, статево специфічних та естетичних змін.
Ключові слова: Томас Манн, мода, одяг, класовість, соціальний статус.
Художня проза Томаса Манна (1875-1955), одного з найбільш самобутніх німецьких
митців-гуманістів ХХ ст. стверджує те, що у творчості великих письменників часто, наче
в фокусі, зібрані ті теми, які стають знаковими для розвитку світового літературного
процесу. Вже у першому романі „Будденброки“ („Buddenbrooks“, 1901) письменник
не тільки в образі однієї сім’ї зображає занепад буржуазного суспільства, але й розгортає цілий ряд найактуальніших питань людського життя, таких як: розвиток цивілізації
і культури і загроза їх занепаду, сутність життя і смерті, роль мистецтва і зміна епох,
художник і доля нації. Відомо, що до схожих тем, сюжетів та методів зображення зверталось багато письменників-сучасників Томаса Манна. Максим Горький написав „Справу Артамонових“, („Дело Артамоновых“, 1925), Джон Голсуорсі „Сагу про Форсайтів“
(„The Forsyte Saga” 1906-1921) При цьому основною тематичною константою і центром
авторського всесвіту в цих творах є людина з усією багатогранністю її внутрішнього
світу, її зв’язку з соціально-історичною ситуацією і її долі у мінливому світі, які проектуються на історію людського існування. [87: 1]
Отже, як було вже згадано, у романі „Будденброки“ розповідається про долю та занепад чотирьох поколінь любекського патриціанського роду. Основою сюжету стала реальна історія про занепад і крах торговельної фірми батька письменника. На прикладі
фізичної і духовної деградації нащадків патриціанської буржуазії Томас Манн показує
загибель бюргерської культури. Деградація виявляється, насамперед, через послаблення
волі, через втрату життєвого оптимізму головних героїв і в кінцевому результаті веде до
неминучої смерті. Використавши традиційні елементи сімейної саги , такі як стереотипна побудова, довгі і монотонні картини сімейної ідилії, добрий та дотепний дідусь – патріарх клану, батько-педант та симпатичне жіноцтво, письменник надав творові епічних
рис: у долі героїв простежувалася доля всієї буржуазної культури. Томас Манн намагався
в романі знайти відповідь на запитання: що прийде на зміну занепадаючому бюргерству
. Підзаголовок роману – „Занепад однієї родини“ („Verfall einer Familie“) – доцільно тлу© Л. Нестер, 2013
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мачити як прояв деяких спільних біологічно-метафізичних закономірностей, проте він
підлягає також і соціальній характеристиці: несумісність духовно витончених людей із
грубою, агресивною дійсністю Німеччини, що вступила в епоху імперіалізму. У більш
широкому плані „Будденброки“ говорять про загальний занепад буржуазного суспільства, пронизаного почуттям вичерпаності колишніх форм життя [4: 2]. Отже, вже у першому своєму романі „Будденброки“ двадцятип’ятилітній автор зумів не тільки у хронологічній послідовності представити історію чотирьох поколінь бюргерської сім’ї, але й
прослідкувати залежність людської долі від свого часу. Чіткі контури художнього світу
роману проявилися передусім у винятковій значущості предметного світу, що знайшло
своє вираження в конкретному і детальному описі реалій предметного світу, зовнішності дійових осіб, їхніх душевних порухів, жестів, поз та одягу. Власне, на інтерпретації
одягу як одного з основних елементів моди і зосереджуватиметься основна увага даного
дослідження.
Події роману розгортаються у XIX ст., тобто у добу, коли буржуазна революція визначила соціальний характер нового часу: солідарність окремої особистості із суспільним організмом, оскільки існують тільки рівноправні громадяни й одяг вже не відрізняє
людей за певними ознаками. Відтак, всі люди стали громадянами, нібито наділеними
однаковими правами та однаковими обов’язками. І саме тому, що не існує більше законів
і постанов, які забороняють простому робітникові той чи інший крій одягу, а покоївці чи
міщанці – сукню із тої чи іншої матерії чи тих або інших прикрас, які дотепер були привілегією тільки вищих заможних прошарків населення, останні відчувають гостру потребу
публічно якомога чіткіше відрізнятися від „misera plebs“ („жалюгідної черні“). Іншими
словами: при всьому явному рівноправ’ї вони хочуть бути кращими, вищими, благороднішими. Відтак основним лозунгом маєтних класів стає розкіш та істинна елегантність,
яка завжди багато коштує і була доступною тільки заможним [3: 152]. За таких умов
доречно інтерпретувати одяг в романі із погляду класичних концепцій моди, закладених
ученим Т. Вебленом (Thorstein Bunde Veblen, 1857 - 1929), роботи якого відносять до
одних із перших соціологічних досліджень моди. Теорія моди представлена Торстейном
Вебленом у книзі „Теорія бездіяльного класу: економічні дослідження інституцій“ („The
Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions“, 1899). Згідно із теорією
Веблена, представникам вищих класів притаманне „споживання напоказ“. Основними
функціями моди є візуалізація статусу та матеріального положення, а також забезпечення
належної поваги і визнання – латентна функція [4: 73]. Ця теорія знаходить промовисте
підтвердження в образі пана Крегера, батька дружини консула Буддеброка. Цей „сavalier
a la mode, високий, вишуканий пан, хоч і продовжував припудрювати волосся, але одягнутий був за останньою модою. На його оксамитовому жилеті виблискували два ряди
діамантових ґудзиків “ [5: 29] – таким вперше постає перед очима читача Лебрехт Крегер, один з найзаможніших представників знаті міста Любека. Далі читач зустрічається
з цим героєм у революційному 1848 р., коли під стінами міської думи зібрався натовп
міщан-простолюдинів, вимагаючи загального виборчого права, і для якого в цього поважного патриція є одна назва „мерзота“. Щоб підкреслити всю велич і гідність Лебрехта Крегера та вивищити його образ над міщанами, письменник подає детальний опис
його зовнішності, одягу та прикрас: „Він приїхав сюди своєю каретою. Висока, показна
постать колишнього „сavalier a la mode“ почала вже горбитися під невблаганним тягарем
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вісімдесяти років; одначе нині він стояв випростаний, з примруженими очима, презирливо, по-великопанському опустивши кутики вуст ….. одна його витончена стареча рука
перебирала блискучі гудзики на жилеті, а друга, прикрашена великим діамантом, лежала
на колінах і тремтіла.“ [5: 158]. Цей образ письменник довершує дорогою, накинутою на
плечі шубою. За теорією Т. Веблена, „щоб відповідати його призначенню, одяг багатого вельможі повинен бути не тільки дорогим – потрібно, щоб кожному ставало ясно, що
його власник не зайнятий ніякою виробничою діяльністю і належить до старовинного,
патриціанського роду. Модний одяг повинен підкреслювати „демонстративну бездіяльність”, як елемент стилю життя багатих“ [4: 74]. У романі цю функцію автор покладає на
такі елементи одягу, як „хутряні пелерини та шуби“, які часто одягають Лебрехт Крегор
і Герда Будденброк , „лаковані черевички“ та „халати“, які обожнювала Тоні Буддеброк:
„що може бути „аристократичніше“, за елегантне негліже! Вона мала три таких убори,
ніжні, м’якенькі; щоб їх пошити, треба було більше смаку, вигадливості й уяви, ніж на
деяку бальну сукню. Сьогодні вона була в темно-червоному ранковому вбранні, достоту
під колір шпалер над дерев’яними панелями, з м’якшого за вату краму у великих червоних квітках, густо перетканного дрібнесенькими намистинами такої самої барви. Від шиї
аж до лиштви внизу збігав густий ряд темно-червоних оксамитових бантів. Її буйні попелясті коси також були оздоблені темно-червоною оксамитовою стрічкою, а над чолом
завиті в кучері.“ [5: 169].
Таку ж функцію виконують в романі і дорогоцінні прикраси: діамантовий перстень
та діамантові ґудзики на жилеті Лебрехта Крегера, діамантовий аграф Елізабет Будденброк та золоті браслети, які незмінно тихо дзвеніли на її руці, і без яких неможливо уявити
її повний образ, сімейний перстень зі смарагдовою печаткою на руці Томаса Буддеброка,
а також те, що „ Кожен, наприклад, знав, особливо сукняр Бентьєн, що Томас Будденброк
не тільки все своє вбрання, якого він мав безліч, і то дуже гарного й модного,— пальта,
сурдути, капелюхи, жилети, штани й краватки,— а навіть білизну виписує з Гамбурга.
Знали також, що він кожного дня або й двічі на день міняє сорочку, напахує хусточку й
вуса, витягнені й підкручені а 1а Наполеон III. І все це він робить не на те, щоб краще показати свою фірму,— торговий дім „Йоганн Будденброк“ цього не потребує,— а тільки з
любові до всього ….. витонченого й аристократичного... А ще ті цитати з Гейне та інших
поетів, які він часто вплітає в звичайну розмову, навіть коли йдеться про торговельні чи
міські справи...“ [5: 243].
Такі деталізовані та емоційно насичені описи дають не тільки максимальну інформацію про життя персонажів, вони також надають оповіді особливого спокою і розміреності, що дозволяє одночасно відчути плинність біографічного часу та історичні періоди, які
послідовно змінюють один одного. У перших розділах роману оповідь тече плавно, неквапливо, подовгу затримується на предметному світі, який оточує Будденброків. Опис
їх нового дому, багате умеблювання, оздоблення підкреслюють солідний достаток та багатий побут верхівки патриціанської буржуазії. І, навіть, „зошит у тисненій палітурці, з
золотими берегамив“, в який записувались видатні події в історії сім’ї, мав, за задумом
Т. Манна, уособлювати всю важливість історичної ролі німецької торгівельної буржуазії.
Зовнішність обидвох керівників фірми, старого Йоганна та його сина, на перших сторінках роману також описані з епічною широтою: „Він був у брунатному сурдуті з широкими вилогами і схожими на пляшку рукавами, що аж під зап’ястком щільно облягали руку.
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Вузькі, при самому тілі, штани пошиті були з білої матерії, що легко переться, і з боків
прикрашені чорними стяжками. Підборіддя його впиралося в тверді комірці, обв’язані
шовковою краваткою, що геть затуляла виріз строкатої жилетки.“ [5: 22]. Описуючи одяг
Йоганна Будденброка, автор підкреслює його вік і таким чином показує плин часу та
підкреслює мінливість моди: „на сімдесятому році життя не зрадив моди своєї молодості, відмовився тільки від галунів між гудзиками й великими кишенями, але жодного разу
в житті не вдяг довгих штанів. Широке, подвійне підборіддя його задоволено спочивало
на білому мереживному жабо.“ [5: 22].
На революційні події 1848 р. теж спочатку вказують поведінка і репліка куховарки
Тріни щодо одягу та умеблювання будинку Будденброків, а вже потім занепокоєння на
фірмі та заворушення на вулиці: „Коли сьогодні пані Елізабет зробила їй догану за невдалу підливу, вона вперлася в боки закасаними руками і заявила таке: — Постривайтено, пані, довго вже так не буде, скоро настане інший лад; тоді я сидітиму в шовках на
канапі,а ви мені слугуватимете… “ [5: 152].
ХІХ ст. успадкувало від попереднього лозунг: „Свобода, рівність, гармонія, братерство“, виключивши із проголошених понять жінку. Відтепер щодо чоловічого костюму
діють обов’язкові вимоги і правила, а саме – стандартність форм і кольору. Головним показником його благополуччя стають вбрання його дружини і доньки. Жінка підкорялась
найменшим примхам моди, яка мінялась кожні десять років, що порівняно з попереднім
століття здається блискавичним [6: 186]. Характерна для буржуазної епохи часта зміна
моди пояснюється тенденцією класового відокремлення, яка таким чином знаходить
своє зовнішнє вираження, а наслідування жінками усіх віянь моди обґрунтував у своєму
есе „Філософія моди“ („Philosophie der Mode“, 1905) відомий німецький теоретик Георг
Зіммель (Georg Simmel, 1858-1918). Наслідування моди він пояснює соціально-психологічними механізмами, передусім – механізмом імітації. „Імітація надає нам можливість
цілеспрямованої і осмисленої діяльності там, де немає нічого особистого і творчого“ [7:
267]. Вона дає своєрідне заспокоєння, ми переносимо відповідальність на інших, коли
дозволяємо собі бути творінням групи, підкоряючи себе її вимогам. За подібною логікою
Зіммель пояснює пристрасть жінок до моди слабкістю їх соціального становища „мода
слугує, ніби, вентилем, що дозволяє жінкам задовольнити їхню потребу у відзнаках і піднесенні у тих випадках, коли в інших сферах їм в цьому відмовлено“
[4: 27]. Серед усіх жінок Будденброків найбільше ця концепція відображена в образі
Тоні. Її свобода обмежена настільки, що вона змушена відмовитися від коханої людини і,
підкоряючись владі традицій та вмовлянням рідних, вийшла заміж за нелюбого їй, проте
заможного чоловіка і „ здобула собі право в супроводі матері або й самій робити по всіх
крамницях міста великі закупки на посаг, аристократичний посаг. У малій їдальні цілими
днями сиділи коло вікна дві швачки — підрублювали білизну, вишивали на ній монограми “ [5: 140]. Все поле діяльності Тоні обмежувалося лише побутовими клопотами,
тобто вибором та купівлею одягу. Цьому заняттю вона віддавала всю свою пристрасть і
енергію, не тільки перед своїми весіллями, але й перед весіллям доньки Еріки, бо „саме
це сповнювало її чудовим почуттям, ніби ніколи й не було Бендикса Грюнліха, ніколи
не існував Алоїз Перманедер, ніби з її життя зникли без сліду всі невдачі, розчарування й прикрощі, і тепер, з новою надією, вона мала розпочати все“ [5: 357]. Це вона, а
не її донька „ще раз обходила крамниці з меблями й білизною, ще раз мала найнятий
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„аристократично“ опорядити помешкання.“ І, як справжній символ її нового життя,
знову з’являються халати „два халати, для неї й для Еріки, з м’якого плетеного краму,
з широкими шлейфами й оксамитовими бантами, густо натиканими від шиї аж до подолу пеньюари “ [5: 357]. Отже, одяг компенсує особисту та суспільну сфери: в одній,
Тоні почувала себе нещасною, а до іншої її, як жінку, не допускали, а побутові клопоти,
пов’язані з одягом, дозволяють їй почуватися вільною і щасливою.
Що стосується чоловічої моди, то характерною її рисою було те, що буржуазний костюм повинен був презентувати невтомного, активного, енергійного, працюючого
чоловіка. Володар буржуазної епохи зобов’язаний жваво, швидко і безперешкодно рухатись, бо життя змінюється щораз швидшими темпами і вже не в салоні, а на фабриці або
в конторі. Буржуазний костюм повинен символізувати ідею невтомної збагачувальної
діяльності. А, оскільки, саме чорний колір означав у XIX ст. серйозне суспільне становище, маєтність і владу, то й лінії костюму були простими, крій вільним і зручним, а кольори – темними і безбарвними [3: 159]. Відомий англійський автор та мистецтвознавець
Джон Харві (John Harvey,1964) навіть зауважує, що „чоловіки прагнули одягати щось
схоже до елегантного трауру, внаслідок чого XIX століття виглядало, як похоронна процесія“ [8: 1]. Чоловічі персонажі в романі „Будденброки“ теж одягають переважно темні
і неяскраві костюми, в яких домінують чорний, сірий, гороховий та темно-сині кольори:
„одягнений у добре пошитий блакитно-сірий костюм, зсунув бриля на потилицю і курив
одну за одною російські цигарки “ [5: 105]; пан Грюнліх, чоловік Тоні, перед зустріччю з
консулом, щоб скласти враження діловитого, винахідливого чоловіка, „одягнувся, як завжди, якнайстаранніше. На ньому був чорний збористий солідний сурдут і горохові панталони“ [5: 185]; „консул Будденброк прибув у дім Грюнліхів. … в сірому дорожньому
пальто…“ [5: 177]. Цікавою є також та обставина, що письменник використовує чорний
колір навіть у створенні образу одного жіночого персонажу: „досить висока, кістлява, в
чорному вбранні, з гладенько зачесаними косами і цнотливим виразом обличчя. мадмуазель Юнгман, висока на зріст, сухорлява, в чорній сукні, гладко зачесана і з добродушним
виразом обличчя….“[5: 25]. Оскільки Іда Юнгман займала посаду гувернантки, то щоб
підкреслити серйозність та важливість її становища, автор зображає її в сукнях чорного
кольору.
В одязі чоловічих персонажів переважає чорний колір, проте якщо говорити про семантику світлих кольорів, то можна з певність сказати, що білий колір в романі, хоч і не
так часто зустрічається, як чорний, але є символом урочистості та піднесення. Чоловіки
одягають світлі жилети, сорочки, рукавиці під час святкового родинного обіду, весілля
чи недільної прогулянки. Наприклад, Томас Будденброк для родинної прогулянки одягає
„світло-коричневий, в дрібну клітку сурдут“ та „світлий жилет“, консул Будденброк на
пишний родинний прийом теж одягає „світло-коричневий сурдут та білі панталони“.
Символічною є роль одягу в описі смерті Томаса Буддеброка. Вийшовши з кабінету дантиста-невігласа, він вмирає на вулиці, впавши обличчям в грязюку, яка заливає його „білосніжні рукавиці“ і „бездоганне кашне“. Із точки зору письменника, некрасива і раптова смерть є завершенням внутрішнього процесу занепаду, на який був приречений його
клас німецького патріархального бюргерства.
Те, що опис одягу в романі займає одне з центральних місць, є невипадковим, адже
у формах, пропорціях, колористичному вирішенні одягу – найяскравішому й найулю290

бленішому об’єкті моди – знайшли відображення всі напрями мистецтва XІX ст., звичаї,
психологія сучасної людини, а також боротьба за емансипацію [11: 9]. Вже починаючи з
XVIII ст., філософи і письменники намагалися осмислити сутність моди через категорії
змінності, штучності та масовості. За словами Й. Каспара: „Що є зовнішність людини?
Насправді не її гола постать, не її необдумані жести, які означають ігри її ж внутрішньої
сили. Стан, звички, багатство, одяг – усе це модифікує та огортає людину“ [35: 10]. Одяг
у романі Томаса Манна стає ознакою вираження класовості: підкреслює соціальний
статус, ознакою історичності: вказує на плин часу та мінливість епохи, слугує методом
самовираження, тобто є результатом природного прагнення людини до новизни та способом задоволення цієї потреби, що водночас є засобом емоційної розрядки. Відтак можна
твердити, зміну одягу доцільно трактувати як ознаку соціальних, класових, історичних,
статево специфічних та естетичних змін.
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ТЕКСТ МОДЫ В РОМАНЕ ТОМАСА МАННА „БУДДЕНБРОКИ“
В статье осуществлена попытка интерпретировать одежду, как один из главных
элементов речевого мира в романе Томаса Манна „Будденброки“.(„Buddenbrooks“,1901).
Подчеркнуто исключительную значимость речевого мира в романе, а именно – детализированное описание внешности главных героев, их жестов, поз и одежды. Указано,
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что одежда в романе становится признаком выражения классовости: подчеркивает
социальный статус; является признаком историчности: указывает на течение времени и изменчивости эпохи, служит методом самовыражения, есть результат природного стремления человека к новизне и способ удовлетворения этой потребности.
Исследовано, что изменение одежды в романе целесообразно трактовать как признак
социальных, классовых, полово-специфических та эстетических изменений.
Ключевые слова: Томас Манн, мода, одежда, классовость, социальный статус.
Nester L., teacher,
Lviv national academy, Lviv
THOMAS MANN’S NOVEL “BUDDENBROOKS” AND FASHION
This article attempts to interpret clothes as one of the key elements of the objective world
in Thomas Mann’s novel “Buddenbrooks”. The author underlined the crucial importance of
the objective world in the novel, namely – a detailed description of the main characters, their
gestures, poses and clothes. It is noted that clothes in the novel are the basic features to express
social class. They also can be analysed in the historical aspect as they indicate the passing of
time and the changeability of the epoch, serve as a method of self-expression, that is the result
of the natural human desire for novelty and a way to meet this need. It is pointed out that the
change of clothes should be interpreted as a sign of social, class, historical, aesthetic and
gender changes.
Key words: Thomas Mann, clothing, class character, social status.
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AUTHOR’S STYLE AS A MEANS OF THE WRITER’S
LIFE VISION REFLECTION
(on the basis of the novel «Pianist» by Elfriede Jelinek )
The article deals with lexico-stylistic reception of female images in the novel „Pianist” by
Elfriede Jelinek. The influence of the feminist movement on the development of modern society
is shown. Single questions of gender discrepancy of the present are represented.
Key words: literary text, feminism, novel, gender.
Under the impetus of the feminist movement that began in the mid-1960s, women’s economic and political subordination and sexual exploitation have come under attack. The feminist movement has consisted of a variety of groups and factions, all concerned with the treatment of women but reflecting a range of political perspectives [1]. The liberal feminist fraction
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has sought increased participation of all women in economic and political life. The radical
feminists see men as the oppressors and are concerned with liberating women from roles associated with male dominance – for example, within marriage. Socialist feminists hold that
sexism stems from and is crucial to the operation of capitalism; they argue that men and women
must struggle together for a socialist alternative [2].
The feminists’ movement as a whole has made many gains, particularly in raising people’s
consciousness of sexism and encouraging women to struggle against social, economic, and
political domination [1]. However, its gains are still outweighed by the continuing presence of
male sexism and institutional sexism. In recent years a number of men have also begun to question their sex-delineated roles. These roles can be highly demanding, despite the opportunities
and benefits that often occur to men in a sexist society. The responsibilities of manhood can be
a source of stress. More equalitarian interpersonal relationships, in which both sexes share in
confronting problems, should ideally reduce the burdens of being a man.
While women are a majority in numbers, they are a minority group because of their social,
economic, and political disadvantage in comparison to men. Women are victims of sexism – the
systematic subordination of persons on the basis of their sex. Sexism is displayed on one level
through male chauvinism. This term refers to attitudes and actions through which males display
their sense of superiority over women. On another level there is institutional sexism, wherein
the subordination of women is built into societal institutions. Institutional sexism involves ongoing organizational routine in such areas as the economy, politics, and education [3].
Male chauvinism and institutional sexism are justified by the ideology that biology is destiny. This ideology holds that there are basic biological and psychological differences between
the sexes requiring that men and women play quite different roles in social life. Women, allegedly the weaker sex, belong in the home or should perform only women’s work in the labor
force. In order for the human species to reproduce, they must strive to fulfill the role of sex object. Despite the claims of this ideology, it is not true that differences between men and women
require each to play such sex-delineated roles in social life. Gender roles vary from society to
society, and role differences are largely learned being rather biologically based. Women’s acceptance of unequal treatment and the biology-is-destiny ideology has primarily been due to
everyday socialization practices. From birth, girls and boys are treated differently in the family as parents impart their own sense of what it means to be male or female [4]. Gender role
differentiation by parents helps create personality and behavioral differences that would not
otherwise exist [5]. Parental influence is supplemented by the experience of schooling. From
sports activities to curricula and textbooks, children are reminded of gender role differences. In
the classroom and in dating relationships, girls are likely to find that successful performance of
the female role requires them to avoid competing with men and to see themselves as something
less that man.
Institutional sexism has economic effects. More and more women have been entering the
labor force. Many are married; some have children at home; others are widowed, divorced,
separated, or single. Despite their labor force participation, women earn substantially less than
men. They are overrepresented in low-status, low-paying jobs. Even when they are in more
desirable professional and technical positions, women earn less than men on the average. The
labor market is divided along sex lines as employers take advantage of the biology-is-destiny
ideology and treat women differently from men. The main beneficiaries of sexism in this case
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are employers, who are able to profit by keeping labor costs down. The drive toward pay on the
basis of comparable worth could greatly improve women’s status in the labor market.
Millions of women remain homemakers. The economic value of their labor goes largely
unrecognized. In the absence of their unpaid labor, men would be forced to demand far higher
wages to pay for housekeeping and child-care services and would be more restricted in their
hours and work-related travel. Employers benefit from this unpaid labor, for in essence they
get two workers for the price of one. Meanwhile, business and industry appeal to the spending
ability of housewives (and women working outside the home as well) by stressing consumption. Sales appeals attack women’s sense of personal adequacy and play on dissatisfactions
imposed by the burdens of housework. Advertising reinforces stereotyped sex roles and seeks
to take advantage of these roles. While such activities may be profitable, they contribute to the
biology-is-destiny ideology [3].
Elfriede Jelinek was among the writers who laid the foundation for germane feminist literature and enriched the German feministic story and novel [6]. She was well known for her
stories “The Piano Teacher”, “Wonderful”, “Wonderful Times”, “Lust” and “Women as Lovers” and others. Elfriede Jelinek was born in Murzzuschlag, Austria on October 20, 1946, but
soon her family moved to Vienna [6].
Elfriede Jelinek was still a schoolgirl when she began to work to help her poverty-stricken
family by selling newspapers before and after school hours. She became fond of reading early,
and spent her spare time reading books. At thirteen she graduated from Vienna Grammar school
but her family could not afford to send her to High school and for a year she continued selling
papers and doing odd jobs. Then she went to work in a school in Vienna and at that period she
began to write her first novels [7].
She was a master of the dynamic plot. Her stories are full of action and conflict. The episodes are depicted in the line of ascent, and the reader is involved in the action from the very
beginning of the narration. The author combines romantic and realistic elements of narration
[7: 263].
In this novel the socially oriented critical view of Elfriede Jelinek discussed. „…eingehängt ineinander und kompliziert miteinander verwoben…“ [8: 12]; „Unruhe packt oft die
Mutter, denn jeder Besitzer lernt unter Schmerzen: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser”[8:
34]. Attention is paid to the stereotypic images and clichés on the level of the relationship between a daughter and the mother, their influence on such a relationship and the significance of
such influence. “Die Mutter beklagt bitter, daß sie alles alleine für ihr Kind besorgen müsse,
und stürzt sich jubelnd in den Kampf“. [8: 48]. According to Elfriede Jelinek, the Nobel Prize
winner for 2004 from Austria, since literature has never been silent about the problems in
father-son relationship we cannot turn a blind eye on the conflicts between a daughter and the
mother. “Das Kind ist der Abgott der Mutter, welche dem Kind dafür nur geringe Gebühren
abverlangt: sein Leben. Die Mutter will das Kinderleben selbst auswerten dürfen“. [8: 89]. The
author applies social-historical and psychological methods of analysis to these ends. “Erika
kämpft gegen Mütterliche Bande und ersucht wiederholt, nicht angerufen zu werden, was die
Mutter übertreten kann, denn sie allein bestimmt die Gebote“. [8: 112]. They are helpful in
decoding the message of the novel. Jelinek’s aim to write absolute truth induced her to.
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(на матеріалі роману Ельфріди Єлінек «Піаністка»)
Стаття присвячена розгляду психологічних та лінгвістичних особливостей зображення жіночих образів у творах Ельфріди Єлінек. Показано вплив феміністичного руху
на розвиток сучасного суспільства. Зображено окремі питання гендерної невідповідності сьогодення.
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МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ
(на материале романа Эльфриды Елинек «Пианистка»)
Статья посвящена рассмотрению психологических и лингвистических особенностей изображения женских образов в произведениях Эльфриде Елинек. Показано влияние феминистического движения на развитие современного общества. Изображены
отдельные вопросы гендерного несоответствия современности.
Ключевые слова: литературный текст, феминизм, роман, гендер.
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ЦІННІСНА КАРТИНА СВІТУ В «ЩОДЕННИКУ» Є.ЧИКАЛЕНКА
У статті розглянуто основні вербалізовані аксіологічні домінанти, що складають
індивідуально-авторську ціннісну картину світу «Щоденника» відомого українського
культурного діяча, видавця Є. Чикаленка.
Ключові слова: ціннісна картина світу, аксіологічні смисли, аксіологічна домінанта,
«Щоденник» Є. Чикаленка.
Ціннісна картина світу, що визначається як сукупність культурно вагомих у колективній свідомості образів ( В. Карасик), є не лише виразником, а й чинником формування
аксіологічних смислів, культурних домінант, які, в свою чергу, складають основу комунікативної діяльності. Ціннісна парадигма може бути як колективною, так і індивідуальною, проте навіть індивідуально-авторська ціннісна картина світу відбиває «досвід
народу, що послуговується певною мовою» [1: 75]. Тим важливіше дослідити специфічні
форми мовного вираження аксіологічних домінант, інтерпретованих непересічною особистістю, та взаємовплив колективного й індивідуального в аксіологічній парадигмі певного історичного періоду.
Однією із таких особистостей, що суттєво вплинули на формування аксіологічних
смислів, на початку ХХ ст. був відомий культурний діяч, видавець Є. Чикаленко. Його
«Щоденник», який сам автор розглядав як основне джерело свого впливу на формування національної свідомості, а, отже й ціннісної картини світу: «Записане мною за той
час тепер видається мені дрібним.., але з того дрібного зернятка виросло велике дерево
Української Державності» [2: 15], не досліджений з погляду побудови й вербального вираження авторської ціннісної картини світу в ньому, чим і зумовлена актуальність статті.
Мета дослідження – показати механізми побудови й основні засоби вираження індивідуально-авторської ціннісної картини світу в «Щоденнику» Є. Чикаленка.
Об’єкт дослідження – «Щоденник» українського культурного діяча початку ХХ ст.
Є. Чикаленка.
Предмет дослідження – вербалізовані аксіологічні домінанти, що формують індивідуально-авторську ціннісну картину світу.
Лінгвокультурологічним дослідженням аксіологічного аспекту мовної картини світу
в різний час займалися В. Карасик, Н. Алефіренко, В. Маслова, С. Виноградов, І. Чекулай, Р. Хеар та ін. Дослідженням аксіологічних домінант та способів їх вираження у
російській мові займалася А. Вежбицька. Спробу систематизації культурних констант у
вигляді словника зробив Ю. Степанов.
Новизна дослідження полягає у спробі комплексного аналізу аксіологічних домінант
і смислів, що складають основу індивідуально-авторської ціннісної картини світу на матеріалі «Щоденника» Є. Чикаленка.
© Ю. Падар, 2013
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Культурний концепт становить «збережену в індивідуальній чи колективній пам’яті
значущу інформацію, що має певну цінність» [1: 107]. При цьому концепти не є віддзеркаленням предметів чи явищ позамовної дійсності, а скоріше їх інтерпретацією, сукупністю «метонімічно перенесених на них їхніх інгерентних, чи оказіональних ознак
та властивостей» [3: 75], що залежать від соціокультурних обставин, історичної доби і
зберігаються у «досвіді народу» (В. Карасик), поступово входячи у парадигму «аксіологічних домінант етносу» [1: 76].
Загальну соціокультурну та, вужче, мовну ситуацію на так званій «підросійській»
території України на початку ХХ ст. Ю. Шевельов охарактеризував як несприятливу:
«...цілковите усунення української мови з громадського життя і рідкісне вживання її в
інтелігентських родинах,.. престиж української мови невеликий навіть серед переважної
більшості селян...» [4]. Такий статус мови не міг не вплинути й на стан національного
питання. За умов необхідності збереження національної ідентичності й самосвідомості
в Україні початку ХХ ст. однією з важливих аксіологічних домінант стає націоналізм,
або, вужче, «українізм». З метою утвердження й підтримки національної самоідентифікації автор «Щоденника» наголошує на історичній правомірності й доцільності етнічної
номінації: «Хоч український народ багато втратив від того, що загубив свою стародавню назву [«руські»] і що безліч його талановитих синів збагачували скарбниці сусідів, а
все-таки наближається час, коли український народ таки займе рівне становище поряд
з іншими культурними націями світу під своєю новою назвою українців (виділення наше
– Ю. П.)» [2: 263]. Таке національне утвердження підсилюється негативною оцінкою
етнічної номінації народу, що перебрав на себе назву «руських» за допомогою використання прикметників з виразно негативною конотацією: «Наш народ називав великоросів
«москалями» або «кацапами» (слово кацап чи касап на тюркських мовах і в молдавській
означає – різник, різун, живоріз), а згодом почав москалів називати «руськими» [2: 262].
При цьому Є. Чикаленко уникає ідеалізації національного питання, його оцінка цього явища будується за принципом, який А. Вежбицька назвала «любов’ю до моралі» [5:
34], «абсолютизацією моральних вимірів людського життя» [5: 34]: для автора ключовою
стає дидактичний складник оцінки, використання її як засобу впливу шляхом висвітлення як позитивних, так і негативних аспектів: «Я беру білети на всі вечірки, але не ходжу
ні на одну, бо всі вони уряджуються по нашому національному девізу: «Хоч погано,
зате довго» [2: 64], «...звістка ця розбудила все сонне українське громадянство» [2:
102] (про смерть Б. Грінченка в Італії), «Українська нація – це нація анархістів-індивідуалістів: вона не здатна сама до організації, до державності...» [2: 143] (в умовах
національної нестабільності, хиткого становища українського питання «індивідуалізм»
оцінюється негативно, в той час як «колективне», чи «державне» отримує позитивну
оцінку).
Національним орієнтиром, символом українського руху для автора «Щоденника»
стає стереотипний образ Т. Шевченка: «...культ Шевченка – це культ не особи, а культ
ідей, що лежать в основі нашої національної свідомості і служать нам провідною зорею» [2: 98], «...Шевченко, як народний поет, повинен звертати увагу прохожого народу перше за все народнім убранням, шапкою і кожухом, в якім Шевченко сам любив
фотографуватись і в яких уже звик бачити його народ» [2: 174] (коментар щодо проекту
пам’яника Т. Шевченку); можемо також побачити зміну авторської інтерпретації образу
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письменника: «...почалися звичайні нудно-солодкі промови про Шевченка, про «неньку
Україну», «безталанну сиротину» і т. п... (Добре ще, що у нас хоч нема петербурзького
звичаю кінчати Шевченківські вечері гопаком)» [2: 224] (у більш пізньому записі 1912
року бачимо спробу відходу від стереотипного, спрощеного сприйняття Шевченка лише
як «народного поета» - порівняйте з попередньою цитатою із запису, датованого 1911
роком).
Варто зазначити, що, підтримуючи відродження національної самосвідомості, «народності», автор «Щоденника» далекий від ідеалізації селянства, що стереотипно сприймається як носій народних традицій, звичаїв, мови тощо. Авторська оцінка цього явища
не співпадає із традиційним поглядом, продемонстрованим зразками публіцистичної та
художньої літератури ХІХ ст., де селянин переважно характеризується як носій народної
моралі, мудрості та національної свідомості. Його оцінка - негативна, поняття «селянство», «селянин», «село» не є для Є. Чикаленка аксіологічно наснаженими категоріями,
компонентами його ціннісної картини світу: «...я й сам тепер ухиляюсь від зносин з селянами, бо... ніяких інтересів, окрім чисто матеріальних, у більшості із них нема; зробити
доноса на сусіду, обікрасти його тепер не вважається гидким, неморальним вчинком, а
почуття гріха вважається вже казочкою для малих дітей» [2: 52], «Громадянство наше
таке вибагливе, таке вередливе і полохливе, що покладати на нього надій не можна. Не
маючи своєї школи і не знаючи літературної мови, народ вимагає, щоб книжка чи газета писалися мовою його села...» [2: 110], «На протязі майже всієї історії він [селянин]
мусів комусь коритись, бути чиїмсь рабом, а через те виробилась і рабська його вдача: всім незадоволена, зрадлива, між собою сварлива, без самоповаги, без національної
гордості» [2: 115] (автор не лише дає оцінку селянству, але й намагається висвітлити
ширший контекст, причини появи такого явища), «...окрім селян, ніхто, мабуть, у нас
з несвідомої публіки не читає «Кобзаря» [2: 167], «Коли побуваєш у селі, наслухаєшся
про теперішні сільські порядки, то аж страх бере. Це ж повна деморалізація, це ж
загибель!» [2: 198] .
Серед інших аксіологічних смислів, що складають ціннісну картину світу автора
можна назвати концепти «українська мова», «народ» («народність»), використання якого
не є синонімічним до «селянства», «художність» (щодо творів красного письменства),
що протиставляється «публіцистичності», Б. Грінченко, постать якого автор розділяє на
його громадську (оцінюється позитивно, є цінністю) й особистісну (оцінюється негативно, не є цінністю) ролі тощо.
Найвище ж в ієрархії індивідуально-авторських цінностей Є. Чикаленка стоїть газета «Рада», видавцем якої він був багато років. Ця аксіологічна домінанта найоб’ємніша у
змістовому плані, вона об’єднує в собі майже всі інші аксіологічні смисли: і національну
ідею, і самосвідомість, і народництво, і пошук національного ідеалу: «Преса повинна
ширити національну свідомість і, очевидно, вона це робить, бо щодня більше як у двох
тисячах примірників наша газета розсилається по Україні...». Образ «Ради» у ціннісній
картині світу автора трансформується , набуває все більших масштабів: «...Грушевський
відстав від газети, а значить, і від мене...» [2: 40] (індивідуальний вимір, ототожнення
себе з газетою як власним дітищем), «...газета є прапор, який всім – і ворогам, і приятелям показує, що ми ще живемо, вона освідомлює українське громадянство, підбадьорює
його і гуртує...» [2: 113], «А смерть газети – це такий удар, який нелегко буде пережи298

ти... Хоч і поганенька газета «Рада», але все-таки вона свідчить, що ми живі як нація,
що ми ще не вмерли!» (національний, колективний вимір, газета ототожнюється зі всією
свідомою громадськістю, українською нацією).
Про особливе місце концепту «Ради» у ціннісній картині світу Є. Чикаленка свідчить
і особлива «щільність номінації» (В. Карасик) цього об’єкта: згадка про газету є майже у
кожному щоденниковому записі, що цілком відповідає авторській інтенції: «З 1907 року
почав я провадити щоденник. Записував я переважно те, що торкалося газети «Рада».
Описавши життя першої щоденної української газети за перший рік її існування, я
постановив собі записувати... головні події з мого життя й далі» [2: 16]. Про специфічну побудову ціннісної картини світу Є. Чикаленка (із центральним поняттям «Ради»)
можна говорити й з огляду на спосіб оцінки інших явищ та постатей, оскільки «ціннісна
картина світу в мові реконструюється у вигляді взаємопов’язаних оцінкових суджень»
[1: 117]. У «Щоденнику» більшість фактів та постатей оцінюються саме відносно газети:
«...смерть газети від анемії – це друге Берестечко... «радость велія» ворогам нашим і
«скорб велика» друзям нашим» [2: 59], «...Є. К. Тимченко доводив публічно в Катеринославі, що «Рада» так погано ведеться, що читаючи її, можна «одичать»,.. а все через
те, що в 1907 році, коли він добивався вести в «Раді» який-небудь відділ, я, знаючи його
надзвичайно самолюбну вдачу, не дав йому тої посади» [2: 126] (оцінка зі значенням
«погано»); «...нашу газету передплачують тільки люди, що цікавляться українським національним рухом, і все завдання в тім, щоб число таких людей збільшилось, щоб ширше
розлилася ця свідомість серед усіх верств, станів, кляс людносі» [2: 57-58] (оцінка зі
значенням «добре», підсилена інтенційним характером висловлювання).
Таким чином, у «Щоденнику» автор вибудовує власну ціннісну картину світу, яка,
з одного боку, знаходиться під впливом стереотипних колективних уявлень, що, у свою
чергу, залежать від екстралінгвальних факторів, історичних умов запропонованої доби,
а з іншого, - містить низку специфічних, індивідуально-авторських елементів. Основними аксіологічними домінантами ціннісної парадигми «Щоденника» стали поняття
національної ідеї, націоналізму, народності, а також постать Т. Шевченка як основного
орієнтира у національному русі. Стрижневим компонентом авторської ціннісної картини світу стала газета «Рада». Як аксіологічна домінанта цей об’єкт характеризується
особливою щільністю номінації (згадується майже у кожному щоденниковому записі), а
також виступає орієнтиром, відносно якого відбувається оцінка інших предметів, явищ
та постатей у тексті.
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VALUE PICTURE OF THE WORLD IN “DIARY” BY E. CHIKALENKO
The article deals with the main verbal axiological keynotes that form the individual
value picture of the world in “Diary” by the famous Ukrainian cultural figure and editor
E. Chikalenko.
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Міфологічні сюжети з моменту їх виникнення і до нашого часу широко використовуються в літературі різних епох. У міфі, що являє собою «розповідь про богів, духів,
героїв, надприродні сили і інше, які брали участь у створенні світу» [1: 451], присутні
позасвідомо-поетичні елементи, зачатки релігійних та донаукових уявлень, часто сліди
зв’язку з ритуалами. На думку А.Ф. Лосєва, міфічна дійсність є справжньою реальною
дійсністю, не метафоричною, не алегоричною, але цілком самостійною, природною, яку
слід розуміти наївно та буквально [2: 64].
Як цілком слушно зауважує Є.М. Мелетинський, у ХХ ст. «реміфологізація», тобто
відродження міфу, стає бурхливим процесом, який торкається різних сторін європейської
культури. Серед основних складових цього процесу – визнання міфу вічно живим початком, який виконує практичну функцію і в сучасному суспільстві, та виокремлення в
ньому концепції вічного повторення [3: 15].
А. Картер як одна з яскравих представниць літератури постмодернізму вважала, що
відносини між письменником та міфом мають бути дискусійними, з міфами, які роблять
людину невільною, треба сперечатись, розвінчувати їх в процесі написання художнього
твору [4: 130].
Предметом нашого дослідження є функціонування міфологічних сюжетів у сучасній
англомовній літературі постмодернізму, зокрема, в оповіданні Дж. Барта «Менелаїада»
з його збірки «Заблукавши в кімнаті сміху» [5]. Аналіз твору здійснювався із застосуванням наратологічного підходу (Ж. Женетт, С. Четмен, М. Бал, Ш. Ріммон-Кенан, Д.
Герман). Як відомо, будь-який наратив представляє собою історію, яка, в свою чергу,
складається з послідовності подій, в яких беруть участь дійові особи. Дж. Барт використовує міфологічну історію часів Троянської війни (викрадення дружини спартанського
царя Менелая Єлени Парісом, що стало причиною десятирічної Троянської війни). Дж.
Барт трансформує цю історію в постмодерністську оповідь, в якій минуле переплітається з сучасним, і в якій змінено основні акценти, адже на протязі всієї оповіді наратор намагається знайти відповідь на питання, яке не дає йому спокою: чому з усіх претендентів
на руку Єлени, які переважали його в хоробрості, кмітливості та інших якостях, Єлена
обрала саме його?
В оповіданні «Менелаїада» використовується літературний прийом mise en abyme
(«розповідь у розповіді»), який є досить поширеним у метапрозі. Різні версії однієї міфологічної історії займають різні наративні рівні. Одна й та сама історія розгортається порізному, обростаючи новими подробицями на кожному наративному рівні. Схематично
їх можна поділити на наступні: голос Менелая (початок і кінець оповідання), розмова
Менелая з Пісістратом та Телемахом, бесіда Менелая з Єленою на борту корабля, діалог
Менелая з Протеєм, розмова Менелая з донькою Протея Ейдотеєю, протистояння Менелая та Єлени в Трої і, нарешті, їх розмова в спальні після повернення до Спарти. Для
того, щоб читач остаточно не заплутався в усіх цих рівнях, письменник використовує
для позначення кожного з них певну кількість лапок: від 0 для голосу Менелая до 6 для
розмови з Єленою в спальні.
Якщо говорити про особливості передачі точки зору в оповіданні, то в ньому представлено різні типи фокалізаторів:
1. Зовнішній фокалізатор, який співпадає з наратором та пропонує панорамний погляд на події та одночасну фокалізацію подій, які відбуваються в різних місцях:
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When Tyndareus declared she might wed whom she chose, every bachelor-prince in the
peninsula camped on her stoop. Odysseus was there, mighty Ajax, Athenian Menestheus,
cunning Diomedes: men great of arm, heart, wit, fame, purse; fit mates for the fairest. Menelaus
alone paid the maid no court, though his brother Agamemnon, wed already to her fatal sister,
sued for form’s sake on his behalf [5: 153].
2. Внутрішній фокалізатор (персонаж), для якого характерний обмежений обсяг
знань та суб’єктивність суджень:
Nestor’s boy I recognized early on, his father’s image, a good lad, but not hero-material,
you know what I mean. The other was a troubler; something not straight about him; wouldn’t
look you in the eye; kept smiling at his plate; but a sharp one, and a good-looking, bound to
make a stir in the world one day, I kept my eye on him through dinner and decided he was
my nephew Orestes, still hiding out from killing his mother and her goat-boy-friend, or else
Odysseus’s Telemachus. Either way it was bad news ... [5: 134].
В оповіданні переважає фіксована фокалізація, при якій презентація наративних
фактів та подій відбувається з точки зору єдиного фокалізатора, яким виступає Менелай. При визначенні типів нараторів ми використовували класифікацію Ж. Женетта [6].
В оповіданні виділяються:
• екстрадієгетичний наратор, який знаходиться над оповіддю і співпадає із зовнішнім фокалізатором;
• інтрадієгетичний наратор (Менелай з оповіді екстрадієгетичного наратора);
• гіподієгетичний наратор (Менелай з оповіді інтрадієгетичного наратора другого рівня);
• гіпо-гіподієгетичний наратор (Менелай з оповіді інтрадієгетичного наратора
третього рівня) і т.д.
Водночас усі наратори, окрім екстрадієгетичного, є гомодієгетичними, адже вони є
персонажами всередині оповіді, яка ведеться від першої особи, та автодієгетичними, бо
розповідають власну історію. Особливістю гомодієгетичного наратора є ретроспективна
розповідь, доволі емоційна, яка зосереджується на окремих моментах (при цьому не дається цілісна картина, як у випадку з екстрадієгетичним наратором). Усі ці типи нараторів представлені в наступному прикладі:
« ‘ « ‘ « ‘ «Speak!» Menelaus cried to Helen on the bridal bed,’ I reminded Helen in her
Trojan bedroom,» I confessed to Eidothea on the beach,’ I declared to Proteus in the cavemouth,» I vouchsafed to Helen on the ship,’ I told Peisistratus at least in my Spartan hall,» I
say to whoever and where- I am. … “ ‘ “ ‘ “ ‘ “ [5: 155].
На даному прикладі можна прослідкувати за всіма рівнями наративу, які використовуються в оповіданні Дж. Барта. Для оповідання характерна гра, перетинання рівнів і,
відповідно, героїв, які знаходяться в різний час і в різних місцях і тому не можуть перетинатися в реальності:
«My sword went down. I closed my eyes, not to see that fountain beauty; clutched at it,
not to let her flee. ‘You’ve lost weight, Menelaus,’ she said. ‘Prepare to die,’ I advised her. She
softly hung her head . . .» ‘ « ‘
« ‘How could you tell, sir, if your eyes -’
« ‘ « ‘ «My next advice,» said Eidothea,’ « ‘ interrupting once again Peisistratus. . .» [5:
152].
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У даному уривку перетинаються три рівні наративу: оповідь, дія якої відбувається в
Трої, розмова Менелая з Ейдотеєю на фароському березі та бесіда Менелая з Пісістратом
у себе в палаці в Спарті.
Наратор, а разом з ними і автор, розвінчує наші традиційні уявлення про міфологічні
події, пропонуючи нове трактування класичного міфу. Це включає, серед іншого, твердження про те, що, виявляється, Єлена в Трої таємно працювала на Грецію:
As for himself, he told Helen, next to hearing that his father was alive no news could’ve
more delighted him than that the whole purpose of her elopement with Paris, as he was now
convinced, was to spy for the Greeks from the heart of Troy, without which espionage we’d
surely have been defeated [5: 138].
Єлена повідомляє про це в розмові з Телемахом, і останній охоче цьому вірить. Хоча
подальший діалог ведеться в пародійному ключі, адже в той час як Телемах палко прославляє «подвиг» Єлени, яка пожертвувала власною сім’єю заради країни і жила десять
років з іншим чоловіком, Єлена уточнює, що насправді дев’ять років з Парісом і рік з
Деіфобом, на що Телемах відповідає:
« ‘So much the nobler!’ cried Telemachus [5: 138].
Як з’ясовується пізніше, Єлена усі свої подвиги здійснила, взагалі не ступивши ногою на троянську землю:
« ‘ «Doubt no more,» said Helen. «Your wife was never in Troy. Out of love for you I left
you when you left, but before Paris could up-end me, Hermes whisked me on Father’s orders to
Egyptian Proteus and made a Helen out of clouds to take my place [5: 164].
Протягом усієї троянської війни Єлена, за її словами, залишалась на Фаросі, де вела
непорочне життя, а Паріс забрав з собою до Трої Єлену, створену Гермесом з хмар.
Структура наративу з точки зору часових відносин представляє собою внутрішній гомодієгетичний аналепс. Це ретроспективний опис минулих подій, які відбувалися з героєм-наратором в проміжок часу, відлік якого починається закладенням коня
в Аргосі, під час якого женихи Єлени присяглися погодитися з будь-яким її вибором,
і закінчується поверненням Менелая з Єленою до Спарти. Наратив є внутрішнім,
адже описувані події мали місце після часу, описаного в наративі, який відкриває
оповідання, та гомодієгетичним, бо наратор розповідає історію, в якій бере безпосередню участь.
Швидкість розгортання наративу в оповіданні «Менелаїада» варіює від мінімальної
(дескриптивна пауза) до середньої, характерної для діалогу, та, нарешті, максимальної,
прикладом якої є еліпсис або пропуск цілих реплік [7: 53], як у наступному уривку:
« ‘ « ‘ « ‘ «How now!» Menelaus cried,’ I ditto,» et cetera. « ‘ «Espouse? Espouse her? As
lover? Advocate? Husband? Can’t you speak more plainly? Who am I?»
«‘«‘«‘«
« ‘ « ‘ « ‘ « [5: 158].
Відносини між подіями та їх передачею в тексті мають характер повторюваних, адже
одна й та сама подія зображується певну кількість разів.
Важливим аспектом наратології є аналіз засобів створення характерних рис персонажів. Характеристики героїв можуть бути як експліцитними, тобто вираженими вербально, так і імпліцитними, обумовленими поведінкою героїв, їх зовнішнім виглядом, одягом
тощо. Характеристика може надаватися як наратором, так і іншим персонажем. Ось приклад експліцитної характеристики Єлени, яку дає їх наратор-Менелай:
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«Oh, my gods, but she was lovely! Cute Hermione drew princelings to Sparta like piss-ants
to a peony-bud, but her mother was the full-blown blossom, the blooming bush! Far side of
forty but never a wrinkle, and any two cuts of her great gray eyes told more about love and Troy
than our bard in a night’s hexameters [5: 136].
У наступному ж прикладі Менелай імпліцитно характеризується своєю поведінкою:
When next I came to season, I stood a night slyly by while she dusk-to-dawned it, then
saluted with this challenge her opening eyes ... [5: 146].
Те, що Менелай усю ніч потайки простояв біля ліжка Єлени, не наважившись її розбудити, свідчить про його трепетне відношення та любов до дружини.
В оповіданні Дж. Барта відбувається трансформація міфологічного образу вірної
дружини Одіссея Пенелопи:
By way of preface to his lesson then, he broke my heart with news reports: how Agamemnon,
Idomeneus, Diomedes were cuckolded by pacifists and serving-men; how Clytemnestra not
only horned but axed my brother; how faithless Penelope, hearing Odysseus had slept a year
with Circe, seven with Calypso, dishonored him by giving herself to all one hundred eight of her
suitors, plus nine house-servants, Phemius the bard, and Melanthius the goat-herd . . . [5: 161].
Зі слів Протея випливає, що, дізнавшись про зраду Одіссея, Пенелопа віддалася усім
ста восьми залицяльникам, а також дев’ятьом слугам, барду та пастуху. Звичайно, це вже
залежить від читача, чи сприймати подібну інформацію серйозно.
Таким чином, для сучасних творів з трансформованими міфологічними сюжетами характерним є розвінчування традиційних уявлень та експериментування з новими
формами. Історія в цих творах є нелінійною та багатошаровою. Одна й та сама історія
розгортається по-різному, обростаючи новими подробицями на кожному наративному
рівні. Для сучасних наративів характерна гра з наративними рівнями, інтрадієгетичні,
гомодієгетичні та автодієгетичні наратори із часто-густо суб’єктивними та обмеженими
поглядами на описувані ними події, що робить їх ненадійними нараторами та дозволяє
сприймати запропоновані ними версії міфологічних подій із певним застереженням.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ХУДОЖНИКА-ТВОРЦА
В РАССКАЗАХ С.А. КОЛБАСЬЕВА
(С.Колбасьев и Н.Гумилёв)
В статье анализируется творчество писателя-мариниста начала ХХ века
С.А.Колбасьева, одного из друзей поэта серебряного века Н.С Гумилёва. Исследуются
этические принципы художника-творца как проявление авторской субъективности в
художественной структуре произведений писателя.
Ключевые слова: авторская субъективность, этические категории, художественная структура, модусы художественности.
Можно ли, используя знания биографии писателя и материалы литературоведческого анализа его творчества, воссоздать облик автора как личности с присущими ей
определёнными свойствами? Существует ли связь между этическими принципами художника-творца и поступками, нравственными качествами, убеждениями литературного
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персонажа? Правомерно ли говорить об ответственности субъекта художественной деятельности перед искусством и перед реальной действительностью?
Вопросы теории художественного творчества достаточно изучены: во-первых, автор-творец – это конкретный человек, вполне реальное лицо со своей биографией, судьбой, со своими индивидуальными чертами, и свои внутренние качества он частично или
большей частью воплощает в своих героях. Кроме того, именно автору дано так или
иначе осмысливать, оценивать и освещать реальность и проявлять свою субъективность
во всей художественной организации текста. Итак, «авторская субъективность неизменно присутствует в плодах художественного творчества», обнаруживает себя в концепции
произведения, в интерпретации и оценке жизненных явлений, одновременно являясь
средством духовного самораскрытия автора, проявляясь в выборе тех или иных художественных средств, в осуществлении авторских замыслов. Литературоведы, культурологи (Д.С. Лихачёв)[5:130-131], (Г.Н. Поспелов)[6 :190-215] находят в составе авторской
субъективности нерефлективные и рефлективные компоненты. К нерефлективной или
непреднамеренной субъективности относят «аксиоматические» представления, бытующие в данной культурной традиции, и, кроме того, психические, подсознательные комплексы (З.Фрейд) [6: 407].
Согласимся, что исследователю для выявления слагаемых авторской субъективности
важно понять авторскую непреднамеренность в сотворении смысла произведения, образов персонажей, художественных приёмов изобразительности. Осмысление присутствия авторской субъективности и её компонентов в художественной структуре текста
позволит углубить наше понимание субъекта творения не только в качестве творца, но и
конкретной личности – «добраться до творческого ядра личности» создателя (М.Бахтин)
[1].Общеизвестно, что автор в произведении не тождественен облику автора реального,
многие учёные и сами писатели признают, что, несмотря на различия между эмпирической жизнью художника и его поэтическим присутствием в произведении, духовный
опыт остаётся единым и рождается из глубин личностных свойств автора-человека, из
его реальной биографии.
В статье исследуется проблема влияния этических принципов художника-творца
как проявление авторской субъективности в литературном творчестве и её проекции
на художественную структуру произведения в целом. Актуальность рассматриваемой
проблемы автор работы видит в обращении к теме жизни и творчества писателя-мариниста Сергея Колбасьева, незаконно репрессированного, трагическая судьба которого
связана с пребыванием в Севастополе и дружбой с известным поэтом серебряного века
Николаем Гумилёвым. Предметом исследования служат биографические материалы о
Колбасьеве и тексты его морских рассказов и повестей. Объектом исследования является художественная структура прозы писателя, на организацию которой оказали влияние свойства личности самого автора. В выводах статьи делается попытка на основании
художественного анализа текстов морских рассказов С.Колбасьева и изучения личностных свойств писателя в его биографических материалах реабилитировать его имя перед
потомками, апеллируя к так называемой презумпции невиновности.
Автором статьи в исследовании ставятся следующие задачи: на основании знаний
биографии писателя и материалов литературоведческого анализа его творчества воссоздать облик автора как личности с присущими ей определёнными свойствами; выявить
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связь между этическими принципами художника-творца и поступками, нравственными
качествами, убеждениями литературного персонажа; определить степень ответственности субъекта художественной деятельности перед искусством и перед реальной действительностью.
Перед нами поставлена необычная цель исследования – выявить компоненты авторской субъективности в творчестве С.А.Колбасьева и основополагающий этический
принцип автора-творца – интеллигентность. На основании анализа его произведений
спроецировать содержание понятия «интеллигентность» на личность реального писателя и в качестве выводов представить этот материал как достоверную версию, как
вполне обоснованное свидетельство о непричастности писателя к гибели русского поэта
Н.С.Гумилёва.
Сергей Адамович Колбасьев (1899-1937) сегодня известен более в среде военноморской интеллигенции и в кругу литературоведов, занимающихся исследованием творчества писателей-маринистов. Наибольший интерес у широкой публики вызывают не
сами произведения Колбасьева, сколько вымышленная легенда из его биографии – о его
якобы виновности в трагической гибели поэта серебряного века Николая Гумилёва. Как
истинный интеллигент, С.А.Колбасьев остался в памяти своих современников человеком
феноменальных способностей и дарований, образованным, культурным, реализовавшим
свои таланты в разнообразных сферах деятельности: занимался радиотехникой, авиамоделизмом, джазовой музыкой, поэзией, коллекционированием пластинок, знал несколько иностранных языков, работал в издательствах, в советском посольстве Афганистана,
Финляндии. Но прежде всего он был профессиональным морским офицером, служил и
воевал на кораблях разных флотов и флотилий – на Чёрном, Балтийском, Каспийском,
Азовском морях, его вторым призванием было писательство, прославившее его в литературе как автора морских рассказов и повестей о военной службе в 1917-1932 годах, в
которых отразился его личный опыт.
Детство и юность С.А.Колбасьева прошли в Петербурге, где он окончил Морской
кадетский корпус и с восемнадцати лет начал военно-морскую службу. Он увлекался
поэзией, сам писал стихи, входил в Петербургское содружество поэтов «Звучащая раковина» вместе с Н.Гумилёвым, И.Одоевцевой, Г.Ивановым. Существует предположение
[4:79], что именно Одоевцева и её муж Иванов (в отместку Колбасьеву за шуточный
шарж на их отъезд из России) стали источником распространения ложных слухов о том,
что именно Колбасьев, якобы находившийся на службе у чекистов и сопровождавший
Николая Гумилёва в поездке по Севастополю, повинен в гибели поэта в 1921 г. В своих
воспоминаниях супруги-эмигранты, не называя фамилии провокатора, полностью воспроизвели в его портрете черты писателя: « Он был высок, тонок, с весёлым взглядом и
открытым юношеским лицом. Носил имя известной морской семьи и сам был моряком.
Вдобавок к этим располагающим свойствам этот «приятный во всех отношениях» молодой человек писал стихи…»[2:413]. Несмотря на то, что в 1988 г. было официально снято подозрение с писателя как непричастного к аресту и расстрелу Гумилёва, наветы оказались до того прочными, что до сего дня исследователи творчества Сергея Колбасьева
занимаются реабилитацией его имени ( О.Стрижак, В. Кондрияненко) [4]. С.Колбасьев
действительно вышел из династии известных русских учёных-изобретателей в военноморском деле. Дядя писателя, Евгений Викторович Колбасьев, соратник изобретателя
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радио А.С.Попова, сделал много открытий и усовершенствований в области телефонной
и радиосвязи на военных кораблях, служил в Севастополе и продолжал жить там, выйдя в отставку капитаном 1 ранга (по сведениям севастопольского историка-краеведа
В.Г.Шавшина, он был похоронен на старом кладбище в Инкермане). Итак, особенности
биографии С.Колбасьева убеждают знающих его жизнь и творчество в том, что он был
истинным военным интеллигентом, человеком высокой морали, высоких жизненных целей, посвятившим себя служению обществу и профессии военного моряка. Образ жизни
его – служба на боевых кораблях в сложных и опасных условиях, особенно участие в
военных событиях – располагали к формированию цельного решительного характера,
не способного на низменные поступки. Художественный образ поэта-моряка Сергея
Колбасьева, созданный в стихах Николая Гумилёва, соединяет в себе свойства храброго
морского командира и эрудированного, образованного офицера:
Лейтенант, водивший канонерки
Под огнём неприятельских батарей,Целую ночь над южным морем
Читал мне на память мои стихи [2:452].
Не всё известно о личной жизни писателя, но даже небольшие штрихи к его биографии, сделанные современным исследователем[4], помогают домыслить несказанное
о свойствах его характера: «В 1928 году Вера и Сергей расстались. Дочь осталась на
воспитании отца, который получил две комнаты в коммунальной квартире в доме №18 на
Моховой улице» (недавно в Петербурге на стене дома была установлена мемориальная
доска)[4:87]. Возможно, к этим событиям из жизни Колбасьева относятся следующие
стихи Гумилёва, приоткрывающие тайну отношений писателя- мариниста со своей женой, подчёркивающие благородство в его характере и поступках.
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: «Я не люблю Вас», Я учу их, как улыбаться
И уйти, и не возвращаться больше [2: 452].
Из воспоминаний тех друзей, кто осмелился называться другом опального писателя,
репрессированного и расстрелянного в 1937 г., перед нами также предстаёт образ человека высокой морали, разносторонних интересов, большой эрудиции. Автор известной
«Баллады о гвоздях», советский поэт Николай Тихонов стремился быть объективным
в оценке личности Сергея Колбасьева: «морской командир, молодой, высокообразованный, заслуженный герой гражданской войны, сражался на Волге, на Азовском море, командовал эсминцем на Чёрном море, сам писал стихи и прекрасно знал английскую и
французскую поэзию»[4: 79].
Биография, духовный опыт писателя преломлялись в авторской субъективности
создателя произведений, а та, в свою очередь, проявлялась в выборе темы морских рассказов и повестей: учёба в Морском кадетском корпусе, мечты о романтике подвигов,
служба на боевых кораблях в переломные предреволюционные годы, поиски своего места в коллективе. В повести «Арсен Люпен»( названа именем героя романа Мориса Леблана «Арсен Люпен», благородного разбойника, умного, галантного, разносторонних
интересов и талантов) рассказывается о жизни и учёбе гардемаринов в Морском учили308

ще, для которых будущая профессия военного моряка была овеяна духом романтизма.
Автор даёт описание исторической экспозиции в парадном зале училища, которую любили посещать курсанты, вдохновляясь военными событиями прошлого: «здесь была
романтика и история двухсот с лишним лет, имена героев и трофеи их подвигов»[3: 9].
В повести «Джигит» (название миноносца), тоже автобиографической, как и другие
произведения Колбасьева, в облике молодого выпускника военного училища угадывается образ самого писателя, увлечённого морской профессией. Получив назначение на
миноносец, герой размышляет о преимуществах службы на боевом корабле, считая её
«самой лучшей», «отличной», особенно в военное время, когда можно проявить и энергию и умение, «чтобы ловить неприятельскую лодку», «стоять в дозоре», «идти в разведку», «чувствовать себя настоящим человеком» [3: 74].
В выборе персонажей морских произведений автор проявляет собственное видение портретов своих современников – военных моряков, отличающихся отношением к
службе, долгу, к товариществу, и любимых своих героев писатель наделяет лучшими
деловыми качествами и свойствами характера. Так, гардемарин Василий Бахметьев
из повести «Арсен Люпен», прототипом которого является сам автор, вместе со своим
однокурсником Борисом Лобачевским объявляют тайную войну против произвола некоторых командиров в училище. « За негодностью выброшенные с флота», как характеризует их автор, они становились «воспитателями будущих моряков» и «своими стараниями добивались только одного: сплочения против себя братства всех шести рот»[3:20].
Директор училища, находивший любые способы унизить достоинство будущих морских
офицеров, не пользовался авторитетом у курсантов. Любящий внушительно покашливать перед подчинёнными для придания себе значительности, к примеру, в одном из эпизодов повести, услышав кашель в лазарете и решив, что его передразнивают, на двадцать
суток посадил в карцер своих ни в чём не повинных кадетов, (которые, как иронизирует
писатель, «кстати, и не кашляли»), « вероятно, для укрепления дисциплины и для поднятия геройского воинского духа» [3:20]. Решительный, смелый и умный Бахметьев, один
из блестящих учеников в училище, совершал дерзкие выходки против несправедливых
действий начальства (к примеру, выкрал и ликвидировал журнал классных взысканий),
и при этом бросал вызов в духе романтических борцов за правду, оставляя на месте своих
подвигов визитные карточки с подписью на французском – Арсен Люпен. Действия неуловимого и таинственного Арсена Люпена вызывали у командования негодование от невозможности наказать смельчака и одновременно страх перед его непредсказуемой местью.
Порядочность, интеллигентность Бахметьева проявлялась во всех его поступках,
отношениях с людьми. Для него уважение к человеку зависело не от положения и звания, а от человеческих и деловых качеств. Так, в матросе Семёне Плешневе он видел
«знающего и исполнительного специалиста, а затем, когда тот вернул ему забытую в
парте «тайную» тетрадь, убедился в порядочности этого на редкость молчаливого человека[3:47]. В революционные годы Семён Плешнев именно молодому лейтенанту Бахметьеву доверил ответственную должность, зная, в свою очередь, порядочность офицера
«из бывших». Это же свойство натуры – порядочность побудила Бахметьева жениться
на подруге сестры Наде, хотя у него не было к ней никаких чувств, кроме дружеских,
но родители обеих сторон прочили её ему в невесты и приучили девушку к мысли о
замужестве. Бахметьеву не хотелось слышать дома, где и без того было много неприят309

ностей, укоры, нравоучения, слёзы, истерики родных, и от сознания того, что он сделал
хороший поступок, одобряемый всеми, - женился и чувствовал себя довольным и даже
счастливым. Множество добрых мыслей Бахметьева по отношению к его однокурсникам, сослуживцам, старшим командирам мы читаем в повести Колбасьева и убеждаемся,
что писатель ценит людей за их профессиональные и человеческие качества: исполнение
дела, верность долгу, порядочность в поступках на службе и вне её. К командиру «Джигита» молодой лейтенант Бахметьев относился с уважением, видя, как тот умеет брать
на себя ответственность за любой проступок офицера и, прежде всего, ценить каждого
за профессионализм, особенно в боевых действиях. Слова: «я люблю свою родину и своё
дело» подтверждались его поступками, и «команда крепко верила своему командиру»
[3: 120].
Авторская оценка описываемых явлений, событий в произведении руководствуется
теми же едиными критериями – верность долгу, делу, дружбе; и вопроса, в каком служить отечестве, для Бахметьева не существовало, - «главное, в своём Отечестве, которое
он очень любил». Его недовольство старыми порядками на флоте выросло в ожидание
перемен от новой власти, революция ассоциируется у него со взрывом, «а взрыв всегда
бывает страшным»[3:75]. Но главный герой, «воспитанник морского корпуса», «офицер
российского флота», был уверен, «что со временем всё утрясётся», и начнётся «великолепная жизнь» в «обновлённой стране», где от него, как и прежде, понадобятся умение
«разбираться в тонкостях морской службы» и человеческая порядочность. Взгляды Бахметьева отражают авторскую концепцию всего творчества Колбасьева – военно-морская
интеллигенция России не могла воевать против своего народа, тем более в союзе с иностранной армией, не могла оставить свою страну и продолжала служить, как и во все
исторические времена, своей родине.
Творчество писателя-мариниста специфично с точки зрения художественности
именно из-за того, что создавалось оно, прежде всего, военным моряком, хорошо знающим морскую терминологию, службу на кораблях, потому пишущем в лаконичном
доступном стиле - в простой манере излагается материал от лица самого участника событий, предназначенный для читателей, близких по профессии. В пространстве одного
произведения Колбасьев использует разные модусы художественности – героику, трагизм и комизм; непременным атрибутом смеховой культуры являются так называемые
«байки» - рассказы о комических случаях из жизни моряков. Юмористические сцены,
придуманные небылицы, популярные в военной маринистике, изображаются наравне с
трагическими, смягчая эмоциональное напряжение от описываемых трагических страниц. Широко используется в рассказах и повестях Колбасьева приём иронии для передачи разговорного характера речи моряков, выражающей их насмешливое отношение к
трудностям, их оптимизм и бесстрашие.
Творчество Колбасьева и концептуальная художественная образность как выражение
авторской субъективности в произведениях свидетельствуют о свойствах характера самого писателя, которые можно определить одним объединяющим понятием – интеллигентность, а значит не допускающим ни малейшего сомнения в благородных качествах
личности автора.
Его морские повести и рассказы оставили след в истории литературы не только как
талантливо написанная проза о службе военных моряков русского флота. Книги Колба310

сьева остались на все времена залогом высоких нравственных качеств человека и писателя, способного только на высокие поступки.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОПОВЕДЕЙ
МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА (ДРОЗДОВА)
В статье анализируются особенности состава коммуникантов и коммуникативного процесса в проповедях митрополита Филарета (Дроздова). Данная проблема представляет собой особый интерес для определения идиостиля знаменитого проповедника
и структурных особенностей проповеди как жанра церковного красноречия.
Ключевые слова: идиостиль проповедника, коммуникативный процесс, коммуникативные связи, риторика, церковное красноречие.
В конце XX —начале XXI вв. актуальным направлением филологических исследований стало изучение проповеди как области религиозной коммуникации (С.В. Булавина,
М. Войтак, И.М. Гольберг, К.А. Кузьмина, С.Н. Ипатова, Ф.Б. Людоговский, О.А. Прохватилова, Е.Б. Рогачевская и др.). В данной статье на примере корпуса текстов проповедей
митрополита Филарета (Дроздова), объединенных темой Великого пятка, анализируется
особенности важных составляющих идиостиля проповедника: состав коммуникантов,
коммуникативные связи в коммуникативном процессе проповеди.
Прежде всего следует отметить значение экстралингвистических факторов, определяющих особенности коммуникативных связей в проповедях митрополита Филарета
(Дроздова). Как известно, одной из целей и форм внутренней аскетической практики монаха является непрестанное живое предстояние аскета живому Богу, и в данном случае
слово Божие является коммуникативным средством в диалоге, а обращение к Богу всегда
носит молитвенный характер богобщения.
Положение о том, что монашеское устроение ума митрополита Филарета (Дроздова), определяющее образ мышления и его мировоззрение, главным образом составляет
основание его творчества, дает возможность определить особенности его идиостиля в
области непосредственного коммуникативного процесса (далее НКП).
К.А. Кузьмина отмечает, что проповеди присущи как признак диалогичности, так
и категория диалогизации, «проявляющаяся на всех уровнях языка: при активной роли
ведущего коммуниканта (священнослужителя) речевые роли остальных коммуникантов
(паствы) лимитированы статусностью произведения или ретранслируемы посредством
священника (Бог)» [1: 9].
Вслед за К.А. Кузьминой мы используем следующие определения коммуникантов
в НКП: супер-агенс — Бог в его словах, агенс — проповедник (активный говорящий),
пациенс — паства, — и принимаем за основу описание особенностей коммуникативного процесса и внутрикоммуникативных отношений: «Присутствие агенса как активного
(говорящего) коммуниканта обязательно; роль пациенсов фиксируется канонными статусными репликами («Аминь», «Спаси нас, Господи!»); роль супер-агенса состоит в том,
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что Бог (а именно его слова) как абсолютный авторитет является не только предметом
обсуждения, ссылки или комментария в той или иной степени (то есть участником внутреннего коммуникативного процесса), но и непосредственным коммуникантом. Без его
«словесного» присутствия невозможен сам процесс создания проповеди как таковой...
Такой набор коммуникантов, их речевого воплощения в проповеди, а также системы их
взаимодействия уникален» [1: 21].
Материал проповедей митрополита Филарета свидетельствует о традиционном составе коммуникантов, но особом, присущем именно этому проповеднику, стиле их взаимодействий, о постоянном включении в процесс живого общения всех коммуникантов.
Для нашего исследования представляется необходимым ввести различие между
Богом и словом Божиим как участниками коммуникативного процесса. Введем новую
градацию двух субъектов НКП: первичный супер-агенс (Бог) и вторичный супер-агенс
(слово Божие, тексты Священного Писания). Введение новой градации основано на широко известном в разных отраслях науки понятии панлогизма [2: 143] (термин, введенный В.П. Зубовым) творчества святителя Филарета: «Мировоззрение Филарета — логократия, или панлогизм, в том смысле, что всякое бытие есть слово, подражание Логосу.
Слово поставило человека на лествице творений выше всего земного, и выше луны и
солнца; слово соединило людей в общества, создало города и царства; в слове живет и
движется знание, мудрость, закон; словом образуется, поощряется и распространяется
добродетель; слово в молитве восходит к Богу...» (цит. по [2: 143 — 144]).
На примере Слов 1806 — 1817 гг., объединенных темой Великого Пятка, можно проследить классический прием митрополита Филарета, составляющую его идиостиля, характерную для всего проповеднического творчества. Здесь наблюдается интенсивный
процесс коммуникации, проводимый проповедником (агенсом). Об этом свидетельствуют его постоянные обращения непосредственно к Богу (первичному супер-агенсу), слову Священного Писания (вторичному супер-агенсу) и пастве (пациенсу).
Обращение к первичному супер-агенсу присутствует в проповедях в виде регулярных риторических обращений к Богу, с которых начинается развитие новой темы проповеди или завершается проповедь, например: «Но, о Совершитель благодатнаго о нас
смотрения! не для всех ли человеков Ты совершил его? Для чего-ж еще не все наслаждаются плодами Твоих подвигов?..» [3: 125]
и «Совершитель нашего спасения! соверши стопы наши во стезях Твоих. Жизнь
умершая! оживи нас Тобою во веки» [3: 127].
Обращение к Богу носит значительно более разнообразный характер в отличие от
обращения к пастве, с которой проповедник часто себя отождествляет, на что указывает
употребление местоимений 1 лица множественного числа: мы, нас и т.д.
Обращение к пастве осуществляется посредством таких обращений, как «христиане»; реже — «слушатели», «христианин»; редко — «человек», единожды — «дщери новаго Иерусалима, души христианские», что было связано как с эпиграфом, так и с общей
поэтикой и стилистикой Слова 1812 года.
Обобщающий характер обращения к пастве расширяет понятие адресата в проповедях митрополита Филарета (Дроздова) — это не только конкретная паства, присутствующая на богослужении, или читатели его проповедей, но и вся Церковь: «Известно, что ни
в предметах, ни в стиле святитель не делал различий, говорил ли при этом перед царями
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или обитателями тюремного замка, жителями провинциального городка или лаврскими
монахами. Объяснение находим одно: он говорил Церкви. И его слово осталось с нами
как слово Церкви, как раскрытие и утверждение живущей в ней Истины, иначе говоря
– как ее, Церкви, истинное и святое предание» [4: 86]. Это предполагает введение в коммуникативные связи приоритетное понятие пациенса — Церковь.
Таким образом, в Словах в Великий пяток можно выделить следующие коммуникативные связи НКП:
1) первичный супер-агенс (Бог) — агенс (проповедник) – пациенс (паства: христиане / Церковь);
2) вторичный супер-агенс (слово Божие) — агенс (проповедник) — пациенс (паства:
христиане / Церковь);
3) агенс (проповедник) — пациенс (паства: христиане / Церковь).
Вышеперечисленные виды связи позволяют проповеднику достичь желаемого результата — проповедь как форма и часть литургического богослужения реализует свое
главное предназначение молитвенное общение Бога и Церкви.
Примеры из проповедей к трем видам НКП:
1. Первичный супер-агенс (Бог) — агенс (проповедник) – пациенс (паства: христиане / Церковь):
а) наличие нулевого эпиграфа [5] в Словах 1806 и 1813 гг.;
б) наличие специальной синтаксической конструкции в зачине проповеди после эпиграфа, содержащего прямую речь Иисуса Христа в Слове 1812 года;
в) частые обращения проповедника (в том числе в форме восклицания или вопроса) к
Богу как субъекту НКП: «О, Распятый!» [3: 122] — дважды в Слове 1806 года и там же:
«Совершитель благодатнаго о нас смотрения!» и «Господи» (церковно-славянская форма
слова, звательный падеж); «Совершитель нашего спасения! Жизнь умершая!» и «Но я забываюсь. Я не пришел препираться с Тобою о любви Твоей, довольно уже препираемый
и попираемый злобою, Человеколюбец!» [3: 170.].
Проповедь 1813 года содержит обращения к первичному супер-агенсу: «Божественный Крестоносец» (форма русского языка, обращение), «Боже наш! Боже наш! ...Ей,
Господи!» (звательный падеж церковно-славянской формы) и к пациенсу: «Христиане»
и «О, человек».
2. Вторичный супер-агенс (слово Божие) — агенс (проповедник) – пациенс (паства: христиане / Церковь):
«Чего теперь ожидаете вы, слушатели, от служителей слова? Нет более слова» [3:
31] (в Слове 1813 года);
«После сего надобно ли служителю слова пролагать иной путь к вашему сердцу,
как разве указать только на то, что уже видите в совершаемых ныне тайно действиях, и
сказать словами пророка Исаии: видите, како праведный погибе?» [3: 214];
«Кто бы ты ни был предстоящий здесь, хотя един Бог ведает твои дела; но, поелику
слово Божие сказует и о тебе, также как и о всех прочих, яко прилежит помышление
человеку прилежно на злая от юности его (Быт. VIII. 21); и поелику ты не можешь не
примечать, чаще или реже, исходящих от сердца твоего помышлений злых (Мат. XV.
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19); то реки Богу твоему и ты со мною: и я, Господи, виновен в том, что взят от земли
живот Праведника твоего Иисуса! От лица бо зла взяся праведный» [3: 219].
3. Агенс (проповедник) — пациенс (паства: христиане / Церковь):
«После сего надобно ли служителю слова пролагать иной путь к вашему сердцу, как
разве указать только на то, что уже видите в совершаемых ныне тайно действиях, и сказать словами пророка Исаии: видите, како праведный погибе?» [3: 214];
«Но почто взываю я к миру? Не подумали бы слышащие, что сие до них и не касается? – Нет!» [3: 219];
«Да не будет, христиане, чтобы мы нашего Вождя воображали хотя на минуту побежденным, когда видим Его мучима или бездыханна» [3: 171].
Подводя итог анализу состава коммуникантов и особенностей коммуникативных
связей в коммуникативном процессе в проповедях митрополита Филарета (Дроздова),
можно сделать вывод о том, что данные тексты представляют особый интерес для дальнейших исследований проблематики проповеди как речевого жанра и содержат богатый
материал для преподавания русского языка, литературы и риторики в высшей и средней
школе.
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КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ПРОПОВІДЕЙ
МИТРОПОЛИТА ФІЛАРЕТА (ДРОЗДОВА)
У статті аналізуються особливості складу комунікантів та комунікативного процесу у проповідях митрополита Філарета (Дроздова). Дана проблема має особливий інтерес для визначення ідіостилю знаменитого проповідника та структурні особливості
проповіді як жанру церковного красномовства.
Ключові слова: ідіостиль проповідника, комунікативні аспекти, комунікативні
зв’язки, риторика, церковне красномовство.
315

Popova A., post-graduate,
Pushkin State Russian Language Institute, Moscow, Russia
THE COMMUNICATIVE ASPECTS OF THE HOMILIES
BY METROPOLITAN FILARET (DROZDOV)
The peculiarities of composition of the communicants and communicative process in
homilies by metropolitan Filaret (Drozdov) are analyzed in this article. This problem presents
particular interest for determining the idiostyle of the famous preacher and the structural
features of the homilies as a genre of church eloquence.
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ХРОНОТОПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РОМАНА
ДЖОРДЖА Р.Р. МАРТИНА «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
Статья посвящена исследованию пространственно-временной организации романа Джорджа P.P. Мартина «Игра престолов». Выявлены и проанализированы основные хронотопические модели, представленные в романе, определены их роль и место в
структуре произведения.
Ключевые слова: пространственно-временная организация, хронотопические модели, аномальный мир.
Художественное пространство фэнтези весьма специфично. Если для любого другого литературного произведения, свободного от сказочно-мифологических структур,
присуще, пусть и субъективно-авторское, отражение реального человеческого мира, то
характер сюжета фэнтези обуславливает такие его хронотопические характеристики,
которые являются недостижимыми для объективной действительности. Подобная особенность хронотопической организации художественных текстов, несущих в себе фантастический элемент, по мнению О.А. Костровой, «вынуждает автора приписывать им
физические недостижимые («тридесятое царство», «стародавние времена»), либо заведомо вымышленные пространственно-временные координаты» [3: 2].
Изучая особенности хронотопа произведений вышеупомянутого жанра, О.А. Чигиринская называет главную их поэтическую черту как «невозможный» хронотоп, создаваемый такими основными методами, как: утопия (невозможное место), ухтония (невозможное время) и уэсквия (невозможная вещь в подчёркнуто реальном хронотопе) [7].
С точки зрения специфики взаимодействия в подобных произведениях моделей
«условной действительности» и «actual or this, our world», как определяет земной мир
© Т. Старостенко, 2013
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David Lewis своей работе «On the Plurality of Worlds» (1986) [10], можно выделить два
типа фэнтези. В первом типе обычный мир служит фоном для параллельно существующего «аномального», условного мира, в который по каким-то причинам попадает герой (например, «Гарри Поттер Дж. К. Роулинг: вхождение Гарри из «Muggle World» в
«Wizarding World»).
Рассматриваемый нами роман Джорджа Р.Р. Мартина «Игра престолов» (“A Game of
Thrones” (1996)) относится ко второму типу фантастических произведений, в которых
аномальный, несуществующий мир представлен как данность, как реальное бытие. При
этом пространственные элементы художественной модели мира романа не просто традиционно стилизованы под реальность, они взяты из реальности древнего периода истории
Британских островов.
Роман Джорджа Р.Р. Мартина «Игра престолов» является частью неоконченной саги
«Песнь Льда и Пламени» (A Song of Ice and Fire). По замыслу автора она должна включать семь произведений, пять из которых на данный момент полностью написаны и опубликованы: “A Game of Thrones” (1996), “A Clash of Kings” (1998), “A Storm of Swords”
(2000), “A Feast for Crows” (2005), “A Dance with Dragons” (2011).
Целью нашего исследования является изучение уникальной пространственно-временной организации первого романа семикнижья – “A Game of Thrones”, в частности выявление и анализ основных хронотопических моделей, представленных в произведении,
определение роли и функции его хронотопических структур.
В романе Джорджа Мартина «A Game of Thrones» пространственный элемент представлен реципиенту как реально существующий мир. Соответственно событийное время
романа попадает под определение линейного «псевдоисторического» хроноса. Намёк на
некоторую историчность, былинность содержится уже в самом названии цикла: «Песнь
Льда и Пламени», отсылая читателя к героическому эпосу («Песнь о Нибелунгах»,
«Песнь о Роланде»). На долю историчности указывает и определение всего мартиновского цикла как саги. «Сага – старинные прозаические повествования различных жанров, слагавшиеся в Норвегии, Швеции и, главным образом, Исландии в течение средних
веков, начиная с IX в. Первые рукописи – в XII в. Саги представляют собою: жития святых, биографии королей, биографии скальдов, описание важных исторических событий,
семейные хроники, прозаизации героических песен, проч.» [5].
Придать достоверность вымышленной реальности призваны широко представленные топонимы = авторские окказионализмы: Riverrun, Winterfell, Bear Island, Valyria, Bay
of Seals, Sea of Dorne, Iron Islands, The Land of Always Winter, the Wall, Westeros, etc., как
и подробные карты этого условного, аномального мира. Пространственная организация
созданного Дж. Мартином мира (частью которого является так называемый материк Вестерос) и сами карты весьма любопытны. Обратим внимание на то, что пространство
Вестероса чётко делится на враждебных друг другу Север и Юг, что, с одной стороны,
отсылает нас к истории Америки периода гражданской войны. Заметим, что у Мартина
Юг имеет негативную коннотацию, сопряжён с ложью, развратом и заговорами. Подобное восприятие Юга разнится с толкиенским, на которого ориентируется Мартин. У Толкиена всё добро сосредоточено как раз на юге. С другой стороны, северная часть этого
континента по описанию больше напоминает Британию. Так, северная граница государства, о котором мы будем говорить ниже, отделена так называемой Стеной: «The Wall is
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a colossal fortification which stretches for 300 miles along the northern border of the Seven
Kingdoms, defending the realm from the wildlings who live beyond. The Wall is reported to be
over 700 feet tall and is made of solid ice. It was reportedly constructed using both magic and
mundane means some eight millennia ago to defend the realm against the White Walkers who
reportedly dwell in the uppermost north <…>. The Wall is defended and held by the Sworn
Brothers of the Night’s Watch <…>. The headquarters of the Watch is Castle Black, located in
the shadow of the Wall at the northern end of the Kingsroad» [8; 12: 178-179]. Подобная Стена как пространственный элемент произведения, по мнению литературоведов, является
инновацией Мартина и не имеет, казалось бы, аналогов. Однако сходное географическое
сооружение, выполняющее похожую функцию, мы находим на территории Британии, известное как Адрианская стена – памятник периода римских завоеваний: «This defensive
wall, which stretched for 73 miles, was built between A.D. 122 and 127. It was twenty feet
high and eight feet thick. Twenty thousand legionaries manned the area and detachments
constantly patrolled the flat walk along the top. The wall had seventeen great forts, as well as a
“milecastle” each mile and a turret or signal tower every 500 yards. On the northern side of the
wall was a thirty-foot ditch and on the southern side was a road to permit the rapid movement
of troops to areas where the Picts and Scots attacked» [12: 9]. См. карту 1.

Карта 1.

Карта 2.

Таким образом, Адриановская стена выполняла преимущественно оборонительную
функцию и защищала границы Римской империи от нападений группы кельтских племён – Picts and Scots, которые по своему описанию напоминают представленных в романе одичалых – Wildlings [11: 252].
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Помимо этого, своей северной частью карта, предложенная Мартином, напоминает
Британию уже своим очертанием (местами, казалось бы, в зеркальном отражении). См.
карту 2.
Обратим внимание на месторасположение Стены на обеих картах – на том же узком
участке. Суша в обоих случаях со всех сторон омывается водой.
Помимо сказанного, интересен также тот факт, что берега земли за Стеной омывает
The Shivering Sea, что напоминает реально существующее North Sea. Shivering – производное от shiver – трепетать; дрожать, трястись (обычно от холода или страха): «shiver
(of a person) to shake slightly because you are cold, frightened, excited, etc. Shiver – a sudden
shaking movement of your body because you are cold <…>» [9: 1350]. См. карту 3, 4.

Карта 3.

Карта 4.

Обращает на себя внимание аллюзийность самого названия описанного государства
– Семь Королевств (the Seven Kingdoms), подчёркивается старинность этого названия.
Всё это наводит на мысль о семи королевствах англо-саксонского периода британской
истории. «By 600, with the invasions over, these seven kingdoms had been established (T.C. –
Northumbria, Mercia, Wessex, Sussex, Essex, East Anglia, Kent)» [12: 13].
Пространство Семи Королевств организовано как зоны владения основных «домов»
(аристократических семей). Север принадлежит Старкам (the Starks) – потомкам «the
ancient Kings of Winter»: «For thousands of years, they ruled from Winterfell as Kings of
the North» [11: 785]. Любопытно, что топонимы Севера, как и всё, что с ним связано,
содержит сему холода и зимы. Так, замок Старков имеет название «Winterfell». Их герб
«is a grey direwolf on an ice-white field» [11: 785]. «The Stark words are Winter Is Coming»
[11: 785]. На Юге властвуют солнечные львы – The Lannisters: «Their sigil is a golden lion
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upon a crimson field» [11: 787]. В районе гор господствуют The Arryns: «descended from the
Kings of Mountain and Vale. Their sigil is the moon-and-falcon, white upon blue field. The Arryn
words are As High As Honor» [11: 789]. В долине рек господствуют The Tullys. Здесь топонимы соответственно несут сему воды «Riverrun» [11: 791], а Тулли называют «the River
Kings»: «The Tully sigil is a leaping trout, silver, on a field of ripping blue and red» [11: 791].
Всё государство в целом является зоной владения of Baratheons. Все владения соединены главной дорогой – Королевским трактом – «Kingsroad» [11: 178-179]. При
этом становится известно, что до описываемых событий королевский трон Семи Королевств долгое время занимали завоеватели-Таргарианы или Драконы (вспомним русское Тугарин-змей). Сведения, которые предоставляет автор о доме Таргариенов таковы:
«The Targaryens are the blood of the dragon, descended from the high lords of the ancient
Freehold of Valyria, their heritage proclaimed in a striking (some say inhuman) beauty, with
lilac or indigo or violet eyes and hair of silver-gold or platinum white. Aegon the Dragon’s
ancestors escaped the Doom of Valyria and the chaos and slaughter that followed to settle on
Dragonstone, a rocky island in the narrow sea. It was from there that Aegon and his sisters
Visenya and Rhaenys sailed to conquer the Seven Kingdoms» [11: 799]. Нельзя не заметить
тот факт, что дракон как символ дома Таргариенов отсылает нас к древнему валлийскому символу, присутствующему на национальном флаге Уэльса – красному дракону.
Практически полностью сохраняется цветовая палитра при изображении символа, однако меняется число голов дракона, что обусловлено «историческими событиями» древности романического мира: «The Targaryen banner is a tree-headed dragon, red or black,
the three heads represented Aegon and his sisters» [11: 799]. Более того, как указано выше,
отличительной чертой представителей династии Дракона являлись серебристые волосы
и фиалковые глаза, что не единожды подчёркивается в тексте произведения при описании так называемых последних представителей рода (the Last Targaryens) – Визериса
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(Viserys) и Дейенерис (Daenerys): «He was a gaunt young man with nervous hands and a
feverish look in his pale lilac eyes» [11: 25]; «The color [of the dress – T.C.] will bring out
the violet in your eyes» [11: 25]; «Look at her. That silver-gold hair, those purple eyes…» [11:
30]; «Anger flashed in her brother’s lilac eyes» [11: 30] и проч. Заметим, что легендарным
драконом Уэльса считается ни кто иной как Драг-ушумгаль (маг-дракон), потомок аннунаков – легендарных царей-драконов Древнего Шумера. В Старой Англии он известен
под прозвищем Фиалковый Дракон. Легенда гласит, что он был бессмертным и любил
превращаться в дракона, чешуя которого пахла фиалками [2: 185]. Примечательно, что
у кельтов драконы символизировали власть, лидерство, что нашло своё отражение в
словообразовании: “Pendragon” = “вождь”. Кроме того, подобно валлийским драконам,
драконы Мартина носят имена и являются участниками исторических событий. Если у
валлийцев это, согласно «Истории бриттов» Ненния [4] и «Истории королей Британии»
Гальфрида Монмутского, Вортигерн, Кадваладр, то в «Игре престолов» Джорджа Мартина это Эссовиус, Валирион, Вермитракс, Балерион, Мераксис, Вхагар, Дрогон, Визерион, Сиракс и проч. [8].
Мыслятся неслучайными и имена некоторых легендарных королей из династии Драконов, описанных в романе в контексте прошлого. Среди них – Aegon the Conqueror [11:
30], покоривший в своё время Seven Kingdomes, что является аллюзией к Вильгельму
Завоевателю (William the Conqueror), подчинившему в 1066 Британию [12: 25]. А также
Mad King Aerys II Targaryen, напоминающий также реально существовавшую личность
– английского короля Этельреда Безрассудного [12: 27]. Помимо этого, характерны прозвища, которые автор даёт своим героям, уже из других домов: John the Bastard [11: 17,
253]; Tyrion, called the Imp (заметим, что здесь Дьявол меняется на Бесёнок, т.к. Tyrion –
карлик) [11: 787]. Оба эти прозвища также связаны с Вильгельмом Завоевателем, который,
будучи незаконнорожденным получил свою кличку как Вильгельм Бастард, а за крутой
нрав позже был прозван Дьяволом, подобно своему отцу Роберту II Дьяволу [12: 26].
Помимо географических, фольклорных и династических пересечений с историей
древней Британией, в основу произведения положены также и другие исторические элементы, представленные в сюжете в контексте давнопрошедшего времени. Говоря о первом народе, населявшем земли созданного мира, писатель упоминает Детей Леса (чьим
старым богам всё ещё поклоняются на Севере). Это «малая раса, живущая в гармонии с
природой, в лесах, и использующая могущественную магию» [8]. За ними приходят Первые люди – цивилизация примитивных воинов, использующих бронзовое оружие и ездовых лошадей – пришли из-за моря, с восточного континента Эссос. Всё это чрезвычайно
напоминает иберийцев, исчезнувших либо ассимилированных кельтами: «At the dawn of
British history the inhabitants of the islands were the Iberians who, from being savage hunters
using stone tools, had grown, over many years, into a fairly civilized people. <…> About six
hundred years before the birth of Christ, the Iberians faced a group of invaders from northern
Europe known as Celts. Armed with weapons of iron, successive waves of the Celtic warriors,
usually tall and fair-headed, established control over most of the island. In time the language of
the Iberians disappeared from Britain and the mixed people looked upon themselves as Celts»
[12: 4-5]. Примечательно, что культовыми местами Первых людей названы богорощи –
«godswood» [11: 20],что возвращает нас к кельтским жрецам –друидам, которые также
могли послужить прототипом мартиновских Детей Леса: «Their priests, known as Druids,
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had great power and influence, just as the medicine men did among the Indians <…>. Although
many of the Druids’ practices, such as the use of the mistletoe in magic, were harmless, some
of their religious rites were extremely cruel. <…> At certain times of the year Celtic clans met
at holy places where Druids held religious ceremonies and settled legal cases, for they were
also the juridical and police authorities, with power to banish or execute <…>. The oak tree and
mistletoe were their sacred symbols» [12: 5-7].
Другая религия, о которой говорится в романе – культ семерых – несёт в себе отголоски скифского семибожия, так и скандинавских и кельтских богов, где также присутствует Кузнец (возможные прототипы: Велунд у скандинавов, Гоибниу у кельтов); Мать
(у кельтов Дану); Дева – (у скифов Афродита Урания; у кельтов – Каэр); Воин (у кельтов
– Неистовая); Отец (у скандинавов Один или Зевс и скифов); Старица и Неведомый (бог
смерти, характерный для многих языческих религий).
Возвращаясь к географическим понятиям, нельзя не отметить этимологической схожести другого объекта из мира Мартина – Железных островов («Iron Islands» [11: 795]), что
чрезвычайно напоминает древне-финикийское название Британии – Tin Islands [1: 17].
Уже к небританским реалиям относится некое казалось бы полумифическое животное, якобы обитающее за Стеной: «A wolf <…>. A freak <…> . Look at the size of it. <...
Half buried in bloodstained snow, a huge dark shape slumped in death. Ice had formed in its
shaggy grey fur, and the faint smell of corruption clung to it like a woman’s perfume. Bran
glimpsed blind eyes crawling with maggots, a wide mouth full of yellowed teeth. But it was the
size of it thate made him gasp. It was bigger than his pony, twice the size of the largest hound
in his father’s kennel. <…> That’s a direwolf (в переводе «лютоволк» – Т.С.)» [11: 15]. Его
прототипом является Dire Wolf (лат. Canis dirus, рус. ужасный волк) – вид, который действительно жил на нашей планете в эпоху позднего плейстоцена на территории Северной Америки. Ужасные волки имели чуть более короткие, но крепкие лапы в сравнении с
туловищем, имели более выраженную челюсть и более длинные зубы, чем современные
серые волки; мозг был несколько меньше. Туловище в среднем достигало длины в 150
см, вес – от 50 до 80 кг [6].
Таким образом, пространственное деление фантастического мира Мартина является
не только отражением исторических реалией древнего мира англоязычного пространства, но и населён существами древности. Знаком рода представленных «домов» (аристократических семей) выступает характерная звериная символика, присущая древним
людям и племенам земной цивилизации. Нашли отражение старинные религиозные
культы.
Не менее любопытны формы времени, представленные в романе. Для мира Мартина
характерно особое природно-циклическое время. Времена года представлены лишь двумя сезонами – «summer» and «winter», которые длятся годами. Никто не знает, сколько
лет продлится следующая зима или лето – три года, десять лет. Долгое лето предвещает
долгую зиму. В контексте давнопрошедшего времени героями вспоминается зима, длившаяся столетие. Её описание передано посредством рассказов Old Nan: «Thousands and
thousands of years ago, a winter fell that was cold and hard and endless beyond all memory of
man. There came a night that lasted a generation, and kings shivered and died in their castles
even as the swineherds in their hovels. Women smothered their children rather than see them
starve…» [11: 233]. Следовательно, зима ассоциируется с ночью, смертью, несущими
322

её белыми ходоками и страхом: «Fear if for the winter, my little lord, when the snows fall a
hundred feet deep and the ice wind comes howling out of the north. Fear is for the long night,
when the sun hides its face for years at time, and little children are born and live and die all in
darkness while the direwolves grow gaunt and hungry, and the white walkers move through the
woods» [11: 233]. И единственными защитниками человечества являются стражи Стены
с характерным названием – «the Night’s Watch» [11: 2].
Таким образом, художественное пространство романа Дж. Мартина «A Game of
Thrones» имеет специфическую организацию, которая соответствует территориальному
делению Британии древнего периода. Топос строится на оппозициях Север – Юг, которые в свою очередь формируют владения соответствующих аристократических домов.
Время представлено разнообразием форм – событийное, календарное, суточное. Причём
суточное и календарное время мыслятся взаимозависимыми.
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Статья посвящена рассмотрению развития наррации в белорусском романе. С помощью нарратологического анализа выявляются такие признаки нарративной организации, как нелинейность, многоуровневость передачи точек зрения, внутренняя событийность и ассоциативность.
Ключевые слова: наррация, белорусский роман, точки зрения, нарративные стратегии, внутренняя событийность, ассоциативность.
В белорусском литературоведении есть много открытых вопросов, связанных с применением нарратологической теории при анализе конкретных произведений. На сегод© И.Чеснок, 2013
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няшний день нарратологический аспект чрезвычайно актуален. Как известно, в художественном тексте “Нарративная интенциональность высказывания состоит из двух событий – референтного (о котором сообщается) и коммуникативного (само сообщение
как событие)” [1: 300]. В нарратологии непосредственно сам процесс повествования
является ключевым.
Цель нашей работы – определить, каким образом в белорусском романе ХХ в. проявилась тенденция к усложнению нарративной организации произведений (на примере
“Виленских коммунаров” Максима Горецкого, “Сестры” Кузьмы Черного и “Хроники
детдомовского сада” Виктора Козько) и выяснить, чем это было обусловлено.
В XX столетии белорусскими писателями создавались как тексты с традиционной
нарративной организацией, для которой было характерно преимущественно линейное
повествование (с использованием ретроспекций и лирических отступлений), выразительная, логически очевидная система повествовательных инстанций и точек зрения,
так и с усложненной, специфической. Усложнение выявлялось в модифицированном
выражении нарративных категорий в тексте, в “расщеплении” структуры нарратива, в
совмещении нескольких нарраций-субдискурсов в границах дискурса одного текста, в
наличии “припрятанных” точек зрения и т. д. Обратимся к самим произведениям, чтобы
проиллюстрировать сказанное.
Еще М. Бахтин в своей книге “Эстетика словесного творчества” отметил: “Писатель
– это тот, кто умеет работать на языке, находясь вне языка, кто обладает даром непрямого говорения” [2: 289]. В белорусской литературе ХХ в. такой талант был присущ
М. Горецкому, о чем свидетельствует его исключительный по своей художественной значимости роман “Виленские коммунары” (1931 – 1932).
В советские времена, когда власть и цензура требовали от писателей единственной
линии, которая бы соответствовала официальной идеологии (вспомним, что большинство белорусских писателей в 30-е гг. было репрессировано, особенно те, кто придерживался национальных традиций), творцы, которые не могли и не хотели ее принять, были
вынуждены разрабатывать новые нарративные стратегии. Это позволило им выразить
свои идеи, однако не спасло от пыток и расстрелов. М. Горецкому удалось в “Виленских
коммунарах” сказать больше, чем было возможно, посредством нарративных фигур и
сложной системы передачи точек зрения.
В романе главный персонаж-нарратор, представитель массы Матей Мышка повествует о своей жизни и жизни своих предков, о событиях разных исторических эпох.
Учитываются психологические особенности героя, его взгляды на жизнь, возможности.
Манера повествования в произведении в то время, когда события показываются через
призму сознания самого Матея Мышки, характеризуется простотой, наивностью, наличием юмора. Используются приемы, характерные для разговорного стиля: “І ў гэты час,
зусім нечакана, як з неба спаў, − прыкаціў, нарэшце, дзядуля з Сібіры…” [3: 74].
Иногда строение предложений в романе, особенно в его начале, стилизуется под повествовательную интонацию сказок – они же когда-то, у истоков жанра, именно рассказывались: “засталася бабуля з маленькім сынам адна, як былінка ў полі”, “і служыла
ў гаспадзіна Махлярчыка парабчанка” [3: 20-36]. Как и все детали произведения, такие
конструкции используются с определёнными целями. Они настраивают реципиента на
восприятие нарратора Мышки как простого человека, представителя народа.
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Сама форма повествования в “Виленских коммунарах” близка к сказовой. Однако
это не “чистый” сказ. Потому как и само Мышкино повествование нередко выходит за
пределы его кругозора и языковой компетенции.
Наррация в романе часто “расслаивается”. И “расслаивается” так, что нельзя однозначно определить момент изменения повествовательного ракурса. Несмотря на то, что
внешне нарратор остается один, мы видим в тексте присутствие двух сознаний. Учитывая черты характера, социальное положение, психологию героя, можно примерно
определить, какие моменты характерны для его наррации, а какие выходят за границы
сознания Мышки. Например, в главе романа “Стой, фальцер, не вались” дается подробное описание панорамы Вильно и исторические сведения о “самом красивом городе на
свете”. Здесь хроникер серьезный и настолько точный, что в определенные моменты возникает вопрос, мог ли Матей Мышка, от имени которого ведется повествование, так сказать: “Напрыклад, другая жонка Вітаўта, Ганна Святаславаўна, князёўна Смаленская,
збудавала касцёл святой Ганны – у чыстым гатыцкім стылі, чырвоны, цагляны. Усё
вострае імкнецца ўгару, да неба. І здаецца ён лёгкім, невялікім, як цацка” [3: 48]. В то же
время в самом этом описании дается много деталей, которые свидетельствуют о том, что
именно Мышка нам рассказывает о Вильно: “Замкавая гара – як велізарная зялёная капа
сена”, “Кажуць, што нават Напалеон разявіў рот на гэтае дзіва архітэктурнага мастацтва, калі ішоў ваяваць у Маскву, быў у Вільні і ў выхадныя дні цягаўся па горадзе”,
“Дык у гэтым касцёле ажно дзве тысячы статуй, і нават з гакам” [3: 48-49] (выделено
нами – И. Ч.). В романе есть фрагменты, которые напоминают документальную хронику:
“Было гэта вясною 1914 года”, “Раным-рана 15 верасня 1915 года, у панядзелак […]”,
“Першага мая (1916 г.), нягледзячы на акупацыю […]”, “Тым часам адбыліся мірныя
перагаворы ў Брэст-Літоўску” [3: 107, 138, 168, 199].
Таким образом, мы видим присутствие сознания, которое владеет более совершенными по сравнению с Матеем Мышкой сведениями о Вильно. Очевидна двойственность в показе города: объективная документальность (и тогда отмечаем, что нарратором
является второе сознание) и субъективное восприятие, обусловленное происхождением
и характером главного героя (отмечаем, что нарратор равен Матею Мышке не только
формально, но и в плане фокализации). Важным здесь является и то, что такое “расщепление” может происходить в пределах одного абзаца, а то и предложения.
Зачастую мнение Мышки-нарратора сопровождается иронией: “Было ж гэта ў самым пачатку нямецкае акупацыі, калі вілянчане не паспелі яшчэ дысцыплінавацца на
нямецкі лад”, “Дожджык павінен сыпацца з сіцечка на галаву, а ён не сыплецца. А калі,
нарэшце, пасыплецца, дык або такі гарачы, што і галава аблезе, або такі сцюдзёны,
што і вар’ят апрытомнее. Але акуратны немец акуратна рэгулюе – хвілін 5-10”, “ –
Хутчэй, хутчэй, рускія свінні! – ласкава жартуючы, падганяе немец з гадзіннікам на
руцэ”, “Кармілі нас вельмі далікатна: каваю з жалудоў” [3: 146-161]. В приведенных
примерах ирония бесспорна, и ее может заметить каждый читатель. Наличие этого художественного приема в данных отрывках дает нам ключ к пониманию всего текста.
Именно ирония делает сознание персонажа более объемным, вводит в текст М. Горецкого отголосок второго сознания (носителя второй точки зрения) и становится основой
для полифонии, которая была отмечена многими исследователями (М. Стрельцовым, Л.
Корень, М. Мушинским, В. Губской).
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В “Виленских коммунарах” находим и “чистого” Мышку – без двусмысленностидвуголосости, которую периодически придает ему голос автора.
В отдельных случаях авторская точка зрения напрямую высказывается через передачу Мышкой слов других персонажей. Вот какие слова, что прозвучали на собрании,
вспоминает Матей Мышка: “…усё роўна бальшавізм у Расіі скончыцца агульнаю разнёю,
тады ўмяшаюцца іншыя дзяржавы і навядуць парадак, а рускі мужык і рабочы павінен
будзе заплаціць ім за тую “дапамогу” вялікую кантрыбуцыю” [3: 246-247]; “найбольш
даводзіў, што бальшавікі зусім не інтэрнацыяналісты, а тыя ж маскалі, кацапы, і што
пад іх уладаю можна будзе гаварыць толькі па-руску” [3: 247]; “а бальшавікі хочуць,
каб усе кветкі страцілі свой прыгожы прыродны колер, каб пабляклі ўсе ў адзін шэры,
нудны, аднастайны тон…”[3: 248]. Предполагаем, что в этих высказываниях как раз
звучит голос автора. Такое смелое, категорическое слово выделяется из общего языкового течения романа.
О всей нелепости и комизме коммунистической закалки Мышки свидетельствует
следующий пример – когда все ждали, что откроется Совет, у Матея Мышки дядя спросил: “Добра?”. Главный герой ответил: “добра”, хотя про себя подумал в этот момент:
“Я не ведаю, што “добра”: ці наогул справы нашы добрыя, ці зала добра прыбрана”
[3: 259].
В те времена большевики стремились руководить всем, контролировать все, и в произведении это подчеркивается: “За папраўку былі ўсе, апрача камуністаў. […] І заявіў,
што кампартыя пашле тэлеграму без папраўкі” [3: 260].
Непринятие советов не высказывается в романе открыто, а выявляется с помощью
специфических нарративных конструкций. Мы находим негативное отношение в голосе
автора, который смеется за плечами главного героя.
Нарративная организация “Виленских коммунаров” характеризуется усложнением
способов передачи точек зрения. Формально нарратор (субъект речи) на протяжении
произведения остается один, однако им выражаются два субъекта сознания, которые
представляют разные точки зрения: точку зрения Матея Мышки, которая находится на
виду, и затененную точку зрения автора. Сложная система повествовательных инстанций использовалась писателем для “зашифровки” идей романа: с этой целью М. Горецкий избрал в качестве главного героя необразованного человека из масс.
В качестве второго примера усложнения нарративной организации текста в белорусской прозе XX в. рассмотрим ранний импрессионистический роман Кузьмы Черного
“Сестра” (создавался на протяжении 1926-1927 гг.).
В особенно новаторском [4: 75] первом крупном произведении писателя обращает
на себя внимание категория внутренней событийности. По В. Шмиду, событийность является обязательной категорией для любого нарративного текста. Само событие исследователь определяет, как изменение исходной ситуации в повествовательном мире, или
внутренней ситуации того или иного персонажа (ментальные события) [5: 13].
Событийность в романе “Сестра” прежде всего внутренняя: она связана с изменениями, которые происходят в душе, в характере героев. Именно ментальные изменения
отображаются через черновский психологизм. Поэтому психологический анализ играет
большую роль в стиле писателя. Как писал А. Адамович, “психологическая драма человека, его напряженный ум и мученически острые переживания – основа композиции
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у К. Черного” [6: 37]. Подчеркнем, что и все сюжетное действие связано с внутренним
движением в душе персонажей.
Ключевым звеном в тексте, которое связывает героев, события (в том числе и те,
которые происходили в прошлом), является образ Мани. Нельзя согласиться с мнением,
что образ героини ничего особенного не несет [7: 61]. Исследователи, которые так считали, при анализе романа отталкивались от традиционного понимания событийности,
имея ввиду реалистический дискурс и событийность именно внешнюю. Мы же, рассматривая также и событийность внутреннюю, отметим, что в первую очередь образ Мани
помогает героям раскрыться, способствует внутренним изменениям.
Письма, написанные Маней, представляются в произведении как ступеньки к событиям. Они изменяют мировоззрение, настроение, жизнь героев. Любое упоминание о
Мане способно подействовать на мысли и поступки центральных фигур “Сестры”.
Самым важным в романе, на наш взгляд, является проблематизация и выявление
ментальных поисков Вати Брониславца. В связи с этим можно выделить макро-событие
– постижение человеком (Ватей) мира и самого себя.
На протяжении всего произведения, благодаря внутреннему душевному движению,
герой эволюционирует. Уже в первой части романа нарратор, когда повествует о встрече
Брониславца с Боней и Казимером на квартире у поэта-фыркуна, отмечает: “Пасля, аглядаючыся на пройдзеныя буры, успамінаючы іх і напорнасць, і слабасць, ён свядома лічыў
момант гэты пачаткам вялікага аднаўлення ў сабе” [8: 86]. Это свидетельствует о том,
что Ватя к обновлению пришел и даже его осмыслил.
Сам факт нескончаемых поисков, отказа от внутреннего спокойствия и самодовольства ставит героя морально выше Казимера, Абрама… Именно Ватю считает наилучшим
человеком Родион Тивунчик. О душевном превосходстве Вати говорит Казимеру Маня:
“[…] Бадай-што ён (Ватя – И. Ч.) лепш тут за ўсіх. І за цябе нават. Усё ж ты сухім
стаў цяпер. Таксама як, мусіць, і Абрам. А можа, у вас гэта ідэя якая ці мэта ў кожнага
засланяе сабою ўсё іншае?” [8: 268]. И нарратор с симпатией относится к Вате.
О незначительности внешнего в сравнении с внутренним для нарратора и персонажа (Вати) свидетельствует шестнадцатая глава первой части, из-за которой, наверное,
и возникла пародия на роман, напечатанная в журнале “Молодняк”1 за 1929 год (№4).
Ватя воспринимает нового знакомого в первую очередь на эмоциональном уровне. Нарратор-психолог, который с легкостью проникал в самые тайные мысли и чувства героев,
высказывает здесь столько неуверенности, чтобы подчеркнуть незначительность всего
описанного для Вати. Во всем, что происходит, Ватя способен чувствовать и отличать от
настоящего все пустое, показное, формальное. Внешнее мало интересует героя, т. к. оно не
затронуло его внутренней жизни. Ватю только раздражает новый приятель-фыркун, который играет на публику. Он вызывает у героя отвращение и ненависть, поэтому Ватя кричит: “Чаго ты чмыхаеш? Што ты хочаш, напаказ сваю ідэалогію вычмыхаць?” [8: 87].
И. Я. Науменко в книге “Ранний Кузьма Черный” приводит такую цитату из молодняковской
пародии: “Ваця зайшоў з ім у нейкі пакойчык. І от тады ён убачыў, што тут былі нейкія людзі
з нейкай установы, нешта пілі, нечым закусвалі, нешта разлівалі і аб нечым гаварылі. І яны,
гэтыя людзі, далі нешта выпіць Вацю. Ваця нешта выпіў, нечым закусіў і от тады ў яго ад нечага
закруцілася нейкая галава, а нейкі нос адчуў ад нейкага чалавека нейкі востры пах. І от тады Ваця
пачмыхаў носам, паглядзеў на к пагадзе прыйшоўшага чалавека, падняўся і выйшаў на шырокую, як
гэты свет, вуліцу” (с. 64).
1
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Главный “двигатель” черновского сюжета – ментальные перемены, которые вырастают из чувств, рефлексии. Для автора значительной является та эволюция-революция,
что происходит в душе Вати, а не та, о которой “кричат на улицах” (в том числе и такие,
как приятель-фыркун).
Наконец, герой окончательно осознал, что важным является совсем не то, увидится
ли он с Маней. Самое главное есть в нем самом, и Ватя “адчуваў толькі, як расце ён для
жыцця ў вялікую і патрэбную сілу” [8: 282]. Это ментальное движение, макро-событие,
которое происходит в душе центрального героя, становится основой и для сюжета, и для
композиции произведения.
Стоит отметить, что в “Сестре” именно через внутреннюю ментальную событийность презентуются конфликтные ситуации: сначала восприятие персонажами действительности, затем эмоции, потом воспоминания, мысли и, наконец, переосмысление,
новое отношение к чему-либо (а в перспективе – к жизни). Так, например, Ирмалевич
после встречи с Ватасоном переосмысливает прошлое, свое поведение, поступки, чувствует неловкость и стыд за себя прежнего. Казимер постепенно приходит к выводу, что
“Абрам слаўны… Моцны чалавек… Ён ніколі ні на што не скардзіўся, а рабіў моцна і
ўпарта” [8: 78]. Такие изменения в отношении к другим людям и в отношении к самой
жизни можно считать внутренним событием: человек выходит за границы своей прежней униженности и прежнего мировоззрения, мировосприятия. Здесь особенно выявляются такие критерии событийности, как консекутивность [5: 18] и необратимость [5: 12].
То, что через внутреннюю событийность выражаются идеи романа, доказывают и
диалоги, полилоги, в которых во время взаимодействия персонажей на первом плане
стоит внутреннее, а уже затем внешнее. Абрам разговаривает с Ватей:
– Усіх не напаўняла адна аднолькавасць, бо ўва ўсякага ёсць сваё нутро, але агульнасць застаўляе падначаліцца кожнае нутро.
– А калі я не мог іначай… Хіба мог ты глянуць у маю душу?
– Цяпер душа адмяняецца, – сказаў кучаравы і чырвоны, тручы канцамі пальцаў
куткі вачэй каля пераносся [8: 90].
В приведенном примере голос случайного персонажа выражает особую точку зрения, с которой и полемизирует автор, создавая образ Вати Брониславца.
Кузьму Черного не единожды сравнивали с Ф. Достоевским. В “Сестре”, как и в романах русского классика, каждому голосу предоставляется слово, каждое мнение выслушивается и учитывается. При этом, согласно с выводом Д. Лихачева, по всех материалах
и мнениях Ф. Достоевский выносит свой приговор [9: 67, 68]. В романе “Сестра” также
можно заметить: несмотря на значимость всех голосов, нарраторская точка зрения чаще
всего совпадает с персональными точками зрения Вати, Мани, Тивунчика.
Третий избранный нами пример усложнения нарративной организации текста
– “Хроника детдомовского сада” (1986 г.) В. Козько. В романе В. Козько пишет: “Памяць, як сабака, усё рве і рве ланцуг, рыскае, кідаецца ў бакі, шукаючы след, здаецца,
знаходзіць яго, бярэ, набывае веры і губляе яе” [10: 68]. И эти слова самого писателя
являются наиболее меткой и подходящей характеристикой наррации в его произведении.
Нарратор легко перескакивает с автобиографичности к повествованию от имени
четко обозначенных персонажей – будто события увидены глазами Марьяна, Сидора,
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Сновдалы, Владика (о героях рассказывается в третьем лице). Когда повествователь описывает события, сны героев, дает оценку конкретным событиям в деревне, он находится
где-то вне, как наблюдатель. А если возьмем начало романа: “У ТОЙ ДЗЕНЬ Я ВЫБРАЎ
не лепшую дарогу, тую, па якой хадзіў у дзяцінстве” [10: 3], – то заметим, что здесь личность писателя находится на первом плане. Именно он является героем, глазами которого показывается читателю мир.
“Хроника детдомовского сада” отмечается фрагментарностью как выявлением “разрушенности” нарратива. Эксперименты с пространственными ассоциациями, совмещение разных временных пластов создают особый тип мировосприятия [11: 743]. Такое мировосприятие является звеном, что, несмотря на некую фрагментарность, обрывистость,
объединяет все эти “расщепленные” части и вместе с мотивами и лейтмотивами содействует созданию впечатления композиционно-сюжетной целостности. Важным является
и то, что все фрагменты романа объединены образом памяти автора.
Нужно отметить, что разрушение целостности сюжета и нарратива позволяет писателю избежать банальности и искусственности в раскрытии общеизвестных тем, т. к.
В. Козько сам признался: “Сюжэты мае аморфныя. Толькі калі я думаю пра ўсё гэта,
часам у мяне ўзнікае пытанне: ці магчыма і ці варта вучыць чалавека дыхаць? Памятаю
талстоўскае аб тым, чым вышэй чалавек падымаецца па лесвіцы ў неба, тым выразней
яму рэчы, што застаюцца ўнізе” [12: 10].
Роман “Хроника детдомовского сада” – плодотворный поиск философского, интеллектуального дискурса: В. Козько пытался модернизировать количественно развитую
советскую и раннюю послесоветскую белорусскую прозу – консервативную, довольно
монотонную в плане стиля, посредством усложнения нарратива.
Из проведенного нами анализа текстов можно сделать вывод, что усложнение нарративной организации в белорусских романах проявилось еще в 20-30-е гг. XX в. и было
обусловлено не только уникальностью таланта каждого из писателей, но и агрессивностью цензуры, общественными и политическими обстоятельствами.
М. Горецкий искал и нашел способ выражения идей непрямым путем. В “Виленских
коммунарах” нарратор владеет меньшей компетенцией по сравнению с автором (другим
сознанием), имеет особую манеру повествования. И чтобы понять замысел романа, необходимо обращать внимание и на “припрятанные” точки зрения.
В романе К. Черного “Сестра” раскрывается внутренняя событийность, которая
впервые в белорусской прозе начинает последовательно доминировать над событийностью внешней.
В послесоветские времена усложнение нарративного строения стало тенденцией,
которая была связана со стремлением авторов к оригинальности и непосредственности
интеллектуального высказывания. Яркий пример тому – роман “Хроника детдомовского
сада” В. Козько.
Таким образом, в рассмотренных нами классических романах выявляется эволюция
нарративной организации текста в направлении к постоянному усложнению. Это усложнение в каждом отдельном случае имеет свою интенцию и выполняет свои функции.
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ЕВОЛЮЦІЯ НАРАТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ В БІЛОРУСЬКОМУ
РОМАНІ ХХ СТ.
Стаття присвячена розвитку нарацii у бiлоруському романi. За допомогою наратологiчного аналiзу виявляються такi ознаки наратацiйноi органiзацii, як нелiнiйнiсть,
багаторiвнiсть передавання точок зору, внутрiшня подiйнiсть та асоцiативнiсть.
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THE DEVELOPMENT OF NARRATION IN BELARUSIAN
NOVEL OF XX CENTURY
The article focuses on the development of narration in Belarusian novel. By virtue of
narratalogical analysis such features of narrative organization as non-linearity.
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СПЕЦИФІКА ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ РОМАНУ
М.ПРОДАНОВИЧА «САД У ВЕНЕЦІЇ»: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ
На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка М.Продановича «Сад у Венеції»
у статті висвітлюється cемантичний план поетики мистецтва фотографії.
Ключові слова: Мілета Проданович, семантика, інтермедіальність.
Природа інтермедіальності позиціонується як одна зі знакових градієнт, не лише
абсолютно органічних, а й системно введених до творчого методу представника сербського постмодернізму, лауреата міжнародних нагород у галузі літератури, визнаного на
європейських теренах художника й мистецтвознавця Мілети Продановича.
Великою мірою інтелектуально-креативна зосередженість на «вавілонській вежі
знаків», еклектика яких розгортається від мізансцени, необхідної для окреслення миті
сучасності, її характеру та настроїв, через романтизовані теми, такі як паломництво і
звернення до «іконографії краю», до парадигматичного прочитання окультних та ізотеричних моментів, як, власне, й витонченість і складність інтертекстуального вислову, на
думку Л. Меренік, роблять митця одним із найцікавіших авторів у сербському мистецтві
[1: 114-119]. Своєрідна смислова результативність візуальних проявів інтермедіальної
стратегії компаративістики значною мірою притаманна роману М. Продановича «Сад
у Венеції». Переконливий аргумент для даного творчого прецедента має подвійну природу: вибудовується текстовою поетикою і аксіоматично постулюється власною авторською позицією.
Особливого значення набуває поетикальна окресленість синестетів у художній сфері
роману: їх поетикальні обриси відзначає не дифузна розмитість, а контрастна чіткість
вітражного типу, яка, зрештою, виокремлює їх формальний і змістовий план.
Функцію своєрідної експозиції цілісної драматургії інтермедіального плану роману, де накреслюється семантична траекторія більшості сюжетних рухів, реалізує один із
наведених синестезійних варіантів – творче репрезентування поетики мистецтва фотографії. У двох притаманних йому планах – емпірично-оповідному й рефлексивно-метамовному, які перетинаються у здатності фотографії «розкривати свої власні підстави та
сенси», коли фотографія ніби прохоплюється словом про свою природу» [2: 7], вона демонструє в романі «Сад у Венеції» істотну смислоутворювальну роль, висвітлення якої
становить мету даної статті. Показовою в її природі можна вважати потужність фотографії як образу-посередника між зображенням і сенсом – для окреслення його вимірів,
впродовж позиції Р. Чезерані, С. Зенкін звертаєтья до Л. Піранделло в його преференціях
щодо пов’язаності фотографії з мотивами «багатогранності людської індивідуальності,
з досвідом максимальної деталізації фігур і жестів, або подвоєння характерів і вчинків,
подібно до акторської гри» [3].
© Н. Білик, 2013
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Програмний синестезійний компенсаторний потенціал фотографії, з-поміж інших,
епізодичних звернень до цієї поетики, найрельєфніше реалізований у змалюванні запрошення до перформенса, не лише засвідчує в романі «Сад у Венеції» функціональну поетикально-смислову явленість мистецтва фотографії, а й додатково виконує денотативну
й конотативну роль ілюстрації до смислового забарвлення втіленої М. Продановичем
інтеракції.
У статусному позиціонуванні представленої у творі фотороботи – а воно кореспондує з природою цього явища в тексті роману – важливу роль, за традицією, може відіграти концептуальне узагальнення в розбудованій в романі площині активності явищ
культури в цілому. Тоді у смисловому перегуку з мистецтвом іконопису, згадана героєм
роману Бакі ікона як відбиток сакрального образу [4: 58] дозволяє реконструювати аналогічну смислову відповідність із можливістю потрактовувати фотографію як відбиток
вищої суті моменту буття, з належною універсальністю втіленого сенсу.
Укрупнений фрагмент фотографії на запрошенні до виставкового павільйону та його
повна версія, продубльована в каталозі виставкової експозиції демонструють спеціальний друк сучасного дизайну, оздоблений багатим сплетінням геральдичних орнаментів
із «закритою» східною короною.
У початковому демонструванні еквівалентна техніці мистецтва фотографії поетика
синестета репрезентує «абстракцію, схожу на ритмічно викладену мозаїку» [4: 67] – її
динаміка й візуалізована поетика оформлення нагадують невизначену мінливість, вписану у формат фрагментарності, мозаїчної членованості дії. Змалювання такої техніки
у фотографічному зображенні безпосередньо резонує з прийомами постекспресіонізму,
концептуалізованому на прагненні відобразити реальність у її рухливості, мінливості
та фрагментарності [5: 166]. Засадничий потенціал даного напряму мистецтва, зі свого
боку, забарвленість синестета посилює притаманною йому, в свою чергу, експресивністю вражень і серед чуттєвих аналогій може бути наближена до емоційної нерівності,
коливань, які можна очікувати в смисловому полі інтермедіального включення.
У поетиці зображеної фотографії домінує екстетична, імпульсивна, певною мірою
застережлива палітра – бурий і сріблясто-білий [4: 67] контраст, у його виражальності впізнається досвід акварельних робіт М. Продановича, де він, за переконанням мистецтвознавця Гойко Божовича, з переконливою ефективністю лаконічної колористики
може передати широкий смисловий спектр [6]. У даному випадку домінування значення контрасту в семантичному діапазоні кольорів синестета охоплює репертуар сенсів,
пов’язаний із полярністю оперативних понятійно-оцінних смислових орієнтирів твору.
Пов’язані з цією технікою асоціації стосовно виразних фрагментів збільшеного «зображення вкритих пір’ям крил і грудей» [4: 67] перетворюють «великого птаха» на візуальний аналог сили та влучності, що переважає в образності синестета, викривають у семантиці фрагмента декларування потенціалу непередбаченої конкурентної сили, здатної
вплинути на ситуацію, спроможної змінити її.
У включеному до загального каталогу повному варіанті фотографії потужний візуальний ефект утворює принциповий для створення образності прийом моментальності
ракурса, який, за каноном мистецтва фотографії, навіть за умови попередньої постановки, забезпечує істинність явленого в кадрі, коли сама фотографічна техніка оголяє
в зображенні щось непомічене «наживо». У даному випадку, режим компактного тіла
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особливо цінного виду соколів, здавна відомого своїми здібностями у полюванні, безсумнівно спрямовує на усвідомлення сутнісної готовності до агресивної розправи.
Важливий досвід, релевантний для висвітлення порушеної проблеми, був змодельований сучасним мистецтвознавцем Оксаною Гавришиною [2: 36–41]. У перспективі її
рефлексій щодо поетики фотографії, актуалізована М. Продановичем техніка цього виду
мистецтва дозволяє змінити потрактування статусу значення зображеного ним фотознімку. У даному випадку спостерігається не стандарт так званого «об’єкта для споглядання» з невимушеною позою та розсіяним поглядом. Натомість, рель’єфне змалювання
фотографічного зображення хижого птаха із зібраними крилами й довгим хвостом, який
своїми темними очима зосереджено дивився в об’єктив фотоапарата, по суті, дозволяє
говорити про семантичне переакцентування з кодифікованих знаків тіла з фотографії на
конфліктну взаємодію двох поглядів: зображеної істоти і передбаченого сюжетом глядача – ситуацію інтерсуб’єктивну, й феноменологічну, а не лише семіотичну.
У зв’язку з цим, техніка різкої енергії ліній, поєднаних в обрисі «зловісного піка невеликого, загнутого дзьоба, що височів над ніздрями» й «розташовувався всередині широкого рота» [4: 70] уможливлює аналогію з екстенсивним приховуванням гіпотетичного
потужного динамізму й переконливо акцентує сенс втаємниченої загрози. Відповідно, в
природній для інтермедіальності асоціації за схожістю вимальовується семантичне сполучення з варіантом образно-змістової інтерпретації суб’єктивної, особистісної субверсії [7: 81] екзистенційного модусу страху.
Основою генерування сенсу в даному фрагменті роману може бути визнаний також
прийом оптимальної статики образу-фігури, рель’єфно виділеної на фотографічному образі-фоні. На змальованій М. Продановичем фотографії критеріям цього прийому відповідає зображення «птаха, що сидить на чиїйсь руці без захисної рукавиці» [4: 70]. У
даному випадку технікою фотомистецтва в романі «Сад у Венеції» реалізована ситуація
явленості птаха – доволі прирученого, безпечного й, водночас, хижого до тієї міри, яка
робить очевидною відсутність захищеності від нього людської руки. У зв’язку зі смисловою ефективністю цього фрагмента синестета, особливої актуальності набуває основоположний для поетики М. Продановича прийом так званої «не-композиції» [8: 19], відомий серед постмодерністів, зокрема принциповою виразністю відсутності, показовою
позбавленістю очевидного, яка наразі дозволяє підкреслити неодмінну потребу того, що
бракує і причину цієї необхідності. На цю ситуацію спирається мотив демонстративної,
гіпотетично керованої хижацької поведінкової моделі у заданій ситуації.
У свою чергу, відома экономія експозиції, за каноном жанру фотомистецтва, через
складну систему відношень, жестів, векторів дає можливість побачити дещо невидиме за
своєю природою – вона переводить його у план видимого, де невидиме стає підвладним
зоровому осягненню й утворює інший відкритий аспект сенсу. У зв’язку з цим, важливе
уточнення містять спостереження Ж.-Л. Маріона щодо обов’язкового включення до системи зорового образу так званої перспективи. Сама вона не відкривається невимушеному погляду, проте відкриває йому все інше, її вочевидь не бачимо, але бачимо все інше з
її допомогою, вона утворює, в буквальному розумінні, засновок видимого, його «передумову», те, що «перед-ує» йому [9]. За аналогією, в перспективі змальованого в романі
М. Продановича результату добре встановленого освітлення, що підкреслило відблиск
на кігтях [4: 70], стають акцентовано помітними агресивні спалахи, які потрапляють в
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об’єктив фотокамери, проривають пастельно-білий контраст, порушують його спокійну
цілісність відкритим відображенням виплеканої гостроти «зброї» хижацької та черговою
явленістю мисливської сутності персонажу авансцени, а відтак, смислової основи події.
У конструюванні виражального потенціалу цього інтермедіального фрагменту можна
простежити програмно необхідну для його виникнення, традиційну для логіки феноменології можливість вирізнити його із загального фону, його принципову відміність.
Через відомий зв’язок зорового образу з жестом, вона прямо компенсується експресією
пози об’єкта й внутрішнім сюжетом зображеної експозиції. Ідентична даному прийому
поетикальна практика роману «Сад у Венеції» урізноманітнена варіюванням засобами
контекстуально-синонімічного художнього увиразнення, смисловий результат якої відповідає актуальній для фотомистецтва грі акцентами в епіцентрі зорового сприйняття.
Зокрема, у зображеній на фотографії стійкій композиції з птахом «гострих кінчиків видно не було, оскільки вони вже проткнули тканину передпліччя – три цівки світлої крові
не були однаково великими» [4: 70]. Таким чином, переакцентуванням у семантичному
полі синестета обігрується мотив неспинної жорстокості, де в сильній позиції виявляється ситуація, коли хижак не стримує себе у прояві інстинктів – він не щадить, а ранить,
розтерзує свою опору. А отже, відтворена художніми рішеннями М. Продановича техніка
фотомистецтва дозволяє посилити тему готовності до кровопролиття та контрарного
емоційно-оцінного переакцентування фрагмента, до передислокації його понятійних домінант на негативному конотативному полюсі смислової вісі синестета.
З іншого боку, у взаємозв’язку експозиції і кольорів помітною стає можливість перебудови позиції загалом, смислова відмінність, аплікована на контраст пастельних відтінків та червоного кольору дозволяє помітити оптичну рухливість зображеного і в зазначеній перспективі збільшується масштабність явленої на фото чиєїсь руки без захисної
рукавиці, в якій, на кшталт найдавнішого мистецького зорового образу із французької
Печери Шове [3], герой роману має змогу впізнати образ самого себе – розсічного «до
крові» тими, для кого був підтримкою у здійсненні амбітних завдань.
Увиразнений інтермедіальною поетикою інкорпорований до тексту роману «Сад у
Венеції» емблематичний образ декларованої потенційної жорстокості й агресії, за значимістю втіленого сенсу, наближає синестет і статус його смислового результату до жанру
мегалографії, заснованої на сублімаційній винятковості, як його визначає представниця
сучасного європейського мистецтвознавства Франческа Ріджотті [10]. У зв’язку з цим
варто зауважити на повній позбавленості сюжету змальованої фотографії будь-яких властивостей, спрямованих на так зване «переживання історичного часу» [2: 133] і вмотивованому нею посиленні ефекту універсальності сенсу.
Таким чином, інтегрування семантичних ознак інтермедіального виміру роману в
єдиний мистецький код, в даному випадку кореспондує з традиційним для художнього
світогляду М. Продановича [8: 80] питанням особистісної моральності, гуманності та
відповідальності. А вони для письменника, як показує поетикальна практика його романів, відіграють роль своєрідних критеріїв, параметрів осягнення мистецтва.
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СПЕЦИФИКА ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТИ РОМАНА М.ПРОДАНОВИЧА
«САД В ВЕНЕЦИИ»: СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
На материале романа современного сербского прозаика М.Продановича «Сад в Венеции» в статье освещается семантический план поэтики искусства фотографии.
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INTERMEDIALITY OF THE NOVEL “THE GARDEN IN VENICE” BY
M.PRODANOVICH: SEMANTIC ASPECTS
Based on the novel „The Garden in Venice“by the modern Serbian writer M.Prodanovich,
the article presents the semantic plan of poetics of photography.
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МОТИВ ДОРОГИ К ХРАМУ В РОМАНЕ-ФАНТАСМАГОРИИ АНАТОЛЯ
БОРОВСКОГО «ИСКУШЕНИЕ» («ДАМОВА НА СПАКУСУ»)
В статье рассматривается роль мотива дороги к храму во взаимодействии с другими христианскими мотивами в развитии сюжета романа-фантасмагории современного белорусского писателя Анатоля Боровского «Искушение» («Дамова на спакусу»).
Выявляется и обосновывается основной сотериологический смысл этого мотива, его
соотношение с ведущей темой и главной идеей произведения, с выраженными автором
взглядами на проблемы, связанные со сферой «художник – творчество».
Ключевые слова: роман-фантасмагория, тема, идея, сюжет, мотив дороги к храму, мотив искушения, мотивы покаяния, очищения и преображения души, православнохристианская точка зрения, сотериологический смысл, Библия, возвращение блудного
сына, художник, творчество.
Роман-фантасмагория Анатоля Боровского «Искушение» («Дамова на спакусу») как
с жанровой точки зрения, так и по своей идейно-смысловой направленности, содержащимся в нем мотивам, специфике интертекстуальной поэтики, проникнутой многочисленными явными и скрытыми отсылками к Библии, занимает четко обособленное место
в современной белорусской прозе. Будучи человеком религиозным, то есть таким, по
словам Н. Е. Пестова, «ценности которого не только на земле, но и на небе» [1(1: 624)],
писатель выражает христианский взгляд на проблемы и противоречия духовно-личностного самоосуществления, связанные, главным образом, с творческими поисками в сфере
словесного искусства. А. Боровским изображен сложный процесс преодоления художником опасных для души заблуждений и пристрастий, сокрытого в сердечных глубинах зла
с последующим прозрением, нравственным преображением и возвращением блудного
сына в «”Отчий дом”» [1(1: 627)]. Целью данной статьи является рассмотрение смыслового наполнения мотива дороги к храму, определение его функциональной нагрузки в
развитии сюжета романа-фантасмагории А. Боровского, соотношения с другими сквозными мотивами, ведущей темой и основной идеей произведения.
Мотив дороги к храму проходит через роман-фантасмагорию «Искушение» («Дамова на спакусу») в тесном взаимодействии с мотивом искушения, с одной стороны,
и с христианскими мотивами покаяния, очищения и преображения души, с другой, образующими в произведении «весьма значимые и сюжетно продуктивные семантические соединения» (мотивные комплексы)» [2: 53]. Особая роль мотива искушения не
случайно закреплена в заглавиях романа-фантасмагории, опубликованного на русском и
белорусском языках. Книжное издание на белорусском языке – «Дамова на спакусу» –
в текстуальном плане отличается от русскоязычной публикации и содержит некоторые
новые примечательные художественные детали и эпизоды. Мотив дороги к храму играет
не менее важную сюжетообразующую роль в произведении А. Боровского, нежели де© С. Цыбакова, 2013
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терминирующий его образование и функционирование мотив искушения. С наибольшей
степенью полноты и силы смыслового звучания этот мотив прослеживается в тексте произведения, изданном на белорусском языке и вобравшем в себя опыт самопознания, приобретенный автором на пути его духовных поисков.
В художественной форме А. Боровским раскрывается сущность «психологического
феномена – искушения» [1(1: 216)], то есть такого состояния души, «когда ей непосредственно темной силой или через слова людей навязываются мысли, а сердцу чувства или
пожелания, нарушающие душевный мир или влекущие к нарушению Божественных заповедей, требований совести и разума» [1(1: 216)]. Конечной целью искушения, согласно
христианскому учению о страстях как о болезнях души человека, созданного по образу и
подобию Божьему, является ее разъединение с Творцом.
Нравственное зло в романе-фантасмагории «Искушение» («Дамова на спакусу») показано в немалой степени через призму христианской мистики, представляя собой одно
из проявлений уловления и поглощения человеческой души «демонической духовностью» [3: 557]. «Физически такая антибожественная духовность переживается как тьма,
а в нравственной области как зло и ложь, которые не имеют собственного метафизического содержания, а являются разрушением добра и правды», – замечает, характеризуя
«мистическое» как отражение «сверхчувственного способа бытия» в литературе, М. В.
Яковлев [3: 557]. А. Боровский воссоздает фантастическую ситуацию вмешательства в
судьбу главного героя дьявола, который, представившись могущественным бизнесменом
и меценатом Анатасом Олкеповым, заключает со своим избранником договор о творческом сотрудничестве. Художнику и писателю Антону Климовичу, попавшему в сатанинскую ловушку, с большим трудом и только по милости Божьей удается вырваться из нее.
«Средневековый сюжет о договоре человека с дьяволом» (О. Д. Журавель), как пишет
В. И. Тюпа, «в каноническом своем инварианте предполагает четыре узловых (фазовых)
сюжетообразующих мотива: 1) вызванное искушением отпадение от миропорядка –> 2)
неправедное партнерство с инфернальным помощником-вредителем –> 3) мотивированное раскаянием лиминальное торжество сакрального заступничества над инфернальным
искусителем –> 4) воссоединение с миропорядком (в частности, благочестивая смерть
или монашество)» [2: 54]. «Фабульная схема инфернального искушения, преодолеваемого сакральным заступничеством» (В. И. Тюпа), со всей очевидностью прослеживается
в романе-фантасмагории А. Боровского. Отдельные из составляющих ее компонентов
получают дополнительные смысловые оттенки, связанные со спецификой авторского
подхода к раскрытию вечной в литературе темы борьбы добра и зла, света и тьмы, божественного и сатанинского начал в мире и в душе человека.
Основным направлением в развитии романно-фантасмагорического сюжета является изображение преодоления демонического прельщения героем, обретения им пути к
спасению и к новому рождению, вследствие чего мотив дороги к храму приобретает преимущественно сотериологический смысл (сотериология – «христианское учение о спасении человека») [4: 34]. В произведении запечатлено преображение «внешнего», или
«душевного» человека в человека «внутреннего», или «духовного» (по свидетельству
православного богослова Н. Е. Пестова, «так различает их в своих посланиях апостол
Павел») [1(1: 139)]. Согласно одной из точек зрения, выраженных в Священном Предании, человеческое существо – это «противоположность внешнего и внутреннего чело338

века, где внешний человек представлен телом, а внутренний – душой и духом» [4: 33].
Соответственно, «спасение человеческой души человека для жизни вечной заключается
в ее одухотворении, в осуществлении душой духовной жизни» [4: 34].
Антон Климович «сжег за собой не только виртуальные мосты, … самого себя,
того, который не внял когда-то предупредительному внутреннему голосу, поддался искушению славой, поклонялся золотому тельцу» [5: 299]. Изменение внутреннего состояния героя повлекло за собой и совершенно иное восприятие им окружающего мира:
«Уздыхнуўшы на поўныя грудзі, агледзеўся вакол. Толькі цяпер убачыў перад сабою лес
і восень, Ліку, Ірыну і Таццяну. Свет зноў успыхнуў для мяне непаўторнымі колерамі,
вясёлкай, наталяючы душу чысцінёй і дабрынёй» [6: 719].
Одна из функций детализации духовных устремлений и поисков центрального
персонажа принадлежит тем эпизодам романа-фантасмагории, где речь идет о картине «Дорога к храму», над которой работает Антон Климович. В ее названии выражен
характерный для православно-христианской традиции сотериологический смысл, который соотносится также в контексте произведения с упоминаниями героя о гомельском
Петропавловском соборе. В нем Антон Климович «начал исповедоваться и причащаться
у отца Георгия» [5: 299]. Тяготение художника к изображению храма является одним из
выражений устремления его души ввысь, к Божественному свету. И, напротив, создание Антоном Климовичем портрета Анатаса (Сатаны), в изменчивом облике которого
неднократно подчеркиваются хтонические черты («Он, Анатас, змей – и жало у него
змеиное…» [5]), может расцениваться как свидетельство глубокого нравственного заблуждения автора портрета.
Рождение «внутреннего» («духовного») человека раскрывается А. Боровским и через показ изменения отношения его героя к своему творчеству как к сфере, которая не
должна вытеснить из сердца человека любви к ближним и стремления заботиться о них,
став, наподобие золотого тельца, идолом, поглощающим душевные силы в погоне за славой и самоутверждением. Антон Климович сжигает рукопись романа «Рэквіем», договор
на издание которого был заключен по сатанинскому внушению: «Зазвонили колокола
Петропавловского собора, словно подтверждая и одобряя мои действия.
Спаси меня, Господи, и помилуй!
Уратуй мяне, Божа, і памілуй!... » [5, с. 299].
В описаниях измененного внутреннего состояния центрального персонажа автор романа-фантасмагории приближается к выражению православно-христианского подхода к
осмыслению сущности явлений фантазии и воображения. В соответствии с ним, «фантазия и воображение есть чешуя, ”кожаная риза” разумной части души, которая покрывает
ум и помрачает его» [4: 149]. В отличие от секулярной точки зрения, «согласно христианскому вероучению, современный человек и мир находятся в состоянии грехопадения,
а поэтому они требуют своего обновления и очищения – в том числе и от гипертрофированного воображения (ибо это является одним из последствий грехопадения). … греховное воображение на протяжении тысяч лет преобразует этот мир под себя, а потом этот
же мир таким же образом воздействует и приспосабливает к себе вновь появляющихся
людей» [4: 152]. К опасным душевным пристрастиям относит искусство, если оно овладевает сердцем человека, Н. Е. Пестов. Православный богослов, характеризуя сущность
пристрастия, замечает: «Как мы знаем, сатана постоянно нападает на души людей.
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Целью его усилий является удаление души от Бога всеми доступными для него средствами. Он старается, чтобы мы создали для себя свой кумир, которому вместо Бога отдали бы свое сердце, о котором бы постоянно думали.
Для этого он прельщает нас различными видами земных благ – богатством, славой и
властью; прельщает всеми видами пристрастий к людям, животным, вещам, науке, технике, искусству, светской литературе, поэзии, спорту и т. д.» [1(1: 213)].
Спалив рукопись, Антон Климович обращается к природе и пейзажной живописи,
видя в них источник духовной радости и свободы: «Я зноў толькі мастак. Езджу на эцюды, малюю прыроду.
Люблю вельмі маляваць храмы на фоне блакітнага неба з кудлатымі воблакамі» [6:
720].
Смысловая взаимозависимость, определяющая отношения мотива дороги к храму с
мотивами нравственного прозрения и покаяния в сюжете романа-фантасмагории А. Боровского, прослеживается на интертекстуальном его уровне, включающем в себя известные библеизмы: «суета сует», «поклоняться золотому тельцу», «возвращение блудного
сына». Употребление автором выражения «возвращение блудного сына», восходящего к
притче из Евангелия от Луки, позволяет ему не только соотнести образ Антона Климовича с евангельским раскаявшимся грешником, но и акцентировать христианское звучание
мотивов очищения и преображения души, проходящих через произведение: «На мальберце чакаў мяне белы, бы снег, падрамнік.
Але я не спяшаўся брацца за пэндзаль – расцягваў задавальненне і асалоду дотыку
да загрунтаванай паверхні.
Не мог да канца паверыць у сваё новае нараджэнне, у вяртанне блуднага сына на
поле сваёй стыхіі, без якой не мог жыць…» [6: 725].
Антон Климович – это тоже блудный сын, обращающийся от «суеты сует» [5: 301] и
после долгого пребывания в советском «пекле у раі» [6: 582], к истинным ценностям, к
урокам нравственной мудрости, преподанным в далеком деревенском детстве бабушкой
Анастасией Федоровной, много сделавшей для пробуждения у внука интереса к чтению
Книги книг – Библии. «Святые слова» [5: 4] «бабулінай кнігі» [6: 340] глубоко вошли в
детскую душу, отозвались в сознаии полесского блудного сына спасительным светом
божественного знания: «Падалося, што ляжу ў адрынцы бабулі, а ў падстрэшшы, над
галавой, варушацца ў сваіх гняздзечках ластаўкі. …
Зліпліся вейкі, і не было сілы ўжо расплюшчыць іх… І нечый голас – ціхі і затоены
– шаптаў мне на вуха, як папярэджваў, напамінаў пра тое, што некалі чытаў у бабуліных
кнігах – Святым Пісанні; “Сіла Божая – не сіла чалавечая, і Слава Божая – не слава чалавечая…”» [6: 464].
Показывая в романе-фантасмагории «Искушение» («Дамова на спакусу») выбор Антоном Климовичем пути к Богу, автор тем не менее не находит разрешения всех глубинных противоречий, характеризующих личностное сознание своего героя. «Внешний» («плотский» и «душевный») человек, «дзіўны землянін» [7: 252], «па паходжанні
шляхціц, паляшук і летуценнік» [7: 234], оставляет в новообращенном православном
христианине Антоне Климовиче память о созданной им некогда фантастической планете
Ахутаване, о персонажах, заживших независимо от создателя. Поэтому многие важные
вопросы, связанные с темой «художник – творчество», рассмотрение которой с право340

славно-христианской точки зрения существенно отличается от того подхода, который
сформировался «в секулярной культуре европейской цивилизации» [4: 6], остаются в заключительной части произведения без ответов: «І ці сапраўды я пабываў з астранаўтамі
на Месяцы?
Бо тое было так рэальна і натуральна, што тую радасць буду памятаць усё жыццё…
Больш таго – карціны, якія маляваў на Месяцы, знаходзяцца і сёння ў маёй майстэрні.
А Ірад? Я выдумаў яго, ці зноў жа – Анатас мне яго падсунуў?
А Марыя Магдаліна?..
З цягам часу мне неабходна будзе разабрацца з гэтымі і іншымі таямнічымі эпізодамі
і фактамі майго існавання, – усяму свой час» [6: 726].
Проведенный выше анализ сквозного в романе-фантасмагории А. Боровского «Искушение» («Дамова на спакусу») мотива дороги к храму позволяет определить ведущую
тему произведения – преодоление личностью внутреннего зла, персонифицированного
в образе инфернального искусителя – Анатаса Олкепова, – с последующим нравственным прозрением и преображением героя, выбором им пути к Богу. В сюжете романафантасмагории, насыщенном устойчивыми и вечными литературными мотивами, мотив
дороги к храму заключает в основном сотериологический смысл, с которым соотносится
ключевая идея произведения: «У нас два шляхі – дарога да Бога, да светласці і радасці,
і дарога назад – да цемры, да пагібелі» [6: 725]. Однако вследствие некоторой противоречивости и непроясненности авторской позиции создается представление о неполноте,
незавершенности смыслового звучания мотивов дороги к храму и преображения души
с точки зрения их рассмотрения в связи с утверждаемой автором основной идеей о возможности выбора либо пути к Богу, либо направления в сторону подчинения своей души
власти демонической духовности. Антон Климович, выбрав христианский путь, все же
остается художником, которому трудно оборвать душевную связь со своими героями,
несмотря на то, что из-за них «пришлось подвергнуться искушению и побывать в преисподней» [5: 302].
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МОТИВ ДОРОГИ ДО ХРАМУ В РОМАНІ-ФАНТАСМАГОРІЇ АНАТОЛЯ
БОРОВСЬКОГО «СПОКУСА» («ДОГОВІР НА СПОКУСУ»)
У статті розглядається роль мотиву дороги до храму у взаємодії з іншими християнськими мотивами в розвитку сюжету роману-фантасмагорії сучасного білоруського
письменника Анатоля Боровського «Спокуса» («Договір на спокусу»). Виявляється і обгрунтовується основний сотеріологічний сенс цього мотиву, його співвідношення з провідною темою і головною ідеєю твору, з вираженими автором поглядами на проблеми,
пов’язані з сферою «художник - творчість».
Ключові слова: роман-фантасмагорія, тема, ідея, сюжет, мотив дороги до храму,
мотив спокуси, мотиви каяття, очищення і перетворення душі, православно-християнська точка зору, сотеріологічний сенс, Біблія, повернення блудного сина, художник,
творчість.
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THE MOTIVE OF THE ROAD TO THE TEMPLE
IN THE PHANTASMAGORIC NOVEL «TEMPTATION» («AGREEMENT OF
TEMPTATION») BY ANATOL BOROVSKY
The article considers the role of the motive of the road to the temple together with
other Christian motives in the plot development of the phantasmagoric novel “Temptation”
(“Agreement of temptation”) by the modern Belarusian writer Anatol Borovsky. There has
been identified and interpreted the general soteriologic meaning of this motive, its correlation
with the theme-line and general idea of the work, with the author’s vision of the problem «artist
– art».
Key-words: phantasmagoric novel, theme, idea, plot, motive of the road to the temple,
motive of temptation, motive of confession, motives of absolution and transfiguring of the soul,
Orthodox position, soteriologic meaning, Bible, return of the prodigal son, artist, art.
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ
ТЕРМІННОЇ ЛЕКСИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У статті розглянуто дискусійні питання перекладу певних угруповань технічних
термінів з російської мови українською, а також окреслено шляхи їх розв’язання з огляду
на автентичність українських номінацій та принцип стабілізації наукової мови.
Ключові слова: термін, еквівалент (відповідник), спільнокореневі похідні номінації,
конкурентні моделі словотворення.
Як відомо, за роки незалежності в Україні оприлюднено понад тисячі термінологічних словників, у яких більшою мірою розв’язані проблеми браку і/або дефіциту термінів
в різних галузях науки й техніки. Все це свідчить про поступовий розвиток української
термінології загалом, проте справа ускладнюється тим, що серед термінознавців і науковців немає єдності з питань термінотворення, тимчасом як «…Україна відчуває особливу потребу у кваліфікованих усних і письмових перекладачах» [1: 148]. З цього приводу становить інтерес «поміркований» підхід до розв’язування термінологічних проблем, прихильники якого прагнуть виробити оптимальний варіант термінних номінацій
з огляду на принцип стабілізації наукової мови, під яким розуміють зрівноважування
процесів відновлювання термінного корпусу за словниками 1921–1933 рр., породжування автентичних і запозичування одиниць на позначення нових понять з процесами, спрямованими на зберігання термінів, які вже існують у науковому обігу і яким наразі немає
адекватних питомих замін. Отже, актуальність теми очевидна.
Проте мета нашої статті набагато вужча – висвітлити дискусійні питання, що виникають під час перекладання певних угруповань технічних термінів, зокрема з російської
мови українською. Завдання полягають у пошуку шляхів розв’язання перекладацьких
проблем, спричинених нечітким означенням термінів у словниках, ігноруванням мовних
норм, нехтуванням семантичних явищ, нерозмежуванням спільнокореневих похідних
номінацій тощо на сучасному етапі становлення української термінології.
Ілюстрацією непорозумінь унаслідок переформування семного складу можуть слугувати українські терміни олива і масло. За ВТС СУМ, під оливою розуміють, по-перше,
«вічнозелену субтропічну рослину родини маслинових…», по-друге, «нижчий ґатунок
олії, який добувається з плодів цього дерева…», по-третє, «мастило» як «заст.» (застарілу назву) і «рідко» (рідко вживаний у такому значенні), по-четверте, медичне поняття
– «підвищення на боковій поверхні довгастого мозку» [2: 840].
© О. Южакова, 2013
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Відтак приходимо до потреби перекласти українською мовою російський термін
техническое масло, відповідниками якого, є мастило, що з ремаркою «техн.» позначає
«жирову речовину для змащування поверхонь тертя механізмів і деталей машин; масло
у 3 значенні» [2: 650], та масло, що у третьому значенні описано як «жирову речовину,
яку видобувають із мінеральних речовин», наприклад, купоросне, мінеральне, нафтове,
солярове, трансформаторне [2: 649].
Проте вищевикладене суперечить і поглядам авторів ряду технічних лексикографічних праць, і чинному Держстандарту України (ДСТУ 3437-96 від 01.07.1997 р. [3]). У
словниках [4; 5; 6] російській терміносполуці техническое масло відповідають еквіваленти: «(техн.) олива, мастило» [4: 158]; «олива, англ. oil, нім. Öl» [5: 234–235]; «олива,
мастило» [6: 302]. Російська одиниця смазка та її український відповідник мастило не
спричиняють різнотлумачень: рос. смазка означає «мастило; (процесс) змащування» [4:
346; 6: 710]; автори словника [5] подають 33 номінації з цим терміном (на взірець «смазка Тимкена – мастило Тімкена» [5: 373]). Словникарі О. Кочерга і Є. Мейнарович [7]
під оливою розуміють «1. (mineral) oil 2. (плинове мастило) (fluid) lubricant» [7: 870]; під
мастилом – «1. grease 2. (мастильний матеріял) lubricant, lube 3. (плинове, оливу) oil 4.
(пасту) paste» [7: 635].
Як свідчать факти, наразі семантичний склад номінації олива, яка «потіснила» одиниці масло та олія на позначення мінеральної технічної речовини, відновлено, проте наявність інтегральних сем у структурі лексичного значення термінів олива й мастило [7:
635, 870] (рос. технические масло и смазка) робить прозорими причини частого сплутування цих понять.
Ось, приміром, російську одиницю маслонасос передають українською як мастильна помпа (мастильний смок), оливопомпа (оливосмок) [4: 185], мастильна помпа (оливосмок) [6: 360], олійна помпа [8], оливна помпа [5: 201], оливова помпа [7: 1015; 9: 48]).
З-поміж українських еквівалентів зафіксовано: 1) одиниці з атрибутивами, вираженими
прикметниками (мастильний, олійний, оливовий і оливний), та з синтаксично стрижневими компонентами-іменниками (помпа – термін-інтернаціоналізм, смок – питома одиниця); 2) два композити-іменники з опорними компонентами – іменниками, що виступають
як самостійні слова (помпа, смок), та з першою іменниковою основою (оливо-).
Атрибутивний компонент олійна у складі терміносполуки олійна помпа спотворює
значення російського терміноелемента масло-(насос), бо номінує речовину рослинного,
а не мінерального походження [4: 158].
Побіжно зазначимо, що українські композити оливопомпа [4: 185], оливосмок [4: 185;
6: 302] трапляються лише у двох технічних словниках (із 15, які опрацював автор), причому їх подано в дужках як другорядні. У решті праць російському композиту відповідає українська двочленна терміносполука з атрибутивним компонентом. Отже, російські терміни, створені основоскладанням, не завжди структурно подібні до українських
(«рос. высоконапорный вентилятор – укр. вентилятор високого тиску» [9: 56]).
У прикметниках оливний і оливовий суфікси -н- та -ов- дають рівнозначні варіанти,
проте в термінному плані вони нерівноцінні: суфікс -ов- здатний виразити чисту релятивність, а потреба показати відношення такого типу в термінології велика [10: 65], тому
помпа, радше, оливова, ніж оливна. До того ж цей елемент словосполуки дає змогу уникнути небажаної омонімії: óливний – прикметник від óливо – «(пов’язаний з оливом – Pb
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82) lead, plumbum», олúвний – «1. (пов’язаний з оливою) oil 2. (на оливній основі) oilbase(d)» [7: 870].
Загалом, на підставі спостережень над термінолексикою в українських технічних
(галузевих) і політехнічних словниках встановлено тенденцію у бік збільшування розмаїтості прикметникових форм, що виникла як відповідь «на запит» науковців номінувати
нові поняття, семантично розмежовуючи їх від тих, які вже існують у науковому обігу. Такі спільнокореневі прикметники «з невеликими відмінностями у змістовій будові»
([11: 4]) вважають семантично дивергентними, наприклад: вихідний і виходóвий, вхідний
і входóвий. Одиниці виходовий [12: 211] і входовий [12: 171], зафіксовані ще у відомому
словнику А. Кримського та С. Єфремова як синоніми номінацій вихідний і вхідний, наразі доповнено новими значеннями. Порівняймо: вихідний – «початковий», «реперний»,
«первісний», «той, що стосується сировини, матеріялу», «що виходить назовні», «що
стосується виходу» (два останні значення подано з ремаркою «див. виходовий») [7: 137];
виходóвий – «той, що на виході», «випускальний», «про жúльнúк, дріт», «спрямований
ізсередини назовні», «той, що виходить назовні, про потік тощо», «про струмінь, промінь», «(КОМП.) (комп’ютерний термін – примітка О. Ю.) logoff, logout» [7: 137]; вхідний – той «що на вході» (з ремаркою «див. входовий»), «той, що входить, про потік тощо»
[7: 192]; входóвий – «пов’язаний зі входом, на вході», «коли йдеться про отвір тощо»,
«про жúльнúк, дріт», «початковий», «що входить, надхідний», «про сигнал», «спрямований всередину», «про стан ядра – doorway», «(КОМП.) login, lagon» [7: 192]. Незважаючи на певну асиметрію в ремарках, що, безсумнівно, заважатиме безпомилковому
вживанню ословлених понять, констатуємо наявність кількох диференційних сем, які
вже «поклали початок» їхній семантичній дивергенції. Мабуть, у цьому випадку йдеться
про термінну паронімію, бо наразі існує потреба розрізняти поняття вхідні документи і
входові пристрої.
Крім зазначених питань, з якими має бути обізнаний перекладач, залишається на часі
проблема автентичності українського терміна, створеного відповідно до законів українського лексикону, тому не аміак, що запозичений транскрибуванням з російської мови,
а традиційний амóняк [4: 26; 6: 32; 8] чи амоніяк [7: 19; 8], оскільки буквосполуку -іа- у
запозиченнях доречно передавати як -ія- [7: XIII]; не вихровий, а вихорóвий, бо вихор
[7: 138; 9]; не розсіл, розсільний, а ропá, роп’янúй [4: 304; 7: 1193]; не кристалізувати, а кристалувати [7: 590] (без семантично «порожнього» -із-), а також не тільки прикладний, але й застосовний, адже прикладний – це той «1. (що його можна прикласти)
applicable (до – to) 2. (що його можна вмонтувати) mountable 3. (що його можна застосувати; тж про галузь) див. застосовний» [7: 1051], і застосовний: «1. аpplicable 2.
(конкретного призначення) application-specific 3. (придатний) usable, practicable; suitable;
feasible 4. (про науку) applied» [7: 398].
Дискусійним в українському термінознавстві є питання про переклад українською
мовою російських термінів з компонентами -образный, -видный, -подобный та виразів
«Х в виде (типа) У», адже їх дослівна інтерпретація (вихрообразний, вихроподібний, серцевидний) часто-густо суперечить законам української мови. Перекладаючи російські
одиниці вихреобразный, звездообразный, клиновидный (клиновидность), сердцевидный,
серпообразный, смазка в виде (типа) геля тощо українською мовою, на нашу думку, потрібно користуватися питомими суфіксами -уват-, -юват-, -еват-, -а(с)т- або навіть ви345

разами, що мають відповідне значення, на зразок: вихруватий [8] і вихрюватий [13: 29];
зірчастий [7: 431; 13: 127] і зіркáтий [13: 127]; клинуватий [4: 129; 13: 154] (клинчастий,
клинчастість [7: 531], але клинóписне письмо [13: 154]); серцеватий [4: 335], серцюватий [7: 1223; 13: 447] і на взір серця [13: 447]; серпуватий [4: 335] і серпастий [7: 1223];
гелювате мастило [5: 147].
До речі, російські терміни із суфіксом -ат-(ый), -чат-(ый) і значенням «у вигляді
чого» (коленчатый, пластинчатый, ступенчатый, трубчатый) зазвичай перекладають по-українськи, вживаючи суфікс -част-(ий), наприклад, трубчастий [4: 392;
5: 560 (трубчаста центрифуга); 6: 812; 7: 1399; 9: 84]. Проте російському терміну
ступенчатый відповідають українські одиниці ступінчастий, східчастий, уступóвий,
що містять семи «розташовані у вигляді сходів; такі, що мають виступи, приступки» [6:
756]; а також номінація ступеневий, семний склад якої має суттєво інші, навіть протилежні мікрозначення: «стадійний», «послідовний щодо виконання певних дій» і «той, що
немає нічого спільного зі сходами» (двоступеневий цикл/компресор тощо).
Через те що суфікс -(ч)аст- в українській мові може порушувати закон милозвучності (хоча критерії тут об’єктивними бути не можуть), на наше переконання, доцільно
вживати його варіант -(ч)ат- або -уват-, що і фіксують словникарі, репрезентуючи іноді
два словотвірні варіанти (колінкуватий і колінчатий [12: 758]; колінчастий і колінчатий
[14: 70], пластинчастий і пластинчатий [14: 126]). Проте сьогодні найчастіше використовують форму із суфіксом -(ч)аст-: колінчастий [4: 130; 6: 247; 7: 545; 8], пластинчастий [7: 971; 9: 62].
Оскільки російські терміни пластина і пластинка подано у словниках [4; 6; 8] українською мовою як пластина, пластинка і плáтва [4: 239; 6: 487], плáтівка [4: 239; 6: 487],
платíвка [8], то відрізняються й утворені від них похідники-прикметники: пластинча(с)
тий, платíвчастий [4: 239; 8] і платівчáстий [6: 488]. Тут перекладачеві варто орієнтуватися на українські еквіваленти пластина, пластинка, пластинча(с)тий як на форми,
відповідні до словотвірної норми й усталені в мовленні фахівців. Номінацію плáтівка
доречно тлумачити як «диск для запису» або «грамофонний диск» («плáтівка (із записом) disk; phonograph record» [7: 972]) і платíвчастий – як «той, що стосується таких
дисків»; решта одиниць з різних причин не набула поширення.
«Конкурентні спільнокореневі похідні» [15] на взірець угруповання термінів-іменників з коренем -пла(с)т- «сигналізують про певні зони «напруження» в лексиконі» [15]
та є найскладнішими під час перекладання. Ілюстрацією цього положення слугує і низка
словотвірних варіантів зі спільним коренем -каж-/-каз-: покажчик, покáзник, вказівнúк,
вкáзник [8]; укáзник [4: 395], укажчик [2: 1500]. У праці [7: 997], фіксуючи покажчик
і покáзник, автори віддають перевагу покáзникові, під яким розуміють «1. (у книжці)
index 2. (довідник) guide, reference book 3. (бібліографічний) directory 4. (список) list». До
речі, за поглядами різних словникарів, терміни покáзник і показнúк частково збігаються
у першому значенні та розходяться в решті («показнúк 1. index, factor 2. (степеня, експоненти) exponent 3. (підтвердження) proof» [7: 997]).
Усі зазначені вище терміни мають інтегральну сему «показувати щось або на щось»,
проте вона по-різному відображена в їхній лексичній структурі, наприклад: покажчик –
це довідкова книжка або довідковий список до неї і контрольно-вимірювальний прилад;
вказівник – елемент такого приладу; вказник (указник, укажчик) – людина, яка вказує,
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що, кому і як робити; показнúк – наочні дані про результати якоїсь роботи. Щоб уникнути
плутанини під час добирання потрібної номінації (тим більше, що покажчик, покáзник
і вказівник – полісеманти [2: 1024, 192]), доречно залишити варіант, вживаний широким
загалом з певним змістом, тобто покажчик – у значеннях «використаний у книжках»,
«довідковий список», «контрольно-вимірювальний прилад». Поряд з цією одиницею,
номінуючи «прилад, що фіксує якісь параметри», «індикатор», «стрілку», доцільно
впровадити ще один варіант – показувач (показувач рівноваги, показувач рівня [7: 998]),
оскільки цей термін мотивований (семантично прозорий), побудований за продуктивною
моделлю словотворення (пор.: нагрівач, обмежувач) і здатний виокремити від решти це
технічне поняття.
Непростим випробуванням для перекладача, що творить український науковий текст,
залишається вживання українських віддієслівних іменників на позначення незавершеного (дії), завершеного процесу (події) і результату процесу (наслідку), як-от: укр. навантажування – навантаження – навантага – рос. нагрузка. Помилки тут трапляються
через те, що подібне явище нехарактерне для російської мови, і спричинені використанням однієї форми українського терміна в усіх значеннях. З огляду на це заслуговує на
увагу посібник [16: 86–104], у якому здійснено вдалу спробу розмежувати віддієслівні
іменники на позначення дії, події і наслідку, а також іменники на позначення явищ і процесів в українській мові.
Одночасно за рамками обговорення перебуває питання з утворювання українських
твірних дієслів доконаного виду для іменників, похідних від цих дієслів. Зокрема, виникають проблеми під час перекладання російських двовидових дієслів із суфіксом -ирова-, які «мають значення як доконаного, так і недоконаного виду» [17: 268]: рос. адсорбировать, барботировать, десорбировать, кристаллизировать, конденсировать тощо.
Цієї проблеми торкаються автори багатьох статей, у тому числі посібника [16: 138–140],
та розв’язали її укладачі «Англійсько-українсько-англійського словника наукової мови
(Фізика та споріднені науки)» [7], префіксально утворивши форми вищезгаданих дієслів
доконаного виду і мотивованих ними іменників: абсорбувати//заабсорбувати, абсорбування//заабсорбування [7: 2]; барботувати//збарботувати, барботування//збарботування [7: 51]; десорбувати//здесорбувати, десорбування//здесорбування [7: 263]; дроселювати//задроселювати, дроселювання//задроселювання [7: 319] тощо.
Разом з тим, як і має бути, у словнику зафіксовано форми абсорбція [7: 2], барботаж
[7: 51], десорбція [7: 263], але ці українські номінації (на відміну від російських еквівалентів: абсорбция, барботаж, десорбция) сучасні термінознавці радять вживати лише
на позначення явищ як зовнішніх виявів сутності предметів, процесів [16: 102], однак
не процесів – послідовних змінювань станів або явищ, які відбуваються закономірним
порядком [2: 1179], позаяк це порушує закони української мови.
Повертаючись до теми опрацювання термінів-дієслів, твірних для віддієслівних
термінів-іменників, у словнику [7], варто зауважити як позитивне, що його автори подають в одній статті форми обох видів дієслова або похідних іменників, утворених від
цих дієслів. Зразком слугуватимуть численні номінації: випаровуватися//вúпаруватися,
випаровування//вúпарування [7: 119]; випромінювати//вúпромінити, випромінювання//
вúпромінення [7: 123]; сепарувати//відсепарувáти, сепарування//відсепарувáння [7:
1218]; топити// стопити/розтопити, топлення//стоплення/розтоплення [7: 1377] цин347

кувати// поцинкувати, цинкування//поцинкування [7: 1483], вміщені попарно у двох словникових статтях, адже подібне розташування значно полегшує пошук потрібного слова,
оскільки реєстрація таких слів у чотирьох і більше статтях дезорієнтовує користувача.
До того ж словникарі [7] пропонують «економні» форми дієслів і віддієслівних іменників, на взірець, замість відводжувати і відводжування подано відвóдити//відвéсти і
відводження//відведення [7: 144], замість стискувати і стискування наведено стискати//стиснути і стискання// стиснення [7: 1300].
Все вищевисловлене свідчить про нові процеси в україномовній термінографії, ширше, «в українській категоризації світу», що потребує знань «словотвірних технік для
її оформлення» [15]. Отже, перекладач технічного наукового тексту (з російської мови
українською) має розумітися на проблемах українського термінознавства, з-поміж яких
ми торкнулися питання про засади добирання слушного зразка на підставі сучасних різноманітних конкурентних моделей словотворення, спричинених процесами семантичної
дивергенції та інших семантичних зсувів, а також питання про необхідність відновлювання автохтонних термінів і терміноелементів та процесових віддієслівних іменників із
значенням завершеності, мотивованих відповідними дієсловами.
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ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ТЕКСТА1
Статья посвящена рассмотрению понятия поликультурности и поликультурного
текста. Кроме того, осуществляется попытка проведения предпереводческого анализа
поликультурного художественного текста с целью определения его основных переводческих доминант, задач, возможных трудностей и путей их решения при переводе.
Ключевые слова: поликультурность, поликультурный текст, предпереводческий
анализ, переводческая доминанта.
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Явление поликультурности является одним из актуальных на современном этапе
предметов исследования социологии, педагогики и психологии. Это, в первую очередь,
связано с глобальной мировой интеграцией и усилением миграционных потоков, что
приводит к формированию поликультурного общества. Следовательно, вместо привычного диалога культур, участниками которого могут быть лишь две стороны, целесообразно говорить о явлении полилога культур в рамках такого общества. В условиях такой поливекторной межкультурной коммуникации важнейшими процессами являются: самоидентификация личности как представителя той или иной культурной общности, познание особенностей других культур, воспитание толерантности и уважения по отношению
к их представителям и иной системе ценностей, развитие способностей взаимодействия
в поликультурном социуме [ср.: 1: 77]. Поэтому усилия многих ученых направлены на
поиск оптимальных путей сосуществования разных этнокультурных общностей в границах определенного пространства, защиты культурных особенностей от интеграционного
процесса, а также избежания межнациональных и межконфессионных конфликтов. В
частности на эти аспекты обращено внимание педагогики, занимающейся вопросами
формирования поликультурной компетенции учителей, поставленных в условия реализации образовательного процесса в поликультурной группе.
В сфере лингвистических исследований поликультурность привлекла внимание этнолингвистов. Среди многообразия точек зрения относительно поликультурности наиболее близким нашему пониманию является ее рассмотрение в контексте языковых и
культурных контактов в условиях «пограничности» (польск. «pogranicze»), понимаемой
как общественно-культурный контакт двух или более народов (этнических групп). При
этом бикультурность рассматривается как простая форма поликультурности. Результатом контактов разных народов или этнических групп на приграничных территориях является их взаимное влияние друг на друга, взаимопроникновение их языков, вследствие
чего формируются этнолекты, возникает диглоссия, что отражается на различных сферах жизнедеятельности людей, проживающих на данных территориях [2].
Отметим, что в нашем представлении поликультурности взаимное влияние контактирующих культур не является обязательным. Они могут сосуществовать и функционировать на равных правах на одной территории, избегая интеграционного процесса [ср.:
3: 16], однако полагаем, что полная изоляция культурных систем друг от друга не представляется возможной.
Предметом нашего научного интереса является проявление поликультурности в
тексте и ее анализ с переводческой точки зрения.
Переводческие исследования на тему поликультурности текста являются далеко не
многочисленными – они стали появляться лишь на рубеже ХХ-ХХI веков. Изученные
нами работы затрагивают некоторые отдельные аспекты вопроса, поэтому считаем необходимым провести анализ, который позволил бы сделать более обобщающие выводы относительно поликультурности, ее проявлений в тексте и переводческого подхода
к работе с таким текстом. Для начала обратимся к уже существующим исследованиям.
Так, Э. Бальцежан, изучая полиязычность2 литературных «миров», природу ее ви2
Следуя принципу неразрывности языка и культуры, полиязычность оригинала можно считать
особой формой поликультурности. Термин «полиязычность» («wielojęzykowość») в рамках своего
этнолингвистического исследования вводит В. Высочанский, определяя его как сосуществование
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дит изначально не в тексте, а в языке. Ученый утверждает, что полиязычность является результатом естественного процесса развития языка, причиной которого становятся
различные ситуации общественной жизни, – язык стремится переступить свою моноязычность. К проявлениям такого стремления ученый относит, к примеру, заимствование
иностранных слов, многие из которых впоследствии приживаются, «одомашниваются»
в языке, и чем чаще и дольше они употребляются в речи/текстах, тем менее интенсивно
и остро ощущается их чуждость. Полиязычность, или «полиглотизм»3 («poliglotyzm»)
на уровне произведений, по мнению переводоведа, может возникать также посредством
употребления жаргонных, диалектных единиц, экзотичных или специализированных
субкодов, а также фрагментов на иностранном языке или цитат из иноязычных текстов
[4: 60-68].
Еще одной причиной поликультурности оригинала, о которой говорят исследователи
перевода, служит поликультурность и полиязычность самого автора, что зачастую является последствием его миграций, неизбежного погружения в язык и культуру конкретной страны, познания местных реалий, традиций, особенностей общественной жизни, а
также интеграцией с данным социумом. Подобные интеграционные процессы способствуют изменениям в видении и восприятии мира, эволюции сознания личности, ее обогащению путем впитывания разных способов мышления и схем поведения [5: 51-52; 6:
89-91]. В любом случае поликультурность автора будет отражаться и в тексте его произведения, что может оказаться достаточно сложной задачей для переводчика и заставить
его задуматься над общей стратегией и конкретными приемами при переводе поликультурного текста, так как в тексте могут появляться фрагменты, имеющие отношение как к
индивидуальной памяти автора, так и к собирательной памяти народа [7: 159].
В переводческой литературе находим термин «интеркультурность» («interkulturowość»), который следует отличать от поликультурности. Необходимость такого разграничения вызвана, прежде всего, тем, что, в понимании М. Моцаж, эти понятия являются
конкурентными по отношению друг к другу. Ученая пишет, что «встречу культур в пространстве культуры языка оригинала или […] в пространстве текста оригинала следует
определить как интеркультурность. Интеркультурность […] является понятием в определенной степени конкурентным по отношению к поликультурности, которую следует
понимать как функционирование нескольких культур на одном пространстве»4 [3: 16].
На основании дальнейших рассуждений М. Моцаж относительно поликультурности
делаем вывод, что исследовательница относит данное понятие к сфере географической
и экономико-политической ситуации в рамках определенной территории (государства),
нескольких языков (или их вариантов) в условиях пограничности, их сохранение и употребление
представителями различных этно-культурно-языковых групп, что предполагает переход с одного
языкового кода на другой в зависимости от коммуникативной ситуации, возникающей в результате
контакта данных групп [2: 11]. На наш взгляд, данный термин может иметь более широкий спектр
употребления, в частности он также является актуальным в рамках нашего исследования.
3
На тему полиглотизма культуры и текста в контексте семиотики см. также [8: 142-148].
4
«spotkanie kultur w przestrzeni kultury języka oryginału lub […] w przestrzeni tekstu oryginału należy
określić jako interkulturowość. Interkulturowość […] jest w pewnym stopniu pojęciem konkurencyjnym
wobec wielokulturowości, którą należy rozumieć jako funkcjonowanie obok siebie kilku kultur na jednym
obszarze» - перевод О.Ч.
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в то время как понятие интеркультурности применимо по отношению к тексту [3: 61,
77]. На наш взгляд, такое разделение является спорным. Кроме того, изложенное выше
определение интеркультурности в некоторой степени не соответствует общей концепции,
изложенной в работах М. Моцаж. Исходя из семантики самого термина, интеркультурный – это такой, который находится между культурами, что подтверждается попеременным (и взаимозаменяемым) употреблением в работе ученой терминов интеркультурная
и межкультурная коммуникация [см. напр.: 3: 16]. Здесь подразумевается процесс коммуникации между двумя (или несколькими) культурами как связующее звено между ними,
не переходящее границы каждой из них в отдельности. Еще одним подтверждением этому служит отождествление интеркультурного пространства с третьим пространством, «в
котором функционируют элементы культуры оригинала, иногда (выделение О.Ч.) также
элементы третьей культуры в контексте культуры перевода»5 [3: 15]. Следовательно, интеркультурность предполагает факультативность наличия в тексте оригинала элементов
нескольких культур, что противоречит нашим представлениям о поликультурном тексте.
Таким образом, интеркультурность и поликультурность изначально необходимо рассматривать под различными углами зрения. Первое следует понимать как независимое
пространство, в котором встречаются культуры оригинала и перевода и которое не принадлежит ни одной из них. Второе является характерной чертой текста оригинала, предполагающей проявление элементов нескольких культур, и при этом оригинальное произведение остается продуктом и достоянием исходной культуры.
Из всего вышесказанного следует, что поликультурным мы будем называть текст,
который был создан на исходном языке в традициях и рамках исходной культуры и
содержит в себе различные элементы проявления нескольких других культур. Поликультурными могут быть тексты различных стилей: научного (напр., исследования по
истории или другой тематике с употреблением зарубежных источников), научно-популярного (напр., энциклопедии стран и народов мира), публицистического (напр., статьи,
репортажи). Мы остановимся на анализе поликультурного художественного текста. В
качестве примера такого текста нами был избран роман П.А. Загребельного «Я, Богдан».
Согласно мнению И.С. Алексеевой, прежде чем приступить непосредственно к переводу, переводчику следует провести предпереводческий анализ текста, с которым ему
предстоит работать. Это поможет избежать впоследствии необдуманных решений, возвратов к уже переведенным фрагментам и множественных правок текста, словом, – состояния «глухого черновика». Основная задача предпереводческого анализа в том, чтобы
определить, какой перед нами текст. Для этого И.С. Алексеева предлагает обозначить
несколько основных аспектов: 1) внешняя информация о тексте (автор, время создания и
публикации и т.п.); 2) источник и реципиент текста (кем порожден и кому предназначен);
3) состав информации и ее плотность в тексте (в частности, когнитивная, эмоциональная
и эстетическая информация); 4) коммуникативное задание; 5) речевой жанр [9: 59-62;
10: 324-330].
Итак, «Я, Богдан» – это исторический роман, автором которого является П.А. Загребельный, известный современный писатель, лауреат многих литературных премий, в
частности, премии им. Т.Г. Шевченко (1974 г.). Роман был издан в 1983 г. и получил мно5
«w której funkcjonują elementy kultury oryginału, niekiedy również elementy kultury trzeciej w kontekście kultury przekładu» - перевод О.Ч.
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жество как хвалебных, так и отрицательных (по идеологическим причинам) рецензий
[11: 665, 670]. Учитывая то, что данное произведение имеет конкретного автора, можно
сказать, что именно он и является источником текста. Однако повествование ведется от
первого лица (от лица Б. Хмельницкого), поэтому в определенной мере нарратора также
можно считать источником, так как все события в тексте передаются сквозь призму его
ощущений и переживаний. Реципиентом, в свою очередь, является любой читатель, интересующийся художественной литературой или конкретной исторической тематикой,
которой посвящена книга.
Роман насыщен различного рода информацией. Поскольку перед нами исторический
роман, то в первую очередь находим в нем ярко выраженный пласт когнитивной информации в виде имен собственных, дат, описания исторических реалий, личностей и событий. Эмоциональная информация в тексте выражена множеством оценочной лексики,
вопросительными, восклицательными предложениями и умолчанием. Как в любом художественном произведении, автор использует богатую гамму художественно-изобразительных средств, которые в сумме составляют эстетическую информацию, нацеленную
на то, чтобы доставить читателю эстетическое удовольствие от прочитанного текста.
Плотность всех видов информации в тексте достаточно велика, следовательно, переводчику предстоит решить немало задач, требующих от него разносторонней компетенции,
внимательности и изобретательности.
Наконец, коммуникативное задание романа, по словам самого автора, состоит в том,
чтобы изобразить главного персонажа книги – Б. Хмельницкого – так, как он еще не был
изображен прежде: он «великая неповторимая личность, но в то же время какая-то неизвестная сила, доселе не разгаданная никем, что-то наподобие наибольшего собрания народной гениальности во всем: в разуме, одаренности, буйстве, несдержанности натуры,
в универсализме характера»6 [11: 669].
Помимо общего анализа, прежде чем приступить к переводу, переводчик должен
определить главные особенности текста, которые должны быть переданы в переводе,
т.е. переводческие доминанты7. Поликультурность, как уже отмечалось, в данном случае
является характерной чертой оригинала и должна стать, на наш взгляд, переводческой
доминантой при воссоздании текста на другом языке.
Исходя из представления, что любая целостная картина состоит из отдельных частей, в рамках обозначенной переводческой доминанты целесообразным считаем выделение определенных микродоминант, т.е. в данном случае проявлений поликультурности
в тексте, которые будут требовать от переводчика принятия конкретных переводческих
решений с целью сохранения в переводе общей картины поликультурности. Допускаем,
что не все возможные микродоминанты будут фигурировать в каждом поликультурном
тексте, некоторые могут иметь факультативный характер. Рассмотрим примеры проявлений поликультурности в романе «Я, Богдан».
«велика неповторна особистість, але водночас і якась невідома сила, досі ще не розгадана ніким,
щось мовби найвище скупчення народної геніальності у всьому: в розумі, обдарованості, буйнощах,
нестримності натури, в універсалізмі характеру» [11: 669].
7
Вслед за А. Беднарчик термин «переводческая доминанта» («dominanta translatoryczna»)
используем в значении элементов оригинала, которые занимают в нем наиболее значимые позиции
в плане наполненности различного рода информацией (когнитивной, эмоциональной, эстетической
и др.) и на которые переводчику следует обратить первоочередное внимание [12: 13].
6
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Для начала отметим, что в тексте фигурируют представители различных народов в
лице конкретных персонажей или же в виде собирательных образов. Некоторые народы
в силу описываемых исторических событий упоминаются чаще (к примеру, украинцы/
казаки, поляки, турки, татары, русские), другие встречаются значительно реже (например, немцы, французы, евреи, цыгане, литовцы, греки, исландцы, англичане, итальянцы,
шведы и др.). Важным аспектом в данном вопросе является то, что наряду с нейтральными высказываниями в адрес представителей того или иного народа часто встречаем
высказывания, содержащие определенную субъективную оценку, например:
«…отож ідеться про Запоріжжя, про всіх втеклих, людей поза законом, безрідних
і безправних, власне й неіснуючих. Спровадити їх будь-куди, щоб вельможне панство
могло далі насолоджуватися золотим спокоєм…» [13: 94];
«…хоч ще й не збагнули там, хто я [Хмельницький] і що, не знали, як назвати мене
– чи неслухняним грішником, чи злочинним бунтівником, чи великим мстителем, та вже
затривожилися…» [13: 183];
«…Демко тільки руками об поли бив, стрічаючи та проводжаючи ненажерливу
ханську сарану придворну» [13: 202].
Подобные оценочные высказывания заслуживают внимания, поскольку они наряду
с другими средствами в значительной степени являются носителями эмоциональной информации и одним из средств реализации эмотивной функции текста, т.е. воздействия
на читателя и его эмоции при восприятии текста. Безусловно, реакция на прочитанное
произведение не может быть одинаковой у всех, однако переводчику все же следует быть
осторожным и внимательным при передаче подобных фрагментов, чтобы максимально
точно воспроизвести объем заложенной в оригинале информации, избегая «сглаживания» или «заострения углов».
Существенным источником когнитивной информации и еще одним проявлением
поликультурности в тексте выступают реалонимы (термин Н.С. Зарицкого), так как в
романе мы находим часто употребляемые лексические единицы, называющие реалии,
принадлежащие к различным народам и культурам, представленным в тексте, например:
украинские – Чорна рада, кибалка, джура, крулевщизна, інсигнії; польские – каштелян,
маршалок сейму, елекційний сейм, компут; татарские и турецкие – мулла, джелялі, чамбул, турецька мисюрка, калга, байрам; русские – бояри, дворяни и др. Большинство из
реалонимов носит исторический характер и в силу исторических контактов и интеграционных процессов могли проникнуть в другие языки. Как показывает текст оригинала,
многие из реалонимов заимствуются из языка-источника, что, на наш взгляд, следовало
бы по возможности также отразить в переводах. При этом примечательно, что П. А. Загребельный достаточно редко прибегает к пояснениям реалонимов в сносках, апеллируя,
по всей вероятности, к компетенции своих читателей. Поэтому, несмотря на то, что в
ходе развития теории и практики перевода были выработаны различные приемы передачи реалонимов, переводчику, вероятно, трудно будет найти универсальный «рецепт»
для решения поставленных задач при переводе реалонимов.
Как уже отмечалось, особой формой поликультурности является полиязычность оригинала, примеры которой также находим в романе «Я, Богдан». Так, в первую очередь,
на себя обращают внимание множественные латинские высказывания, которые автор подает в оригинальном написании или в транскрипции и, как правило, дает с переводом:
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… і хто тільки не поосідав на цих землях, користуючись розбишацьким правом jus
primum occupandi, себто хто перший захопить [13: 141];
Квантілля сапіенція регітур мундіс – никла мудрість володарює світом! [13: 196].
В подобных случаях переводчику необходимо не только умело восстановить латинское высказывание и воссоздать его стилизацию (см. второй пример), но и быть внимательным с переводами данных фрагментов, обращаясь, возможно, также к первоисточникам.
Кроме того, П.А. Загребельный часто использует тот же метод стилизации прямой
речи других персонажей, к примеру:
Еші йок, еші йок! Еші кардаш [13: 61];
Ой вей, жидівочка, сугель, сугель, коханочка! Та дрей сабаш, та дрей гугель, та дрей
Хаїм, ром-бом-бом! [13: 369].
Помимо целостных высказываний, текстовая канва романа густо пронизана вкраплениями отдельных иноязычных слов, как в прямой речи персонажей, так и в авторском
тексте: польские – пшєпєнькна пані, цуречка, небезпеченство, владця, кондукт, члонки,
уродзоний; русские – удручаєм, обнажоний, ложно, невежественно; татарские и турецкие – чамлат, арпачик, азалі, азаж, шлеєри и др. Частотность появления подобных
вкраплений не позволяет оставить их без переводческого внимания. Соответственно при
переводе, например, на третий язык переводчику предстоит воссоздать в тексте иноязычные вкрапления с различных языков, что требует от него полиязычной компетенции.
Кроме того, отдельную трудность также представляет перевод употребляемых вкраплений на язык их происхождения и сохранение экзотичности, которую они создают в оригинале.
Подводя итоги, можно сказать, что поликультурность находит свое воплощение не
только в социуме в силу различных причин, но также и в текстах, в частности, в художественной литературе, а также является одной из переводческих доминант при воссоздании текста на другом языке. Предпереводческий анализ романа П.А. Загребельного
«Я, Богдан» как примера поликультурного текста показал, что поликультурность может
проявляться различными способами: в виде иноязычных вкраплений, реалонимов или
высказываний в адрес представителей той или иной культуры, часто содержащих субъективную оценку. Не исключено, что в других поликультурных текстах можно найти
также иные проявления поликультурности, однако с уверенностью можно сказать, что
все они создают переводчику немало трудностей на пути воссоздания в тексте перевода
поликультурного колорита оригинала.
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ПЕРЕДПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АНАЛІЗ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ТЕКСТУ
Стаття присвячена розгляду поняття полікультурності та полікультурного тексту. Окрім того, здійснюється спроба проведення передперекладацького аналізу полікультурного художнього тексту з метою визначення його основних перекладацьких домінант, завдань, можливих труднощів та шляхів їх вирішення під час перекладу.
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PRE-TRANSLATION ANALYSIS OF MULTICULTURAL TEXT
The article deals with the concept of multiculture and multicultural text. In addition pretranslation analysis of multicultural fiction text is endeavored to detect its main translation
dominants, tasks, probable difficulties and their possible solutions during translation.
Key words: multiculture, multicultural text, pre-translation analysis, translation dominant.
357

УДК 81’255.4
Є. Ангерчік, аспірант,
Київський національний університет ім.Т. Шевченка, Київ
ВІДТВОРЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗМОВНО-ПОБУТОВОГО СТИЛЮ У
ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ ТВОРУ ІВАНА ФРАНКА «РІПНИК»
Стаття присвячена розгляду характерних особливостей відтворення елементів
розмовно-побутового стилю, зокрема, діалектизмів, у художньому перекладі твору Івана Франка «Ріпник» у напрямку з української англійською мовою. Проводиться аналіз
цього мовного явища у лінгвістичному та перекладацькому аспектах.
Ключові слова: розмовно-побутовий стиль, розмовність, діалектизм, бойківський
говір, переклад.
Як і в кожній мові, в українській розмовно-побутовий стиль − це найдавніший стиль,
тому що він започаткувався з виникненням мови і в ньому вона розвивалася на початкових етапах. Перші норми літературних мов, що виникали на діалектній основі, формувалися саме в розмовно-побутовому стилі. Для української мови розмовно-побутовий
стиль є особливо важливим, бо в різні і майже завжди несприятливі для розвитку літературної мови часи через політичні утиски українського народу, через офіційне невизнання його мови, культури, через надмірні впливи запозиченої старослов’янської й інших
мов, тільки розмовна мова зберігала й передавала з уст в уста моральні засади й етичні
риси українства. В період, коли почала занепадати давня літературна українська мова з
її книжними стилями й рисами, розмовна мова вже мала таке багатство різноманітних
виражальних засобів на кожному рівні і таку уніфікацію вимовних і лексичних, граматичних, стилістичних норм, що змогла взяти на себе функцію нової літературної мови
українського народу і оживити соками живомовності не тільки художній, а й інші стилі.
Ця роль живильного джерела для літературної мови та її стилів визначена в розмовній
мові, можна сказати, Богом і тому вічна [3].
Актуальність дослідження полягає у недостатній вивченості перекладознавчих
проблем відтворення елементів розмовно-побутового стилю у творі Івана Франка «Ріпник», що створює необхідність проведення ретельного дослідження зазначеного питання. Тому метою цієї статті є вивчення лексичних особливостей розмовно-побутового
стилю на прикладі зазначеного твору та труднощів їх відтворення в англійському перекладі. Завданням статті є аналіз перекладацької компетентності у питанні лексичних
відповідників розмовно-побутового стилю української та англійської мов, яка забезпечує
адекватність перекладів.
За нашим дослідженням та за дослідженнями наших попередників, розмовність та
побутовість не обов’язково можуть спостерігатися в усьому тексті. Їх можна простежити
в окремому діалозі певних героїв твору, або ж автор може використовувати елементи побутовості для того, щоб означити місце знаходження героїв [2].
Необхідно зауважити, що розмовно-побутовий стиль як один з найдавніших відіграє
надзвичайно велику роль у формуванні мовленнєвих навичок. Мовлення людини, осо© Є. Ангерчік, 2013
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бливо побутове, часто зазнає впливів розмовного та діалектного мовлення, розмовного,
діалектного, експресивно-забарвленого та емоційного спрямування. Культура мовлення
багато в чому залежить від опанування особливостями розмовно-побутового стилю та
розуміння його функцій у мові. А основна функція цього стилю – функція спілкування,
обміну думками між дома або кількома мовцями. Розмовно-побутовий стиль використовується в бесідах на неофіційні теми в непідготовленому, невимушеному спілкуванні.
Висловлювання в цьому стилі часто вільні у виборі слів, розкривають ставлення автора
до предмета мовлення та до співрозмовника. Суттєвими рисами розмовно-побутового
стилю є використання розмовної лексики, емоційно забарвлених слів і висловів, діалогічного та полілогічного характеру мовлення. Цей стиль широко застосовується і в писемному мовленні, зокрема у творах художньої літератури. Розмовно-побутовий стиль
має велике значення для вироблення культури усного мовлення суспільної і побутової
мовної практики людини, бо він є дійовим засобом створення стійких навичок нормованого і багатобарвного мовлення кожної людини [1].
Під час нашого аналізу перекладу твору Івана Франка «Ріпник» виникла, перш за
все, необхідність визначити лексичну наповненість та насиченість художнього та мовного світу автора, оскільки цей показник характеризує стиль твору, говорить про переважання в ньому тих чи інших жанрово-стилістичних та лексичних елементів.
Українська літературна мова протягом усіх історичних етапів перебувала у взаємодії з народними говорами, що виявлялися на різних структурних рівнях: фонетичному,
лексичному, морфологічному, синтаксичному. Зміни в лексичному значенні посідають
особливе місце, оскільки, як показує наше дослідження, на цьому рівні розмовно-побутового мовлення присутня велика кількість емоційної та експресивно-забарвленої,
розмовної та діалектної лексики. Проте не всі функціональні стилі сучасної української
літературної мови однаково податливі на поповнення, наприклад, діалектною лексикою.
Передусім широко вона представлена в мові художньої літератури, у якій лексичні діалектизми проходять випробування на життєздатність, а потім уже стають або не стають
надбанням усієї літературної мови. Діалектизм загалом виконує три основні функції:
комунікативну, етнографічну і експресивно-виражальну. Комінукативна функція діалектизмів прозоро виявляє себе у творчості письменників дожовтневого періоду, і полягає
в тому, що письменник вживаючи діалектні елементи рідного йому говору чи наріччя у
мові персонажів і в авторській мові, свідомо чи несвідомо використовує її замість слів
літературної мови [2].
Етнографічну функцію виконують ті діалектизми (здебільшого лексичні), що передають певні відомості про матеріальну культуру жителів тієї чи іншої місцевості, про
яких йдеться у творі.
Експресивно-виражальне значення мають діалектизми, які використовуються з метою типізації та індивідуалізації мови персонажів, щоб якнайглибше схарактеризувати
реальну дійсність, відображену у творі.
Великим і неповторним надбанням української культури є прозова художня творчість
Івана Франка. Письменник жив і працював у той історичний відрізок часу, коли в Україні творилася нова українська літературна мова. Її становлення, розвиток − це складний
соціолінгвістичний процес, наслідки якого виразно відбивають художні тексти письменника. Важко назвати ті сфери літературного й суспільного життя, які Іван Франко оминув
359

своєю увагою. Значну частину своєї творчості присвятив письменник проблемі розвитку
робітничого руху. У широко відомому читачам малому прозовому творі так званого «Бориславського циклу», «Ріпник», Іван Франко реалістично, навіть натуралістично, зображував жахливу долю ріпників. Гірка нужда та бідність зганяли тисячі галицьких селян
до Борислава, дідівських місць, де на них чекала ще страшніша доля [5].
Іван Франко народився і провів дитячі роки на Бойківщині. Рідний для письменника
бойківській говір належить до Карпатської групи діалектів південно-західних наріч. До
цієї групи входять також закарпатський і лемківський говори, але від бойківського вони
чітко відрізняються, оскільки на бойківському говорі позначилася взаємодія між карпатською і галицько-буковинською групою говорів, до якої належать наддністрянський, покутсько-буковинський і гуцульський говори. Сам Іван Якович сказав: «Українська мова
наслідком свого історичного розгою має загалом мало діалектів. На великім просторі
між Кубанню, Доном та Сяном протягом усієї історії українського народу йшли рухи
людності то зі сходу на захід, то із заходу на схід, і в тім ненастаннім руху, що тягся аж
до половини ХІХ ст. ніяк і ніде було виробитися діалектам, що постають лише в місцях,
відокремлених і відірваних від руху. От тим-то бачимо, що властиві діалекті української
мови проявляються лише не в багатьох забутих кутах: у болотах Пінщини та в Карпатських горах і на Закарпатський Русі» [6].
У статті «Літературна мова і діялєкти» І.Франко наголошував на тому, що без діалектів, без мовного багатства кожного регіону України літературна мова не може розвиватися: «Кожна літературна мова доти жива і здібна до життя, доки має можність, з одного
боку, всисати в себе всі культурні елементи сучасності, значить, збагачуватися новими
термінами та висловами відповідними до прогресу сучасної цивілізації, не тратячи при
тім свойого основного типу і не переходячи в жаргон якоїсь соціальної верстви чи купи
людей, а, з другого боку, доки має тенденцію збагачуватися чимраз новими елементами з
питомого народного життя і з відмін та діялєктів народного говору» [6; 226].
Тому не дивно, що ми зустрічаємо багато діалектизмів та інших лексичних елементів
розмовно-побутового стилю впродовж усього твору.
Мова персонажів оповідання «Ріпник» загалом відображає тодішню галицьку літературну мову з виразними бойкізмами. Іван Франко активно вникав у всі сфери галицького
життя, працював і творив серед галичан і насамперед для них, тому галицькі елементи
в мові його творів були цілком природними. Селяни розмовляють значним для них бойківськими говором, який ми бачимо у першій редакції, наприклад: «− Говори, чого-сь мя
викликала сюда на улицю в такий вітер?» [7] → «Why did you call me outside in such a
wind?» [8]; «−Цу на тебе! Я з нею! … Сама за мною бігає. Хіба їх забороню, коли сама
тягаєся за мнов?» [7] → «Oh, for God’s sake! I spend my time with her? It’s she who runs
after me. I can’t forbid her to see me.» [8]; «− А фрас на його бебехи, мойого балабусти!»
[7] → «I hope the boss’s guts burst!» [8]
Бачимо, що у перекладі ці діалектизми не відтворилися, хоча за допомогою морфологічної редукції слів «It’s», «can’t», що є характерною для розмовної мови, та складнопідрядного речення «It’s she who runs after me», а також за допомогою таких розмовних
виразів, як «Oh, for God’s sake»- «Заради Бога», «to run after» − «бігати за кимось»,
− зберігається розмовний стиль. Далі: фрас – діал. лайка: чорт, біс, лихо, бебехи – розм.
нутрощі, балабуста – діал. господиня, дружина, жінка; guts – мн.сл. кишки, нутрощі, че360

рево, пузо. Як бачимо, знову-таки, діалектизми лишилися лише в оригінальному тексті,
але про розмовність нам говорить англійський сленгізм – guts.
Бойкізми присутні також в авторській мові, наприклад: «Вже пізно вночі. Тісна,
брудна і душна цюпка наповнена робітницями.» [7] → «It was late and the dirty, crowed,
stifling cubby-hole was full.» [8]; «Борислав починав оживлюватися. Із темних нір, із затхлих, душних та тісних халабуд вилізали брудні, заспані люди.» [7] → «Dirty, sleepyeyed people were emerging from their dark burrows and stale, stifling, crowded shanties.» [8].
«Цюпка, цюпа», − діал. тісна кімната, тюремна камера; «cubby-hole=cubby-house» −
комірчина, маленька кімнатка. «Халабуда» − розм. убога оселя, конура; «shanty» − розм.
хибарка, хижина.
Як бачимо, соціолінгвістичне наповнення не відтворилося в перекладному тексті,
але стилістично перекладач передав англійською мовою розмовність та побутовість тексту оригіналу, використовуючи відповідну розмовну лексику.
До речі, недаремно ми звернули увагу на ці речення авторської мови, адже кількома
такими словами зображено умови життя ріпників як протилежні до селянських прикмет
їх психіки. Жоден хлібороб не пішов би в поле вранці випивши горілки. Характерно, що
в оповіданні не говориться про бориславські хати. Місце нічлігу робітників – це «шопи»,
«халабуди», «цюпки», «нори», «буди» (на селі в «будах» живуть собаки – ця асоціація
мимоволі спливає у свідомості читача).
З-поміж різного мовного рівня діалектизмів часто уживаними є лексичні діалектизми. Найпомітніше вони представлені в системі повнозначних частин мови:
• іменників: ріпник – робітник на нафтових промислах → the oil-worker; «Ось тут
покине, в тім пеклі, в тій баюрі.» [7; 15] → «He’ll leave me, right here in this filthy den!»
[8; 38]. (баюра – велика, глибока калюжа, яма → filthy den – брудна нора, «берлога»);
На вулиці вітер ухопив її в свої холодні обійми, торгав поли її кафтана [7; 16]…→ In the
street the wind caught her up in its cold embrace, tugged at her skirts…[8]. (кафтан (кафтанка) – шита або в’язана камізелька (безрукавка) → skirt – спідниця); «Ох, не кажи
так, Мендель! Бога не зміркуєш. А за що наслав на мене таку шкоду? Ти чув? У мене в
магазині – адже се 50 раниш щонайменше! А хто винен? Не знати. А хто мусить заплатити? Хаїм!» [7; 41] → «Don’t say that, Mendel! You can’t tell what the Lord expects of
us. Why did He cause me to bear such great losses? Have you heard? The least I’ve lost on the
store-house is fifty guldens. Who’s to blame? No one knows. And who has to pay the damages?
Khaim!»[8; 72] ( раниш – ринський, колишня австрійська монета → gulden – кульден
(голландська монета)); «Га-га-га! – реготалися ріпники. – От дівка, як жовняр! Отак
її!» [7; 21] → «Ho-ho-ho» the men roared. “That girl’s a real fighter! Let her have it!” [8; 45]
(жовняр – військовий, солдат → fighter – боєць, воїн);
• прикметників: «Ганка видивилася на нього своїми вибалушеними очима, поблідла
страшенно і, немов давлячись тим словом, промимрила…» [7; 33] → «Ganka sixed her
bulging eyes on him, went pale, and choked the words out…»[8; 60] (вибалушений – широко
розкритий, витріщений → bugling – випнутий (рос. выпяченный));
• дієслів: «Хотів би, та не знаю… Якби там де трафився який заробок, щоби сплатити тамтові жидові» [7; 43] → «Yes, I do, if only I’ll be able to find some work there and
pay off the innkeeper.» [8; 74] (трафити – траплятися → to be able to – бути здатним); «Та
ти повинен бабі гречно відповісти, ще й горівкою бабу потрактувати…» [7; 32] →
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«You should answer an old woman politely and offer her a sip of vodka….» [8; 59] (потрактувати – заст.. частувати, пригостити → offer – пропонувати);
• прислівників: «Та ти повинен бабі гречно відповісти, ще й горівкою бабу потрактувати…» [7; 32] → «You should answer an old woman politely and offer her a sip of
vodka….»[8; 59] (гречно – чемно, шанобливо → politely – чемно, люб’язно, ввічливо);
«Говори прудше, чого тобі треба! Не бачиш – я весь продрог!» [7] → «Hurry up, what
do you want? Can’t you see I’m frozen stiff! » [8]; «Від сего найборше біль голови береся.»
[7] → «…that’s what gives you your headaches.»[8] (прудше – від прудко=борзо, борше –
швидко, швидше, скоро, скоріше → hurry up – квапитися, поспішати).
Ті чи інші діалекти мають специфічні фонетичні риси, якими відрізняються від мови
іншої місцевості. Виділяють ознаки групи карпатських говорів, в яку входять бойківські
говірки. Спробуймо простежити, які з них найчастіше трапляються в проаналізованому
нами оповіданні Івана Франка.
• Відзначається помітна тенденція до вживання приставних г, в. Однак нами зафіксовано у художньому тексті діалектизми, які вживаються без сподіваних приставних г, в:
остро, оно, она, огонь, ухо, улиця.
• Низка слів становить окремі фонетичні варіанти літературних еквівалентів: інчої,
собідно, підождати, видиш, горівка, мішаєшь. Наприклад: «− Вона силкувалася вимовити ті слова свобідно, весело…» [7] → «She tried to sound casual and happy…» [8]; «− Він
не рушився з місця, не просив її підождати…» [7] → «He didn’t budge or ask her to stay
a while longer…» [8]; «− Ну, видиш, ти вже й гніваєшся. Фе, Іване!» [7] → «Now you’re
getting angry. Ah, Ivan!» [8]; «− Е, ні, від самої горівки не буде боліти. А от як ти пиво
мішаєшь з горівкою, то се зле. Від сего найборше біль голови береся.» [7] → «No, you’re
wrong. Vodka alone won’t give you a headache. The trouble is, you mix it with beer, and that’s
what gives you your headaches.» [8].
Також у творі ми спостерігаємо такі характерні морфологічні риси діалектизмів, як:
• уживання форми орудного відмінка однини іменників жіночого роду, узгоджуваних з ними прикметників та займенників на -ов, -ев замість -ою, -ею: нев, мнов, тобов,
землев, ямов, линвов;
• уживання частки се, звідси сего, сеї, сими;
• поширеність архаїчних відмінкових закінчень іменників, зокрема місцевого відмінка на -ім : на твердім, в нім, по тім, на тім;
• поширеність скорочених форм вказівних займенників: тота Ганка, тото вульгарство, тота бесіда, в тоту безодню, тоту недолю, тота яма, тота сокира, тота
хатчина.
Досить часто зустрічаються фразеологічні діалектизми: «Се я її хлюпнула, щоб її
залляти оту широку широку хавку…» [7] → «I doused her to make her shut up» [8] (залляти – розм.. перен. Приклеювати латку на гумових виробах, хавка – рот, глотка, тому
вираз означає «закрити рота»; to make smb shut up – розм. змусити закрити рота); «Так,
як би тебе зо шкури дерди.» [7] → «As if they were killing you. » [8] (дерти зо шкури –
вбити).
Зустрічаються у творі діалектизми з лайливим забарвленням та слова із суфіксами
пестливості: «Ет, дурна ти, та й годі!» [7] → «You’re a silly goose!» [8] (silly as a goose =
very foolish − дурний); «Хлопці! – скрикнув Іван, роздратований сими словами, і гримнув
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склянкою до стола. – Гунцвонт, хто мені се говорить!» [7] → «Boys!» Ivan shouted and
banged his glass down on the table angrily. «Whoever says that is a son-of-a-bitch!» [8] (гунцвонт – діал.. лайл. Собачий син, шельма); «Недобре з тобою, дівонько, недобре! – мовила
вона. – То в тебе не перестрах, небого, ой ні.» [7] → «Something’s wrong here, my girl,» she
said. «It’s not fright at all.» [8]; «Івануню, чую, що вас обікрали – мовив до нього касієр»
[7] → «Ivan, I heard that you’ve been robbed,» the foreman said» [8].
Як бачимо, для відтворення діалектизмів можна використовувати розмовну лексику,
просторіччя або сленг. Саме вони є основним функціональним еквівалентом територіальних та соціальних діалектів у мові перекладу. Діалектизми утворюють неповторну
своєрідність художньої тканини, і без них мова героїв позбавляється індивідуальності.
У перекладі це вимагає компенсацій. Проте, проста заміна діалектизмів першотвору діалектизмами мови перекладу перетворює «місцевий колорит» першотвору на «місцевий
колорит» мови перекладу. Відтворення діалектів підкреслено розмовним стилем не переходить меж «одомашнення» і залишає переклад в рамках своєї культури.
На думку О. Медвідь, адекватним вважається той переклад, при якому відповідники
у цільовій мові побудовані на тих самих прагматичних компонентах значення, що й одиниці діалектного мовлення [4]. Підсумовуючи, варто зазначити, що загальною стратегією перекладу діалектизмів є передача їх прагматичних значень, емоційно-експресивних
та стилістичних рис, – навіть за рахунок точного відтворення їхньої семантики (що не
завжди вдається зробити).
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Oil-Worker” by Ivan Franko. The phenomenon of dialect is analysed linguistically and in the
translational aspect.
Key-words: colloquial and casual style, colloquialisms, dialects, translation.

364

УДК 811.111’26
С. Даниліна, асистент,
КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ
ПЕКЕЛЬНА ПАРОДІЯ РОМАНУ ПАЛАНІКА «ПРОКЛЯТІ» У ПЕРЕКЛАДАХ
У статті пропонується класифікація багаторівневої пародії роману Ч.Паланіка
«Прокляті» і розглядаються шляхи досягнення пародійного ефекту в першотворі. Досліджуються відповідні лексико-стилістичні засоби оригіналу, специфіка їхнього комунікативного впливу і перекладацькі прийоми, що застосовуються для адекватного
відтворення комунікативного ефекту в перекладах роману українською і російською
мовами.
Ключові слова: переклад, еквівалентність, перекладацькі трансформації, авторська інтенція, пародія, Паланік.
Найновіший роман американського письменника Чака Паланіка «Прокляті» вирізняється доволі неконвенційною фабулою. У її основі - роздуми мертвої тринадцятирічної дівчинки, до яких вона вдається у пеклі. Незважаючи на невеселий сюжет роману,
стиль оповіді головної героїні Медісон Спенсер, а також фірмові «рефрени» Паланіка,
що зустрічаються у тексті з певною регулярністю, часто викликають у читача посмішку.
Своєю гумористичністю роман завдячує, насамперед, тонкому почуттю гумору, який відчувається в ідіолекті Медісон, а також самій побудові, тематиці та алюзивності роману,
однією з головних рис якого є його пародійне підґрунтя, що його пояснює сам автор у
численних інтерв’ю [1; 2; 3].
Як відмічає письменник, загальна побудова роману (і 2 частин його продовження)
наслідує будову «Божественної комедії» Данте: «Прокляті» відповідає пеклу, наступна
запланована частина – чистилищу, третя – раю [3]. Конструкція розділів на мікрорівні
та тематика роману – пародійний переспів відомого роману для підлітків «Ти тут, Бог?
Це я, Маргарет» (“Are you there God? It’s me, Margaret”) Джуді Блум, підбір інших героїв
– друзів Медісон з пекла - нагадує групу стереотипних підлітків з культової молодіжної
драми режисера Джона Г’юза «Клуб «Сніданок» (“The Breakfast Club”). За Паланіком,
його рефрени цього разу практично дослівно взяті з Курта Воннегута, мінімалістичні,
структуровані описи пекельних ландшафтів – алюзії на стислий стиль улюбленої письменниці Паланіка Емі Хемпель [1], епізод зустрічі героїв з монстром-велетнем перегукується з мандрами Гулівера у країні велетнів, а незвичний сюжет відсилає до роману
«Милі Кості» (“The Lovely Bones”) Еліс Сіболд.
Особливий інтерес привертає до себе багаторівнева система пародії роману «Прокляті» та прийоми, що їх використовували український і російський перекладачі для
відтворення пародійного звучання тексту. Цікавим видається дослідити, які з прийомів
виявилися найвлучнішими з точки зору збереження комунікативного ефекту, на який
розраховував автор.
У статті ми спиратимемось на класифікацію пародії, запропоновану голландською
дослідницею перекладу Ліндою Брьодер, яка розрізняє пародію за такими ознаками:
© С. Даниліна, 2013
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1) за об’єктом зображення (жанр, певний автор або напрям, певний твір);
2) за об’ємом пародії у самому пародійному творі – від формальної пародії, коли
увесь твір є пародією на інший, до пародійної алюзії, коли у тексті є декілька фраз або
параграфів, які можна розцінити як пародію, натомість метою усього тексту загалом не
є пародіювання іншого. Хоча, як підкреслює дослідниця, «чіткої грані між формальною
пародією та пародійними алюзіями не існує; це просто дві крайності на шкалі з багатьма
ступенями посередині» [4: 10];
3) за ставленням автора пародії до прототексту – від позитивного, коли пародія
лише підкреслює гідні риси прототексту, через нейтральне, коли єдиним ефектом пародії
є створення комізму, до негативного, коли автор кепкує з прототексту.
На нашу думку, більш правильним тлумаченням серединної фази цієї шкали було б не
створення пародією комічного ефекту, а почуття іронії, запрошення читача замислитися
над певними літературними канонами та штучністю дискурсу художньої літератури. Саме
таку, іронічну постмодерну пародію можна вважати домінантою творчості Паланіка.
Беручи за основу класифікацію Брьодер, можна розподілити розгалужену систему
пародії «Проклятих» за такими рівнями:
1) Об’єкт зображення:
- Жанр: Роман для підлітків, піджанр – фентезі.
- Автор: Данте, Джуді Блум, Емі Хемпель, Еліс Сіболд, Курт Воннегут, Елтон Джон.
- Твір: «Божественна комедія», «Ти тут Бог? Це я, Маргарет», «Милі кості», фільм
«Клуб «Сніданок», пісня «Свіча на вітру» (“Candle in the Wind”).
2) Об’єм пародії:
- Формальна пародія: на твір Джуді Блум «Ти тут, Бог?...»
- Пародія на дискурс: телемаркетингу, шоу-бізнесу, економічний.
- Пародійна алюзія: на твори Курта Воннегута, Джуді Блум.
3) Ставлення автора: пародія Паланіка як представника постмодерну вирізняється
іронічним ставленням, спрямованим передусім не на авторів і жанри, що пародіюються,
а на безглуздість, шаблонність, цинізм сучасного суспільства. Жанри і твори створюють
фрейм, який Паланік наповнює новим, контрастним, змістом. Саме це протиріччя між
фреймом і наповненням створює пародійний ефект, який підкреслює у романі «Прокляті» лицемірство лозунгів політичної коректності, гламуризацію життя, заштампованість
реклами і телемаркетингу, навіть неприродність дискурсу здорового життя і охорони
середовища, а також ставлення до життя і смерті, сформоване у масовій свідомості ЗМІ,
установками релігії та реклами.
З точки зору перекладу нас передусім цікавить пародійний ефект, що досягається
за допомогою певних лексико-стилістичних засобів, адже на цих прикладах можна прослідкувати прийоми, що їх застосовували Антоніна Івахненко і Катерина Мартинкевич,
авторки перекладів українською і російською мовою.
Найочевиднішою пародійною алюзією роману є мало не дослівна цитата з одноіменного роману для підлітків «Ти тут, Бог? Це я, Маргарет», написаного американською
письменницею Джуді Блум 1970 року. З перекладом впізнаваної пародійної алюзії у перекладачів не виникло труднощів, адже прийом буквального перекладу тут видається
найбільш адекватним. Термін «буквальний переклад» тлумачиться перекладознавцями
по-різному. У нашій статті ми спиратимемося на думку Пітера Ньюмарка, який твердить,
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що буквальний переклад має бути найпершим вибором перекладача, якщо зберігає прагматичну і референційну еквівалентність оригіналу [5: 68]. У цьому випадку буквальний
переклад може застосовуватися зі збереженням форми і змісту і на мікрорівні пародійних алюзій, коли референт пародії існує як у вихідній, так і у цільовій культурі. Коли
йдеться про пародію на певний твір або автора, передумовою буквального перекладу є
існування перекладів першотворів у цільовій культурі та ступінь обізнаності аудиторії.
Тоді пародія перекладається, беручи до уваги такі переклади.
Прикметно, що у перекладі пародійної алюзії не завжди вдається досягти прагматичної еквівалентності саме через несиметричну обізнаність з джерелом пародії цільових
аудиторій першо- і друготексту, тобто через різність так званої «лінгвістичної компетенції» [6: 25], тому у нашому випадку важливим постає поняття «формальної еквівалентності». З-поміж багатьох класифікацій видів та рівнів еквівалентності, де формальна
еквівалентність отримала різні визначення, ми користуємося дефініцією В.Коллера, за
якою формальна еквівалентність орієнтована на передачу художньо-естетичних, каламбурних та інших формальних ознак, які індивідуалізують оригінал [7: 80]. Очевидно, що
ступінь обізнаності американської аудиторії (у США роман Блум був включений журналом «Тайм» до списку ста кращих романів, написаних англійською) і української та
російської не можна порівнювати. Переклад роману російською Тетяни Стамової був
виданий лише 2004 року і мав назву «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет». Існування українського перекладу нам невідоме. Катерина Мартинкевич відтворює пародійну алюзію як
«Ты там, Сатана? Это я, Мэдисон», чомусь змінивши «здесь» на «там». В українському
варіанті цитата звучить «Ти тут, Сатано? Це я, Медісон» і завдяки своїй легковпізнаваній
конструкції, звичайно, викличе в обізнаного читача асоціації з романом Блум.
Цікаво, що зауваження А.Д.Швейцера стосовно домінування комунікативно-прагматичної еквівалентності (яка «за усіх умов залишається найголовнішою» і «передбачає
визначення того аспекту або компоненту (вихідного тексту), що виступає ведучим в умовах цього комунікативного акту» [7: 81]) не підтверджується перекладацькою практикою
саме під час перекладу інтертекстуальних посилань. Звичайно, у багатьох випадках домінування комунікативно-прагматичної еквівалентності можливе і тут, наприклад, шляхом заміни невідомої для цільової аудиторії цитати на таку, що більш відповідає задуму
автора за комунікативним ефектом. Проте, для цього твору така заміна є цілком неможливою, адже вона деформувала б до неупізнаваності увесь текст роману.
Поряд із пародійною алюзією, роман «Прокляті» читається також як фонова пародія на досить наївну оповідь Маргарет, яка – у порівнянні з Медісон - переймалася не
надто складними переживаннями дівчини-підлітка. Подібно до будь-якої 13-річної дівчини Маргарет турбують відносини з хлопцями, зміни власного тіла, проблеми з одягом
і питання релігійної приналежності, натомість Медісон непокоїть ставлення людей до
життя і смерті, неправомірний ажіотаж навкруги охорони навколишнього середовища,
лицемірство представників шоу-бізнесу і «гламуризація» суспільства. Цікавим аспектом
роману Паланіка є те, що автор незрідка сам вказує на авторів і твори, які слугували джерелом пародійності його тексту (Джуді Блум [8: 107, 152, 236], Данте [8: 8, 208], «Клуб
«Сніданок» [8: 7, 9, 14, 16, 236]).
Іншою провідною рисою пародійності є пародія на дискурс телемаркетингу, яка
проходить наскрізно через увесь роман. Паланік тонко підмічає лексико-стилістичні осо367

бливості дискурсу (клішованість, повтори формулювань, ненатуральність у спілкуванні
тощо).
1) I just ask if you have a few seconds to take part in a market research study identifying
consumer trends in chewing gum [8: 105] – стандартний початок фрази-прохання підтримується канцеляризмом to identify consumer trends, при чому з обтяженням завдяки дієприкметнику, нехарактерному для розмовного мовлення.
Чи не знайдеться у вас кілька секунд на те, щоб узяти участь у дослідженні ринку, яке має визначити смаки покупців у жувальній гумці [9: 123] – перекладачка вдало
відтворює неповороткість англійської фрази через застосування кількох підрядних речень, втім буквальний переклад останньої частини речення звучить не дуже природно,
на нашу думку, варто було б конкретизувати її, додавши, наприклад, вподобання покупців
щодо смаків жувальної гумки.
Не найдется ли у вас пара секунд для участия в маркетинговом исследовании
по выявлению потребительских предпочтений жевательной резинки [10: 45] – російська перекладачка також вдало відтворює канцелярський стиль через словосполучення
«выявление потребительских предпочтений», хоча словосполучення «предпочтений
жевательной резинки» можна було б доповнити на кшталт «при покупке жевательной
резинки», щоб надати йому більш природного звучання. Іншим варіантом міг би стати
«в области жевательной резинки» для підкреслення канцелярської стилістики, адже подібні комбінації несумісних словосполучень часто можна почути по телефону від спеціалістів з телемаркетингу або ж на вулиці від представників «сітьового маркетингу».
2) Hello, sir, may I have a few minutes of your time for an important consumer study
concerning buying habits in relation to several competing brands of adhesive tape... ? [8: 221] Вітаю, сер, чи можете ви приділити мені кілька хвилин свого часу, щоб відповісти
на декілька запитань дуже важливого дослідження думки споживачів щодо їхніх звичок по відношенню до кількох конкуруючих брендів скотчу [9: 256] – вдало відтворено незграбний стиль опитувальника за допомогою клішованих словосполучень і двох
прийменників. Мабуть, «виробник» краще сполучається зі «скотчем», аніж «бренд»; російська перекладачка використала влучний відповідник «марка клейкой ленты»: Здравствуйте, сэр, не уделите ли мне пару минут для важного исследования потребительских
привычек касательно нескольких конкурирующих марок клейкой ленты [10: 92].
Ще однією рисою, що додає комізму не зовсім комічній ситуації є спосіб устрою
«пеклодіяльності». Пекло постає місцем з дуже схожою на земну економікою, платіжними засобами (якими виступають солодощі), недофінансуванням технічних активів, що
потребують модернізації, та розгалуженою бюрократичною системою. Cатана не забуває
позначати свої витвори стандартним “Authored by and Copyright Belonging to Satan” [8:
232] – «Автор і власник копірайту Сатана» [9: 269] – «Авторство и копирайт – Сатана»
[10: 97] (іншим варіантом міг би бути загальновживаний юридичний зворот «всі права
застережено» - «все права сохранены»), всі перебуваючі у пеклі мають особові справи,
заведені за певною формою, демони працюють клерками і не гребають хабарами, а якщо
доводиться звернутися до демона з певним запитом, то необхідно заповнювати форму з
відповідним кодом. Існує навіть тест на спасіння, за допомогою якого можна довести,
що твоя душа була засуджена до пекла випадково і заслуговує на переведення до кращого притулку. У наступному прикладі комічна інтонація досягається шляхом поєднан368

ня лексико-стилістичних засобів, характерних для економічного дискурсу, з маркерами,
притаманними неформальному, розмовному шару лексики і навіть такому соціолекту, як
сленг:
Are you there, Satan? It’s me, Madison. Don’t take the following as a scolding. Please
regard what I’m about to say as strictly constructive feedback. On the plus side, you’ve
been running one of the largest, most successful enterprises in the history of... well, history.
You’ve managed to grow your market share despite overwhelming competition from a direct,
omnipotent competitor. <…> Nevertheless, if I may be bluntly honest, your level of customer
service skills really sucks [8: 79].
Ти тут, Сатано? Це я, Медісон. Не сприймай те, що я скажу нижче, як лайку. Будь
ласка, зрозумій те, що я збираюсь сказати, як дуже конструктивний зворотний зв’язок.
Позитив полягає у тому, що ти керуєш одним з найбільших, найбільш успішних підприємств у історії… ну, просто в історії. Ти спромігся досягти питомої ваги свого товару
на ринку, незважаючи на непереборну конкуренцію з боку прямого, всемогутнього конкурента. Тим не менше, коли мені буде дозволено висловлюватися відверто, твій рівень
навичок обслуговування клієнтів просто жахливий [9: 92].
Ты там, Сатана? Это я, Мэдисон. Ты не подумай, что я к тебе придираюсь. Сочти мои следующие слова строго конструктивной критикой. Сначала о хорошем:
ты управляешь одним из самых крупных и успешных предприятий в истории... короче,
всей истории. Твоя доля рынка растет, невзирая на усилия всемогущего конкурента.
Тем не менее, прости меня за прямоту, качество обслуживания клиентов у тебя ниже
плинтуса [10: 33].
Обидві перекладачки вдало комбінують несумісні стилі у своїх перекладах, хоча не
завжди певний стиль оригіналу відтворено відповідним стилем у друготворі. Наприклад,
вислів If I may be bluntly honest звучить досить офіційно через вживання дієслова may,
відтак російський варіант «прости меня за прямоту» видається не достатньо стилістично
адекватним. Можна було б запропонувати «Если позволишь быть предельно откровенной». Знайдено вдалі ситуативні відповідники («конструктивний зворотний зв’язок»,
«конструктивная критика», «доля рынка»). Водночас, трансформації додавання в українському варіанті, наприклад, «питомої ваги свого товару на ринку» або ж «рівень навичок
обслуговування» не додає точності перекладу. У другому випадку додавання обтяжує
фразу, а у першому – виникає питання, про який товар йдеться. Хоча цей варіант можна
розцінювати як економічний термін на позначення будь-якого створеного об’єкту (товар,
послуга, інформація тощо), що може вважатися товаром. Натомість російська перекладачка вдалася до трансформації вилучення, з якоїсь причини не називаючи конкурента
«прямим», а лише «всемогутнім».
Дієслово suck має виразне негативне забарвлення, означає бути «неприємним, відразним, неадекватним» [11] і належить до молодіжного жаргону. У залежності від прагматики ситуації воно може набувати додаткових конотацій, сприйматися як брутальне
і образливе, тому виразно контрастує з економічним дискурсом. Відповідники, що їх
бачимо у перекладах, – хоча і передають негативний сигнифікативний компонент – не
відповідають оригіналові за усім конотаційним спектром і звучать доволі нейтрально (в
українському тексті) або ж просто розмовно (у російському). Як більш адекватний відповідник можна було б запропонувати «повна фігня», «отстой» або «жесть».
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В обох випадках пародіювання дискурсів у текстах ЦМ знов було застосовано буквальний переклад, але – на відміну від пародіювання жанру - у цьому випадку загалом було
досягнуто т.з. «динамічну еквівалентність» у термінології Ю.Найди, або ж комунікативну
еквівалентність, як її називає Г.Йегер, що існує тоді, коли обидва тексти збігаються за своєю комунікативною цінністю, або ж викликають однаковий комунікативний ефект [7: 79].
Оскільки Паланік без утоми кепкує зі звичок і персонажів, які належать до сфери
шоу-бізнесу, то невипадково, що одним з об’єктів глузування став Елтон Джон з піснею
Candle in the Wind («Свіча на вітру»), яку він спочатку присвятив Мерилін Монро, а після
загибелі Принцеси Діани переписав слова, залишивши ту саму музику, і присвятив нову
версію Діані. На похороні Медісон хтось знов переписав слова, і тепер пісня звучить як
“Good-bye, Madison Spencer, though I never knew you at all...” [8: 166]. І в українському, і
у російському тексті початкові слова було перекладено буквально: «Прощавай, Медісон
Спенсер, хоча ми тебе й не знали…» [9: 194] – «Прощай, Мэдди Спенсер, хоть я тебя
совсем не знал...» [10: 70]. Аби підказати неангломовному читачеві що за ситуацію мав
на увазі автор, можна було б перефразувати слова пісні і додати натяк на Принцесу, наприклад, «Прощавай, Меді Спенсер, - цього разу не Діана Френсіс Спенсер…». Якщо ж
обрати шлях прагматичної еквівалентності, можна було б залучити алюзію більш відому
цільовій аудиторії, як-от: «Всего тринадцять лет Ты, Мэдисон, прожить успела, Свеча
горела на столе, Свеча горела…».
Роман Чака Паланіка «Прокляті» вирізняється розгалуженою пародійністю, яка досягається комбінуванням жанрів, стилів, шарів лексики, і вимагає чутливого ставлення
з боку перекладача. У прикладах було проілюстровано два типи пародії, що прослідковуються у романі: пародія на жанр/твір (роман для підлітків, популярну пісню) і на
дискурс (телемаркетингу, економічний). Для відтворення пародійної тональності твору
перекладачки вдавалися як до буквального перекладу (у термінології Ньюмарка, що ми
її прийняли для цієї статті), так і до деяких перекладацьких трансформацій (додавання,
вилучення) для досягнення формальної (у разі пародії на жанр) або ж комунікативнопрагматичної (у разі пародії на дискурс) еквівалентності. У пародії на жанр буквальний
переклад не завжди є можливим, адже нерідко перекладачеві доводиться жертвувати
семантичною і референційною еквівалентністю заради досягнення прагматичної еквівалентності. Втім, у романі «Прокляті», наскрізна пародійна алюзія має настільки характерну синтаксичну структуру, тісно пов’язану з референтом пародії, що буквальний
переклад також став єдино можливим варіантом. Той самий вид перекладу у більшості
випадків виправданий і для відтворення пародії на дискурс, адже тут пародійність тексту
досягається за допомогою лексико-стилістичних засобів, які мають прямі відповідники
у цільовій мові. Таким чином, можна вважати, що перекладачки спромоглися адекватно
відтворити складну стилістику твору Паланіка і познайомити українських і російських
читачів з найновішим романом провідного сучасного автора.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Palahniuk Chuck. Chuck Palahniuk: “I wrote the book while my mother was dying of
cancer” : [an interview with writer Chuck Palahniuk] [Електронний ресурс] / interview by
Euan Ferguson // The Observer. – 2011. – 4 Sept. – Режим доступу до журн. : http://www.
guardian.co.uk/books/2011/sep/04/chuck-palahniuk-fight-club-interview
370

2. Palahniuk, Chuck. Damned if you do : [an interview with writer Chuck Palahniuk]
[Електронний ресурс] / interview by Royal Young // Interview Magazine. – Режим доступу
до журн. : http://www.interviewmagazine.com/culture/chuck-palahniuk-damned#page2
3. Palahniuk, Chuck. Chuck Palahniuk finds hell in an author’s suite : [an interview with
writer Chuck Palahniuk] [Електронний ресурс] / interview by Kasey Carpenter // Litreactor. –
2011. – 18 Oct. – Режим доступу до журн. : http://litreactor.com/interviews/chuck-palahniukfinds-hell-in-an-authors-suite
4. Broeder, Linda. Translating Humour: The Problems of Translating Terry Pratchett :
Master Translation MA Thesis [Електронний ресурс] / Linda Broeder. – Utrecht University,
2007. – Режим доступу: http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2010-0325-200222/
MA_thesis_Linda_Broeder_UU_2007.pdf
5. Newmark, Peter. A Textbook of Translation / Peter Newmark. – New Jersey : Prentice
Hall International, 1988. – 292 p. – ISBN 0-13-912593-0.
6. Кам’янець Анжела Богданівна. Інтертекстуальна іронія і переклад / А. Б. Кам’янець,
Т. Є. Некряч. – К. : Видавець Карпенко В.М., 2010. –176 с. – ISBN 966-1516-17-4.
7. Швейцер Александр Давидович. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты / А.
Д. Швейцер. – М. : Наука, 1988. – 215 с. – ISBN 5-02-010882-0.
8. Palahniuk, Chuck. Damned / Chuck Palahniuk. – 1st ed. – New York : Anchor Books,
2012. – 256 p. – ISBN 978-0-307-47653-1.
9. Палагнюк Чак. Прокляті / Чак Палагнюк ; пер. з англ. Антоніна Івахненко. – Харків : Фоліо, 2012. – 287 с. – ISBN 978-966-03-5746-4.
10. Паланик Чак. Проклятые [Электронный ресурс] / Чак Паланик ; пер. с англ. Екатерина Мартинкевич. – М. : АСТ, 2013. – 320 с. – Режим доступу: http://www.altbook.ru/
index.php/site/damned
11. Merriam Webster Online [Електронний ресурс]. – Режим доступу до словн.: http://
www.merriam-webster.com
Стаття надійшла до редакції 25.07.13
Данилина С., ассистент,
КНУ им. Тараса Шевченко, Киев
АДСКАЯ ПАРОДИЯ РОМАНА ПАЛАНИКА «ПРОКЛЯТЫЕ»
В ПЕРЕВОДЕ
В статье предлагается классификация многоуровневой пародии романа Ч.Паланика
«Проклятые» и рассматриваются способы достижения пародийного эффекта в оригинале. Исследуются соответствующие лексико-стилистические средства романа, специфика их коммуникативного воздействия и переводческие приемы, применяемые для
адекватной передачи коммуникативного эффекта в переводах романа на украинский и
русский языки.
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INFERNAL PARODY OF PALAHNIUK’S ‘DAMNED’
IN TRANSLATIONS
The article offers a classification of the multilayered parody in Chuck Palahniuk’s novel
‘Damned’ and examines the components of its parodic nature. The lexico-stylistic resources,
specifics of their communicative function and translation methods employed for their faithful
rendering into the TL are dealt with in the article.

УДК 811.111’253:372.8
И. Роляк, к.ф.н., адъюнкт,
Университет Яна Кохановского, Кельце, Польша
К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ ТЕКСТОВ ИЗ ОБЛАСТИ
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ С ПОЛЬСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК НА
ПРОДВИНУТОМ УРОВНЕ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ
Объектом и предметом обучения переводу на продвинутом уровне владения русским
языком делового общения является текст по специальности, однако, не только чисто
экономического содержания, а включающий также ценную культурную информацию.
Переводчик должен учесть все факторы, в том числе, культурологический, которые
оказали влияние на создание текста и которые важны при переводе на польский или
русский язык. В связи с этим в статье рассматриваются основные трудности перевода, которые связаны с лексико-стилистическими особенностями деловой речи и интерференцией.
Ключевые слова: обучение переводу, текст, перевод, деловое общение.
Развитие умений перевода текстов из области русского языка делового общения у
иностранных учащихся на продвинутом уровне владения языком, где кроме письменного перевода иностранцы учатся также умению перевода устных текстов (имея перед
собой переводимый текст, большой по объему и сложный по содержанию), является достаточно трудной задачей. Особую сложность представляет неподготовленный перевод,
без помощи словаря. Кроме специальных терминов и понятий здесь появляется много
разговорной лексики (при переводе, например, интервью, совещаний), а также фоновой
информации. Объем переводимых текстов – более 400 слов. Перевод осуществляется в
обе стороны, с преобладанием перевода на русский язык.
Необходимо отметить, что в на занятиях по РЯДО объектом и предметом обучения
является текст по специальности, однако, не только чисто экономического содержания, а
включающий также ценную культурную информацию, крылатые выражения, элементы
© И. Роляк, 2013
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разговорной речи, нередко - экономическую или политическую ситуацию, в которой
создавался текст, или, точнее говоря - дискурс. Перевод таких текстов необходим для
дальнейшей профессиональной деятельности, так как переводчик, являясь участником
межкультурного общения, должен учесть все факторы, в том числе, культурологический,
которые оказали влияние на создание текста и которые важны при переводе на польский
или русский язык. Такой подход к анализу текста проводится с дискурсивных позиций.
В русле коммуникативно-ориентированной методики, которой мы придерживаемся, «обучать следует на материале высказываний, типичных для реальной профессиональной
деятельности, что обусловило целесообразность использования понятий «дискурс» и
«анализ дискурса» при подготовке студентов неязыковых вузов (а также языковых, в
обучении профессиональной коммуникации – прим. наше – И.Р.) к деятельности переводчика»[6:14]. Кроме того, необходимо применять также социокультурный подход к
переводимым текстам, состоящий в изучении профессиональной среды, в которой протекает данная деятельность, получении предметной информации и использовании ее в
решении профессиональных задач.
Каким образом следует обучать иностранцев переводу текстов по специальности?
Каким должен быть правильный перевод этих текстов? Попробуем ответить на эти вопросы.
При обучении переводу следует постоянно напоминать учащимся, что слова на родном и иностранном языках редко являются аналогичными единицами, чаще всего значение слова в одном из этих языков шире, поэтому при семантизации слова важно учитывать также знание его предметно-логической соотнесенности, его сочетаемость и типичные контексты его употребления. В связи с этим многие ученые рассматривают такие
понятия как эквивалентность, адекватность и тождественность перевода (см. работы:
Бархударова Л.С., Виноградова В.С., Комиссарова В.Н.,, Швейцера А.Д, Рецкера Я.И.,
Гарбовского Н.К., Алимова В.В. и др.). В современном переводоведении для обозначения «требуемого характера отношений между текстом на исходящем языке и текстом
на переводимом языке» все чаще используется понятие эквивалентность [7:313]. Часто
выбор нужного эквивалента в другом языке может быть затруднен из-за неполного соотношения объемов значения слова и его ближайшего коррелята в родном языке. Поэтому,
семантизируя слово, недостаточным представляется использовать только беспереводные
методы, такие как дефиниция, описание или контекстуальная догадка. Толкование лексических единиц, особенно в сфере делового общения, часто представляет собой использование громоздких и абстрактных формулировок, неточностей, а контекстуальная
догадка также не всегда точна. По мнению Лизунова В.С., в реальном учебном процессе
«широко применяются и беспереводные и переводные приемы обучения. Задача преподавателя – найти разумное соотношение между ними, руководствуясь принципом учебно-методической целесообразности» [10:171]. Наш опыт проведения занятий показывает, что семантизация лексики гораздо более эффективна при сочетании с его переводом
на родной язык. Тем более, что будущие специалисты в области бизнес-языка должны
будут знать ключевые слова и терминологию и их значения как в русском, так и в польском языках. Мы согласны с замечанием, что «выполнение....перевода с русского языка
на родной требует столь глубокого проникновения в содержание переводимых единиц,
какого вряд ли можно добиться другими методами, а перевод с родного языка на русский
373

дает возможность добиться от учащегося употребления именно тех структур, на которые
хочет обратить его внимание преподаватель, обеспечить активизацию языковых средств,
принадлежащих к разным стилям речи» [10:173].
Следует отметить, что при переводе текстов из области делового общения главным
требованием является точность передачи информации. Однако фирмам нужны переводчики, которые, кроме точности передачи информации, обладают также умением правильно передать коммуникативную цель высказывания, учитывают социокультурные
особенности коммуникантов, ситуации общения, пользуясь правильным языком и терминологией. Для этого необходимо обучать слушателей правилам межкультурной коммуникации и прививать им социокультурную компетенцию. Так, в переводимых нами
интервью часто встречаются такие лексические единицы как путч, дефолт, августовский кризис и т.д., которые студенты не понимают без дополнительных разъяснений, а,
следовательно, не могут адекватно перевести. Кроме того, в текстах публицистического характера можно встретить элементы разговорной лексики, цитаты, пословицы и
поговорки (в том числе перефразированные), которые вызывают недоумение без представления в связи с ними культурно-исторического фона и происхождения этих слов и
выражений: кануть в лету, раскрутка бренда (компании и т.д.), предприятие рухнет,
аврал на работе и др.; устойчивые словосочетания, использующиеся в речи бизнесменов: запускать (перезапускать) торговые марки, позиционировать (фирму, марку,
бренд); заимствованные термины: медиа-баинг, пресс эджентри, паблисити, ритейлер,
эйчар и др. Фоновые знания помогают переводчику понимать экстралингвистический
контекст переводимого текста. Они неоднородны и могут быть разделены по степени
распространенности на три вида: общечеловеческие, региональные и страноведческие.
В.Д.Калинина считает, что для переводоведения важнее страноведческие знания, то есть
те сведения, «которыми располагают все члены определенной этнической или языковой
общности в равной мере» [9:39]. Они представляют собой часть национальной культуры,
результат «исторического развития данной этнической или государственной общности в
равной мере»[4:126]. Следует добавить, однако, что при переводе профессионально ориентированных текстов не менее важными являются также социально-групповые знания,
свойственные людям определенных профессий и специальностей. В нашем случае – это
язык делового общения, охватывающий широкий спектр бизнес-коммуникации, в том
числе – международной.
Таким образом, для адекватного перевода текста важны фоновые знания, которые
подробно рассматриваются в книге Е.М.Верещагина и В.Г.Костомарова «Язык и культура» и определяются как общие для участников коммуникативного акта знания, обеспечивающие взаимопонимание при общении [4: 43]. По мнению В.С.Виноградова, «фоновая информация – это социокультурные сведения, характерные лишь для определенной
нации или национальности, освоенные массой их представителей и отраженные в языке
данной национальной общности» [5:37].
На продвинутом уровне РЯДО в переводе целесообразно использовать не только
монологические тексты, но также диалоги и полилоги, что немаловажно для дальнейшей работы в сфере международного бизнеса, поскольку учащимся придется переводить не только разные документы и статьи, но также переговоры, разговоры на выставке,
беседы, круглые столы и т.д. Поэтому, читая или составляя диалоги, учащиеся также
374

играют роли переводчиков (один из них переводит на польский язык говорящих); более
сложный вариант - перевод учащимися диалога без подготовки и текста перед глазами.
Нами даются также письменные задания по переводу согласно проходимой тематике.
При переводе мы обращаем особое внимание на интерференцию родного языка, а также на существующие варианты перевода. Учащиеся должны использовать как можно
более богатый запас слов, оперировать синонимами, избегать повторений, чтобы наиболее точно, но не дословно передавать смысл переводимого. Так, говоря о качестве
товара, вместо слов плохое, хорошее желательно использовать следующие определения:
высокое, высочайшее, или - несоответствующее, ненадлежащее, которые характерны
для делового стиля.
Самую большую проблему при переводе различных видов текстов представляет интерференция. Польский и русский языки являются, как известно, близкородственными.
Но это не исключает, а, наоборот, предполагает и даже стимулирует возникновение интерференции на разных уровнях. Как пишет Ю.В.Дмитриева, «чем меньше типологическое расстояние между родным и изучаемым языками, чем больше степень их сходства
и меньше различие, тем больше вероятность появления интерференции. Если это расстояние велико, то есть языки генетически не родственны, то случаев автоматического
переноса, а, как следствие, и ошибок, допускаемых обучаемыми, будет меньше» [8].
Для установления точек возможной интерференции, порождающей типичные ошибки, следует прибегать к сопоставительному анализу польского и русского языков, что,
несомненно, является очень важным. Однако одного лингвистического сопоставления
далеко не достаточно для преподавателя, для того, чтобы он знал причины и характер
прогнозируемых ошибок, «потому что кроме лингвистических факторов интерференция
стимулируется еще и рядом факторов экстралингвистического характера, которые при
сопоставлении не учитываются» [3: 15].
Поэтому многие методисты согласны в том, что огромную роль, помимо сопоставительного анализа, играет также анализ типичных ошибок, являющихся следствием межъязыковой интерференции. Результат такого анализа «показывает конкретные «точки» этой
интерференции и в какой-то мере вскрывает характер ее проявления» [13:70-73].
В профессионально ориентированном переводе, по словам В.В.Алимова и на основании проведенных исследований проявляются следующие виды интерференции: звуковая, орфографическая, грамматическая (морфологическая, синтаксическая и пунктуационная) интерференция, лексическая, семантическая, стилистическая и внутриязыковая
интерференция [1:64].
При обучении переводу в сфере РЯДО следует учитывать также присущий деловому
общению языковой стиль, поскольку здесь можно говорить о своеобразном «переключении кодов» - «переходе говорящего в процессе языкового общения с одного языка (диалекта, стиля) на другой в зависимости от условий коммуникации» [2:28]. Иначе говоря,
учащиеся, которые уже в каком-то объеме знают русский литературный язык должны
переключиться на русской язык делового общения, имеющий свои особенности, среди
которых можно выделить следующие: 1) использование терминов и профессионализмов из области экономической, юридической, бухгалтерской и финансовой лексики (бухучет, баланс, юридическая сила, диспач, «быки», «медведи» и т.д.); 2) использование
нетерминологических слов (преимущественно в деловой документации), относящихся
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к официально-деловому стилю, часто канцеляризмов: настоящий, надлежащий, сего
года, при сем, препровождаться и т.д.; 3) широкое использование отглагольных существительных: приемка, высылка, отгрузка, несоблюдение, невыполнение и др.; 4) наименование лиц как сторонников правоотношений, часто парных: покупатель-продавец,
арендатор-арендодатель, кредитор-заемщик, истец - ответчик и др.; 5) употребление
так называемых «расщепленных» сказуемых» [12:50]: оказать (содействие), провести
(переговоры), реализовать (товар) и т.д.; 6) употребление устойчивых сочетаний: заключить договор, направить рекламацию, установленный порядок, юридический адрес
и др.; 7) употребление языковых трафаретов, штампов: в целях улучшения..., ссылаясь
на..., в соответствии с...; 8) активное употребление страдательных конструкций типа:
комиссией было обнаружено..., была проведена экспертиза... и др.
Все вышесказанное необходимо учитывать при обучении переводу текстов и преодолению возможной интерференции родного, а также изученного уже литературного варианта русского языка, так как происходит изменение роли говорящего (или пишущего),
находящегося в ситуации не бытового общения, а делового. Большую роль при переводе
играет также тема общения (в данном случае деловая), где важно знать основную терминологию, а также узус ее употребления, вид и жанр дискурса, роли отправителя и получателя информации, кому направлена информация – то есть целый ряд лингвистических
и экстралингвистических факторов, определяющих качественность и адекватность выполняемого перевода.
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ДО ПИТАННЯ ПРО НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТIВ
З ГАЛУЗІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
НА РОСІЙСЬКУ НА РОЗВИНУТОМУ РІВНІ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ
Об’єктом і предметом навчання перекладу на розвинутому рівні володіння російською мовою ділового спілкування є фаховий текст, однак, не тільки чисто економічного змісту, а такий, що включає також цінну культурну інформацію. Перекладач повинен
урахувати всі чинники, у тому числі культурологічні, що вплинули на створення тексту
і є важливими при перекладі на польську чи російську мову. У зв’язку з цим у статті
розглядаються основні труднощі перекладу, пов’язані з лексико-стилістичними особливостями ділового мовлення і інтерференцією.
Ключові слова: навчання перекладу, текст, переклад, ділове спілкування.
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ON THE PROBLEM OF TEACHING TRANSLATION OF BUSINESS
TEXTS FROM POLISH INTO RUSSIAN FOR ADVANCED LEVEL
The object and subject of teaching translation on the advanced level of Business Russian
is a special text containing not only economic but also valuable cultural information. An
interpreter/translator should take into account all factors, including the culturological one,
which influences the text production and plays a very important role in translation into Russian
or Polish.
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БАЛАНС ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО И ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ПОДХОДОВ В ОБУЧЕНИИ СТАНДАРТАМ СОЦИАЛЬНО ПРИЕМЛЕМОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
(на материале германских языков в сопоставлении с русским)
Статья посвящена методологическим вопросам разработки семантических аспектов методики преподавания иностранного языка с акцентом на формировании коммуникативной компетенции русскоязычных учащихся в сфере межличностного делового
общения с европейскими партнерами.
Ключевые слова: адресатоцентризм, клиентоцентризм, коммуникативный квест,
интеркультурная коммуникативная компетенция, прагмема.
00. Как известно, коммуникативный поворот в обучении студентов иностранным
языкам предполагает не только успешное овладение основными правилами грамматики
и стартовым лексическим запасом изучаемого языка, но также, и даже в первую очередь,
успешную реализацию коммуникативных готовностей в сфере повседневного и делового, и в том числе профессионального / профессионально-ориентированного общения.
Возрастает потребность в нахождении эффективного решения задачи по подготовке
студентов к успешному осуществлению культуросообразных дискурсивных практик в
типичных контекстах и ситуациях означенной сферы [e.g. 1; 7; 8; 10; 12; 13; 15; 17; 19].
Задача формирования и развития языковой, коммуникативной и межкультурной
компетенции предъявляет высокие требования к учащимся, учебному процессу и учебным материалам. В частности, на международном рынке учебных комплектов за период
последних двух десятилетий заметен рост осознания того обстоятельства, что одного
чтения биографии Адама Смита недостаточно, чтобы подготовить эффективного работника транснациональной корпорации. Налажен выпуск специализированных учебных
комплектов с установкой на применение тренируемых навыков в конкретных секторах
профессионально ориентированного делового общения (логистика, бухгалтерское дело,
переговорный процесс, сервис и т.д. издательствами Longman, MacMillan, CUP etc.), раз© А. Богатырёв, О. Богатырёва, А. Тихомирова 2013
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рабатываются интерактивные интернациональные комбинированные учебные курсы [1]
по таким направлениям как менеджмент, маркетинг, сервис etc.
Не только правила грамматики языка и специальные знания содержательного и процедурного планов, но и нормы и цели корпоративной культуры и сопряженные с ними
смыслы определяют продуктивные модели статусно-ролевого речевого поведения профессионалов. Понимание профессионально ориентированного обучения языку как исключительно изучения специальной лексики и / или «чтения текстов по специальности»
не соответствует актуальным требованиям деловой коммуникации в силу принципиальной неполноты и не-простроенности типовых моделей межличностного делового взаимодействия профессионалов с «экстра- профессиональными» представителями круга
профессионального, т.е. регламентированного профессиональными нормами, ресурсами, целями и задачами дискурса. Область решения в коммуникации типичных профессиональных задач следует рассматривать как часть входящей в состав профессиограммы
трудограммы, а критерии оценки уровня готовности работника к осуществлению профессиональных задач в общении – как существенный элемент разработки психограммы
нанимаемого работника [2: 132]).
Исследователь А.Ю. Русаков относит к источникам рисков современного информационного общества замещение духовной культуры узкопрофессиональными знаниями
[3: 204]. И мы готовы признать, что в общем приближении такая угроза существует. Но
стоит нам принять во внимание задачу развития навыков и готовностей профессионального общения с непрофессионалами, как мы вынуждены убедиться в том, что пределы
стилевой вариативности общения в значительной мере диктуются ценностями, внеположенными техническому заданию. Профессионал в сфере общения с потребителяминепрофессионалами вынужден считаться с культурой наличной социальной среды (и
иногда даже воздействовать на нее путем выдвижения новых моделей взаимоотношений
и коммуникации как форм самопрезентации и творческого преобразования условий деятельности, общения, социального партнерства). Одна из попыток разработки обобщенной модели совершенствования коммуникативных навыков в означенной сфере связана
с разработкой научного представления об адресатоцентричном дискурсе.
01. Адресатоцентрический деловой дискурс говорящего
Говоря об адресатоцентрическом деловом дискурсе говорящего, мы имеем в виду
соответствующие адресатоцентрической коммуникативной установке стиль и содержание межличностного делового общения. В сфере сервиса и работы с клиентами понятие адресатоцентризма переплетается с понятием клиентоцентризма. Отсюда возникает
проблема соотнесения и разграничения этих двух понятий.
На каких языках пытается сегодня говорить концепция клиентоцентризма? Экономисты пишут о человеческих ценностях, о социально- психологическом резонансе; гуманитарии – о маркетинге, менеджменте, экономической целесообразности и конкурентоспособности. Вот несколько определений клиентоцентризма от известного консультанта и “маркетера”1 Игоря Манна:
– это четыре основных элемента: «высокие материи», процессы, продукт и сервис;
– это «баланс ожиданий и разрешений клиента» (справедливый (с точки зрения клиента) баланс его ожиданий от бизнеса и его разрешений бизнесу);
1

Используются кавычки экзотического слова (О.Б.).
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– это стремление работать так, чтобы клиенты были восхищены вашим подходом и
с восторгом рассказывали другим, какие вы замечательные;
– это характеристика степени соответствия поставщика (либо отдельных его элементов) существующим ожиданиям клиентов из целевой аудитории [4].
Мы полагаем, что адресатоцентрическая установка в общении (отчасти как контрбаланс институто-центрической, эгоцентрической и т.д.) позволяет корректировать
дискурсивные практики с учетом принципов и требований такта, индивидуализации,
симпатии, эффективности, культуры ведения диалога. Возникает вопрос о том, чем
адресатоцентризм отличается от “клиентоцентризма”. Но прежде чем приступить к процедуре контрастивного анализа необходимо располагать каноническим инвариантом
определения “клиентоцентризма” (однако пока что концепция клиентоцентризма предпочитает говорить на языке деклараций и афоризмов, которые мало к чему обязывают
клерка в офисе). В плане синтеза понятия адресатоцентрического построения дискурса в деловой / профессиональной сфере мы можем указать на следующие коммуникативные грани и аспекты его практической реализации:
(a) дифференцированное выделение адресата из более широкой аудитории;
(b) разностороннее формирование положительного образа адресата в дискурсе говорящего;
(c) коммуникативное урегулирование дистанции между говорящим и слушающим с
учетом статусно-ролевых характеристик, соответствующее регулирование стилистического регистра и доступа к информации;
(d) управление (в ходе делового общения) комплексом затрагиваемых в общении интересов адресата;
(e) обеспечение и поддержание должного (высокого) уровня эмоционального контакта;
(f) обеспечение и поддержание должного высокого уровня доверия (разработка кодекса взаимного доверия);
(g) обеспечение и поддержание необходимого уровня взаимопонимания и должного
режима информационного обмена;
(h) незамедлительное реагирование на обусловленные деловым партнерством просьбы (жалобы, пожелания, запросы) адресата;
(i) неукоснительное и своевременное выполнение деловых обязательств и обещаний
в отношении адресата;
(j) обсуждение стратегий возможного взаимодействия, выбор либо выработка оптимальной стратегии взаимодействия;
(k) коммуникативное урегулирование уровня взаимной ответственности сторон;
(l) установка на диалогический характер коррекции исходных позиций по дискуссионным вопросам;
(m) минимизация избыточной информации и спама по выстраиваемой линии взаимодействия с адресатом;
(n) установка на поддержание / сохранение высокого уровня авторитета адресата
на протяжении всех эпизодов делового взаимодействия;
(о) установка на поддержание / сохранение возможности продолжения режима конструктивного диалога с адресатом после завершения эпизодов делового взаимодействия, этапа совместной деятельности.
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Заметим, что в плане проекции означенной полиаспектной коммуникативной установки адресатоцентризма в профессиограмму работника мы наблюдаем определенное
пересечение с профессиометрическим понятием коммуникабельности, в свою очередь
также остающегося на настоящий день «в стадии формирования» в метаязыке коммуникативной лингвистики [5]. Мы можем предположить, что коммуникабельность, несмотря на высокую значимость социо-культурного и образовательного факторов, является
чертой характера, обусловлена определенными индивидуальными наклонностями личности. В условиях семантической нестабильности понятий клиентоцентризма (статус
которого дрейфует по акваториям маркетинга, менеджмента, рекрутинга, сервиса, некоторых бюрократических нормативов и декларативов), коммуникабельности, а также находящегося в стадии становления в поле коммуникативистики адресатоцентрического
дискурса сегодня представляется затруднительным четко определить, к сфере какого из
них относится, например, такое требование из области готовностей (переводчиков) как
«выбор вариации перевода в зависимости от характера реципиента» [6: 68] или «определение оптимальной тактики взаимодействия с клиентом в случае возникновения конфликта» [ibidem]. Заметим, что ключевое слово «клиент» в общем случае еще не определяет автоматически конкретного содержания термина «оптимальная тактика».
02. Освоение культурного кода как проблема
В то же время следует отметить, что освоение стандартов дискурса вежливости
(шире – дискурса адекватности) в профессиональной сфере представляет сложную в
методическом отношении задачу. Родовым источником затруднений здесь выступает,
по-видимому, то обстоятельство что выступающие источником смыслов символические
формы культур не совпадают. Социокуокультурно обусловленные образы конструктивного речевого взаимодействия могут трактоваться не только в терминах типовых моделей / схем поведения, но и в терминах глубинных детерминант, определяющих границы
допустимого и недопустимого в диалоге / межличностном институциональном общении
с точки зрения определяющего культуру метафизического сознания, шире – менталитета. Формула святого Амвросия Медиоланского (“si fueris Rōmae, Rōmānō vīvitō mōre; si
fueris alibī, vīvitō sicut ibi”), согласно которой человеку надлежит жить по нормам общества или окружения, в котором он находится (англ. “When in Rome do as the Romans
do” – «в Риме поступай как римляне поступают», или живи, следуя «римским нравам» –
“Rōmānō vīvitō mōre”), сегодня особенно актуальна в плане коммуникативной / языковой
подготовки для профессиональных и специальных целей. В ней замечательно передана
не только прерывность человеческого опыта, но и определенная ограниченность способности объяснить всю многосложную природу культурных различий между представителями различных локальных или этнокультурных общностей. Золотое правило этики
уступает место «платиновому правилу» «относись к другим (например, к клиентам) так,
как ОНИ бы хотели, чтобы относились к НИМ». Но и здесь мы вступаем в круг, который
не замечает диалогической природы коммуникации, проблемы перевода на язык другой
культуры. Адресатоцентризм и самопрезентация также образуют круг, но думается, что
этот круг герменевтический, такой, который родится из реализации диалогического начала в профессионально ориентированной коммуникации.
Всякая культура уникальна и локальна. Поэтому стандарты коммуникативного
проявления коммуникабельности могут различаться в различных (этно-социо-) культу381

рах делового общения. Так, например, несмотря на то, что многие немцы готовы отнести
готовность русских говорить и расспрашивать зарубежных партнеров о семье и здоровье
в самом начале переговоров на счет некоторой демонстрации «открытости» загадочной
русской души, всё же сами они относят такие вопросы в подобной ситуации к неделовому, вызывающему фрустрацию стилю общения. Дело в том, что русские мыслят переговорный процесс атмосферично, а представители немецкой деловой культуры – линейно.
Принадлежность немецкой деловой культуры общения к специфическим культурам [7:
54] обнаруживается по контрасту с диффузными культурами, в данном случае – с русской. Этическое устремление к проявлению коммуникабельности, участия, готовности
к сотрудничеству может объединять представителей различных культур делового общения, но последовательное выполнение данного намерения требует учета культурных
стандартов партнера, употребления конвенциональных форм делового общения.
Освоение иностранного языка в целях межличностного общения связано с разработкой векторов коррекции привычных продуктивных моделей речи учащихся [8: 77-95 etc.;
9; 10; 11; 12]. Однако реализацию алгоритма риторической коррекции речевых шагов учащихся в отношении целевого языка-культуры усложняет необходимость частой смены
векторов коррекции исходной продуктивных моделей речевого поведения (родной культуры). Например таких, как полихронность / монохронность режима общения, импликационность / экспликационность речи и т.д. Разноплановое и многократное (фрустрирующее)
педагогическое вмешательство востребовано в современной педагогической практике и
при обслуживании одного и того же алгоритма продуктивного и социально приемлемого
речевого поведения, что иногда повышает долю интерпретационной компоненты в составе задания до критической отметки ресурса внимания учащегося. Нагрузка на учащегося
усугубляется запретительным характером многих правил и дефицитом опор в позитивном
опыте использования иностранного языка. В этой связи интрепретационные процедуры в
обучении дискурсу должны быть уравновешены демонстрационными.
Интерпретация чужой культуры в терминах родной не всегда конструктивна. Мониторинг уровня знаний иноязычных форм (коллокаций) проявления вежливости показал
прагматическую и эмоциогенную ассиметричность буквальных эквивалентов английских вежливых фраз при переводе их на русский язык. Например, стандартная и приемлемая вежливая англоязычная фраза “What can I do for You?” [13: 27], приравниваемая
по прагматическому смыслу к русским фразам «Чем могут быть Вам полезен?» («Чем
Вам можно помочь?») при буквальном переводе приобретает негативный смысл. И
при этом не только транслирует отказ от сотрудничества (конструктивного взаимодействия), но и кроме того передает (противоположную англосаксонскому оригиналу) ауру
холодного дистанцирования от собеседника: «Ну что я могу для Вас сделать?!». Таким
образом, одних лексических и грамматических ресурсов и самого общего плана знаний
о целевой культуре для корректного и адекватного речевого поведения на иностранном
языке в профессиональной сфере недостаточно.
Коммуникативно ориентированное освоение лексико-грамматических коллокаций
требует процедуры валидации, которую можно попробовать определить как определение
диапазонов уместности, приемлемости, эффективности в реализации прагмем (коммуникативных поступков) определенным языковым / коммуникативным способом2.
2
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Мы вынуждены отметить, что Г. Видоусон, известный автор трудов по коммуникативной компе-

На основе представленного выше частного затруднения мы приходим к выводу о
существовании трех базовых подходов к объяснению интеркультурных семантических
барьеров. Первым может быть назван «экспланативный» подход (от английского глагола explain – объяснять), обусловленный задачей образного представления буквальных
значений номинативных единиц языка. Второй подход коннотативный, апеллирующий
к смысловым ассоциациям некоторого понятия, полноте богатства контекстов его употребления в культуре (в транзакции, в дискурсе). Он позволяет, например, усматривать
каламбуры, что может оказаться значимым в сфере рекламы, массовой культуры, PRтехнологий, межличностного общения, художественного перевода. Третий подход, «экспликативный», предполагает выведение смысла номинативной единицы из актуальных
коммуникативных задач и интенций собеседников, из деятельностной природы малых
жанров межличностного взаимодействия, интеракции, то есть – из прагмемы (но непременно в рамках определенного континуума языка-культуры).
Как справедливо отмечает В.Г. Гак, прагматика изучает язык в плане его практического употребления [15: 554]. В предлагаемой ученым модели оценки условий переводимости с одного языка на другой в составе двух сопоставляемых языков выделяются формальный план и прагмема, которая определяется как социальная функция акта речи [cf.
15: 570]. (Подчеркнем, что понятие акта речи в понятийно-терминологическом аппарате
В.Г. очевидно не тождественно понятию “speech act” в англосаксонской традиции Дж.
Остина, Дж. Серля etc.). В свете означенной модели предельное сходство языков обусловлено сходством форм при тождестве прагмем. Встречаются различия между культурами в наборах актуальных прагмем, влекущие за собой определенные затруднения,
избежать которых могут помочь культуроведческие познания и специальные тренинги.
Но, пожалуй, как и в плане освоения практической фонетики, наибольшую трудность составляют не экзотические элементы иноязычного / инокультурного кода, а сходные с усвоенными «с детства» модели. Возьмем для рассмотрения упражнение “Dealing
with complaints” из учебного пособия для студентов “In company” [13: 27]. В задании
требуется выбрать из трех вариантов реплик клерка оптимальный вариант, например:
“(a) Can You tell me exactly what the problem is? (b) What exactly is your problem? (c) What
seems to be the problem?” [ibidem]. Пословная семантизация для русском – здесь ненадежный помощник. Более того, неверные ответы бывают рационально и убедительно
аргументированными на русском языке, в то время как верные – абсолютно неаргументированными, если не принимать во внимание ядерный аргумент «так не говорят».
Попытка осмыслить иноязычную форму (по Гаку) на основе прагмемы и форм родной
культуры (способ понимания чужой культуры как диалекта своей исходной культуры) не
всегда соответствует критериям точности, валидности, экономии.
Заметим однако, что выполнение приведенного задания подчинено строгому алгоритму коммуникативных действий, образующему грамматику прагмем данного малого
жанра делового общения: “(1) greet and reassure the caller; (2) get the details; (3) listen and
empathise; (4) suggest possible solution; (5) agree on a course of action; (6) end on a positive
note” [13: 27]. Как можно видеть, уже сама схема стандартной сегментации речевого
тенции и методике преподавания английского языка, оценивает перспективу освоения группой учащихся этикета в сфере специализированного делового общения достаточно скептически [14: 269].
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потока, распределения его на координируемые шаги (этапы коммуникативного воздействия и взаимодействия) выступает средством актуализации регулятивного начала в
профессиональном общении. Использование таких практико-ориентированных алгоритмов составляет основу разработки коммуникативного квеста как современной формы
интерактивного обучения [12; 16]. Отметим многослойность алгоритма, связанного
с необходимостью выбора социально приемлемых языковых форм и речевых шагов
говорящего. Отсюда проистекает методический принцип перевыраженности смысла
речевого действия в прагмеме, синтаксеме (порядок следования важен) и форме. (Он
позволяет трактовать речевое / коммуникативное поведение в свете языкового, процедурного и этического аспектов оценки речевого поступка в их взаимодействии.) Коль скоро
национально-культурная специфика деятельностей проявляется в «социально одобренных в данной локальной культуре стандартных способах совершения действий, иными
словами – в операциях или наборах операций, посредством которых выполняется деятельность» [17: 8], единство означенных трех компонентов мы можем обозначить здесь
как «операцию». Операция трактуется здесь и далее как единица дидактического плана
в терминах интеркультурной коммуникативной компетенции.
03. Коммуникативный квест как интерактивная форма обучения
Находящаяся в стадии теоретической разработки обучающая технология коммуникативный квест выступает как контрбаланс известной технологии Веб-Квеста
(англ. Web-Quest, WebQuest), ассоциирующейся с именем английского разработчика
данной технологии Берни Доджа [18etc.]. Как и Веб-Квест, коммуникативный квест
включает в себя следующую цепочку элементов: (1) введение в проблемную ситуацию;
(2) поиск решения; (3) работа с ресурсами (электронными); (4) получение некоторого
нового знания, умения, навыка, опыта; (5) введение/ включение его в коммуникацию. К
недостаткам технологии веб-квеста, на наш взгляд, относятся спорная эффективность
неограниченной ресурсной базы (the Internet), не всегда способствующей быстрому
нахождению оптимального решения; низкий уровень верифицируемости результата;
time consuming – низкий уровень тайм-менеджмента, приблизительность / дискуссионность получаемых результатов поиска (см. противоположную оценку [19]). Сегодня
фактор хронометрической компетенции, временного планирования и временного графика в составе профессиональной подготовки / переподготовки становится одним из
ведущих в оценке ставимых задач, а также средств и эффективности их выполнения.
Коммуникативный квест ограничивает пространство поиска закрытым набором вариантов, обеспечивает возможность получения разъяснения ошибки (с понижением рейтинга тестируемого). В то же время в коммуникативном квесте приоритет принадлежит
демонстрационным формам представления продуктивных моделей текстопроизводства. В условиях недостижимости систематического и полного описания регулятивов
чужой культуры (и при сокращении бюджета времени на изучение иностранного языка) коммуникативный квест может выступать средством компрессии времени, затрачиваемого на освоение учебного материала. Коммуникативный квест призван научить
конструктивным тактикам эффективного общения на основе внедрения аутентичных
дискурсивным практикам изучаемой культуры продуктивных моделей эффективного и
культуросообразного коммуникативного поведения.
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В методическую оболочку коммуникативного квеста наряду с «вызовом» и «ответом» могут также входить элементы проблематизации, «гамификации»3 (разрабатывается модель интерактивной ролевой игровой реальности с участием фиктивных персонажей, возможностью выбора игровой «маски», аватара и т.д.; выделяются уровни прохождения, бонусы и штрафы etc.), элементы технологии критического мышления, элементы
мониторинга, подсказки и т.д.
Выделяются следующие базовые шаги в решении коммуникативного квеста: (1)
коммуникативное действие; (2) ответное действие; (3) рефлексия над источниками и
средствами (не)успешности состоявшейся интеракции; (4) «открытие»; (5) прогресс; (6)
переход к следующей операции [cf. 16]. Шаги (1-3) концептуально связаны с понятием
коммуникативного барьера. Но в ходе решения стоящий перед учащимся барьер превратится в границу как источник роста опыта, интеллектуального и нравственного (о диалектике понятий границы и барьера см. [20: 124-125]). Одним из важных элементов коммуникативного квеста выступает поддержка со стороны представителей целевой культуры и
разработчика комбинированного / онлайнового курса изучаемого языка [cf. 1].
В основу разработки квестовых форм обучения должна быть положена профессиограмма будущего выпускника. В целях оптимизации разработки квестовой методической платформы вводятся измеримые переменные восхождения по лестнице коммуникативных готовностей учащихся. Свойственный технологии веб-квеста методический
принцип обогащаемой схемы остается в силе [21]. Представляется целесообразной систематизация используемых в учебном процессе квестовых заданий не «по темам», а
«по миссиям», основанным на операциях [cf. 17: 8], реализующих прагмемы. Успешное
осуществление «миссии» демонстрирует рост определенных коммуникативных готовностей в составе интеркультурной коммуникативной компетенции [cf. 8: 18-19, 34].
PS. Публикация осуществлена при финансовой поддержке министерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.
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Стаття присвячена методологічним питанням розробки семантичних аспектів
методики викладання іноземної мови із акцентом на формуванні комунікативної компетенції російськомовних учнів у сфері міжособистісного ділового спілкування з європейськими партнерами.
Ключові слова: адресатоцентризм, клієнтоцентризм, комунікативний квест, інтеркультурна комунікативна компетенція, прагмема.
Bogatyrev A., Senior Doctorate, Professor, Associate Dean,
Tver State University, Russia
Bogatyreva O., PhD, Associate Professor,
Tver State University, Russia
Tikhomirova A., Doctoral Student,
Tver State University, Russia
BALANCE OF INTERPRETATIVE AND DEMONSTRATION APPROACHES
IN TRAINING STANDARDS OF SOCIALLY ACCEPTABLE PROFESSIONAL
INTERPERSONAL COMMUNICATION
(based on German languages discursive practices in comparison with Russian)
The article is dedicated to finding solutions for semantic problems concerning negotiating
interaction issues within the frame of teaching English (as well as German) for Special
Purposes. The outline of Communicative Quest technique in teaching interpersonal business
communication is traced.
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ВНЕАУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
РАЗВИТИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
В данной работе рассматривается практическая значимость внеаудиторных занятий, обобщается деятельность кафедр иностранного языка Института неразрушающего контроля и Энергетического института Томского политехнического университета по организации внеаудиторных занятий как инструмента развития поликультурной
коммуникации студентов неязыкового вуза.
Ключевые слова: образовательные технологии, поликультурная коммуникация,
специфика и формы внеаудиторной работы.
В условиях сегодняшнего поликультурного мира развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов технического вуза должно обеспечить развитие таких
способностей, которые дадут выпускникам возможность использовать иностранный
язык не только как средство научно-технического сотрудничества, но и как инструмент
коммуникации в диалоге культур и цивилизаций современного мира. Данные способности можно совершенствовать средствами иностранного языка на основе формирования
коммуникативных, социокультурных и межкультурных компетенций, что позволит выпускнику вуза, а в дальнейшем инженеру, использовать иностранный язык в качестве
инструмента индивидуально-личностного проникновения в культуру других народов, а
также в образовательных и профессиональных целях.
В Томском политехническом университете (ТПУ) процесс подготовки специалистов,
готовых выдержать конкуренцию на рынке труда, неразрывно связан с оптимизацией
образовательных технологий обучения иностранному языку проведением научных исследований по методике обучения иностранному языку и внедрение их результатов в
образовательную среду университета. Знание иностранного языка делает выпускников
ТПУ конкурентоспособными на международном рынке труда. Ежегодно тысячи высококвалифицированных инженеров и специалистов, получивших образование в ТПУ, устраиваются на работу в международных компаниях.
Цель данной работы: рассмотреть практическую значимость внеаудиторных занятий в качестве инструмента развития поликультурной коммуникации в неязыковом
© Н. Кобзева, Я. Глухий 2013
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вузе, обобщить деятельность кафедр иностранного языка Института неразрушающего
контроля и Энергетического института ТПУ по организации внеаудиторных занятий как
инструмента развития поликультурной коммуникации студентов неязыкового вуза.
Философская, социологическая, психолого-педагогическая литература подтверждает, что еще в древнейшие времена уделялось большое внимание проблеме рациональной
организации свободного времени в связи с тем, что свободное время может предоставлять возможности для становления характера, формирования мировоззрения и развития личности (Платон, Аристотель, Д. Локк). К.Д. Ушинский признавал организацию
свободного времени необходимым компонентом жизнедеятельности человека. В данном
контексте мы рассматриваем свободное время специфический фактор самовыражения,
обеспечивающий превращение свободного времени в средство не только активного отдыха, но и развития личности студента средствами внеаудиторных занятий.
Отмечая недостаточное внимание к содержанию, формам и методам внеаудиторных
занятий, ряд современных авторов (Т.С. Деркач, А.Х. Закирьянова, Е.В. Мещерякова,
Т.В. Плешакова, В.И. Попова и др.) обосновано указывают на необходимость взаимосвязи аудиторных и внеаудиторных занятий.
В специфике внеаудиторной работы в научной литературе рассматривается несколько направлений, как например, важность профессионализации внеаудиторной работы
(Н.Н. Азизходжаева, Н.Д. Гальскова, Т.Б. Жулий, Н.В. Костычева, Л.М. Панкина, Т.В.
Степура, Л.Н. Тернова, А.Н. Утехина, К.В. Фокина, О.С. Яцышина). С точки зрения некоторых авторов (Н.Н. Азизходжаева, Т.К. Лопадзе, С.С. Овчинников) внеаудиторная работа может являться средством социализации студентов.
Следует выделить ряд особенностей, отличающих внеаудиторную работу от учебной
работы, а именно:
1. организация свободного от учебных занятий времени студентов;
2. связь с рабочей программой дисциплины;
3. добровольное участие студентов;
4. вовлеченность студентов в активную деятельность;
5. гибкость, разнообразие форм;
6. явно выраженный творческий характер;
7. формирование, развитие способностей необходимых личностных качеств будущего специалиста;
8. обогащение новыми знаниями и умениями [1].
Необходимо особо подчеркнуть, что значимым принципом организации внеаудиторных занятий является принцип коммуникативной активности.
Таким образом, внеаудиторная работа в процессе подготовки будущего инженера,
как совокупность активных форм обучения и воспитания, предпринимаемых за пределами учебного процесса, имеет собственную специфику и логику, присущие ей элементы,
функции, принципы, содержание, формы и методы, критерии оценки, результаты деятельности [2].
Целью аудиторной и внеаудиторной работы кафедр иностранного языка Института
неразрушающего контроля и Энергетического института ТПУ является повышение качества языковой подготовки студентов, а именно: развитие познавательной активности,
самостоятельности, поликультурной языковой личности будущего специалиста. Пробле389

ма активизации процесса обучения иностранному языку находится в центре внимания
педагогического коллектива кафедр, а предлагаемый для ее решения диапазон приемов
интенсификации учебной и внеаудиторной работы разнообразен. Особое место в системе внеаудиторных занятий отводится всевозможным мероприятиям, которые проводятся регулярно в течение академического года. В их числе: конкурсы инсценированной
песни, театральные постановки пьес, фонетический конкурс стихотворений, выставки
стенгазет, экскурсии на английском языке для студентов первого и второго курсов.
Кафедры иностранного языка Института неразрушающего контроля и Энергетического института осуществляют обширную внеаудиторную работу со студентами, которая
проводится по двум направлениям: • организация и контроль самостоятельной работы
студентов; • проведение различных конкурсов и экскурсий.
Важной особенностью внеаудиторной работы при обучении иностранному языку в
неязыковом вузе следует рассматривать развитие поликультурной коммуникации студентов, чему в работе кафедр иностранных языков Института неразрушающего контроля и
Энергетического института в данном направлении способствует следующее:
• проведение межвузовских и международных студенческих конференций на иностранных языках;
• подготовку студентов к участию в межвузовских и международных конкурсах,
олимпиадах по иностранным языкам, в международных программах академической мобильности;
• организацию виртуальных и реальных экскурсий на иностранных языках;
• проведение тематических семинаров, круглых столов на иностранных языках; •
организацию встреч студентов с зарубежными специалистами, приглашение носителей
языка для чтения лекций по профессионально ориентированной тематике на иностранных языках.
Внеаудиторная деятельность предоставляет студентам большие возможности для
самореализации, обладает наибольшей степенью свободы в выборе средств и форм межличностного неформального общения студентов, преподавателей, способствует культурному обогащению, духовному самоукреплению и развитию личности будущего специалиста.
Общеизвестно, что в настоящее время практика обучения иностранным языкам в неязыковых вузах не всегда может быть признана достаточно эффективной. Кроме того, количество академических часов, предусмотренных рабочей программой для аудиторных
занятий по дисциплине иностранный язык в технических вузах недостаточно, поэтому
проблема формирования условий внеаудиторной работы студентов остаётся актуальной.
Помимо учебных занятий (аудиторных или самостоятельных) в вузах могут организовываться различные виды внеаудиторной работы, которая не является обязательной
для студентов, тем не менее, участие в ней приносит немалую пользу в профессиональном становлении будущего инженера. Кроме того, внеаудиторная активность позволяет
сделать жизнь студентов более разнообразной и насыщенной.
Межкультурная коммуникативная компетенция не формируется и не появляется в
структуре личности выпускника вуза сама по себе, ее необходимо формировать целенаправленно. Получаемые в процессе как аудиторных, так и внеаудиторных занятий
по дисциплине иностранный язык социокультурные знания, предоставляют студентам
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возможность принимать активное участие в процессе межкультурной коммуникации,
осваивать и понимать культуру других наций, развивают умения адаптации в ином социуме, выбора адекватных социальных ролей. Данные умения обеспечивают успешное
освоение внутрикорпоративной культуры, делового сотрудничества, установление взаимовыгодных партнерских отношений в целях достижения профессионального роста
специалиста. В указанном контексте внеаудиторные занятия являются инструментом
развития поликультурной коммуникации, обладают потенциальными возможностями в
формировании, развитии межкультурной коммуникативной компетенции выпускников
технического вуза в процессе изучения английского языка.
Таким образом, инженерное образование на современном этапе наряду с фундаментальными знаниями по избранной специальности должно содержать также знания по
гуманитарным дисциплинам, одной из которых является дисциплина иностранный язык.
Самосовершенствование поликультурной коммуникации в неязыковом вузе как социальный процесс базируется на требованиях общества и профессии к личности инженера.
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О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ
Статья рассматривает проблему педагогического профессионализма, роль преподавателя в современных условиях подготовки будущих специалистов. Особое внимание
уделяется гуманитарным наукам как стратегическим ориентирам новой идеологии
высшего профессионального образования и творчеству как наивысшему уровню умственной деятельности.
Ключевые слова: педагогический профессионализм, творческие способности, новая
идеология, гуманитарные науки, технологии.
Известно, что многие преподаватели рассматривают приобретенный опыт как одну
из наиболее важных составляющих успеха. Очень часто они задают себе вопрос: «Что
же мы приобрели за 20 лет преподавательской деятельности? Двадцатилетний опыт работы или 20 лет повторяем одни и те же ошибки?». Стремление учиться на своих ошибках отличает многих наших коллег.
ХХI век ставит перед преподавателями новые сложные задачи. Наша образовательная система не разрушена, она просто устарела. Представьте себе лекционный зал, где
преподаватели читают лекции, утомляя своих слушателей монотонной речью, мелькани© Л. Соколова, М. Гараева, Л. Федорова, 2013
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ем слайдов с мелким шрифтом и слушая только себя. Две-три недели спустя студенты
помнят только десятую часть того, что они узнали. Скучающие студенты и руководители
компаний знают, что это не путь профессиональной подготовки нового поколения лидеров-новаторов.
Так что же мы делаем не так? Почему не все наши студенты показывают результаты,
которые удовлетворили бы работодателя, преподавателя и самого обучаемого? Как сделать процесс обучения интересным и эффективным?
Педагоги уже давно обратили внимание на следующий парадокс: дети поступают в
школу с врожденными творческими способностями, но редко заканчивают ее с их развитием. Британской ученый Ken Robinson в ходе проведенного исследования доказывает
это, протестировав способность 1600 детей в возрасте от 3 до 5 лет думать нестандартно,
т.е. предлагать идеи, исследуя многие возможные решения. Результат – 98% детей дошли до уровня гениальности и совершенно другие результаты он получил cпустя 10 лет.
Тем же детям был предложен тот же самый тест. Только 10 % из них смогли достигнуть
уровня гениальности.
Известный российский физиолог Владимир Базарный, под руководством которого
был выполнен ряд диссертационных исследований, утверждает, что только за начальный трехлетний период обучения в массовой школе базовые параметры свободного
творческого интеллекта детей угасали в два-четыре раза. Соответственно во столько же
раз возрастали характеристики инструктивно-программируемого интеллекта. Декларируя одно, а делая совершенно противоположное, школа формирует поколения людей,
которыми легко манипулировать, подводит он итоги своего исследования.
Основы психозомбированного интеллекта закладывает в головы наших детей модель современной школы». Свободное развитие – это не механически заученные знания.
Это сформировавшаяся в школе самостоятельность мышления – суждения, совершенно
справедливо замечает В. Базарный.
Как показывают результаты тестирований (PIRLS), российские дошкольники занимают 1-е место по технике чтения и понимания текстов. По той же статистике 30%
15-летних детей не умеют читать тексты с пониманием. В развитых странах этот показатель на треть меньше [1] .
А. Каспржак отмечает, что в России 13,6% школ с «повышенным уровнем образования», учащимися которых являются 20-25% от общего числа школьников. При этом процент учащихся, которые выполнили все три части тестирования PISA на высший балл,
составляет 1,4%. Стоит заметить, что данный показатель у развитых стран выше в 5 раз,
а у стран-лидеров тестирования – в 10 раз.
Основной причиной проблемного состояния школы является распад традиционной
модели детства, при которой учитель знал больше, чем ученик. Для искоренения этой
проблемы необходимо внедрение новых технологий, в том числе в систему преподавания [1].
Напомним, что в мировом рейтинге PISA (Programme for International Student
Assessment – международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, которая осуществляется Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)) отмечается снижение позиции российских школьников по грамотности:
если в 2000 году они занимали 27-е место, то в 2009 году – уже 41-е.
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Школы в США энергично пересматривают свой подход к запоминанию и тестированию. Применяя новые технологии, преподаватели видят значительные улучшения в грамотности и развитии навыков и умений критического мышления, удаляя барьеры между
обучением и реальным миром. Главное для них – подготовка будущих лидеров, тех, кто
сможет непрерывно генерировать новые идеи и реализовывать их на практике. В эпоху
глобальной конкуренции эти сдвиги в образовании будут ключом к подготовке следующего поколения лидеров.
В России ситуация совершенно иная. Л. Сычева, рассуждая о постмодернизме, пишет о том, что «дети перестают быть ценностью в обществе, лишенном иерархии. В
царстве «расчеловеченных» людей вообще нет такого понятия как «детство». Скорее,
«загрузка», закладка «программы». Вот откуда, считает она, отношение к образованию
как к набору неких учетно-машинных «техник» - таких, как ЕГЭ, и «услуг» - таких, как
сервисы со стороны тьюторов, т.е. «кураторов информационного обмена» [2:9].
По мнению Н. Лаврентьева [3], высокие технологии в материальной сфере в своей
мощи содержат огромный разрушающий потенциал, вот почему они требую высоких и
тонких технологий воспитания, общения (культуры, нравственности), так как «голые»
(предметные) знания при бездуховности обучаемых способствуют не столько «изощрению ума», сколько его извращению, изворотливости (отсюда проблемы хакерства, компьютерного хулиганства, грязные технологии в политике).
Современное массовое образование пока не в состоянии обеспечить условия для
реализации креативности личности в процессе обучения и воспитания. Привычная репродуктивная образовательная модель продолжает транслировать знания, формировать
репродуктивные умения и навыки и контролировать их овладение, поэтому сегодня необходимо создать целую индустрию образования как модель расширенного воспроизводства знаний, в которой главное - сотворчество обучаемого и преподавателя. Такое
образование обретает возможность стать средством творческого постижения мира, а не
заучивания “мертвых” знаний.
Над проблемой творчества задумывались многие выдающиеся умы на протяжении
веков. Творчество исследовалось психологами, философами, педагогами. Завершенная
концепция творчества в ХVIII веке была создана И. Кантом, который специально анализирует творческую деятельность в учении о продуктивной способности воображения и
делает вывод о том, что “творчество лежит в самой основе познания”. Конечно, деятельность обучаемых хоть и связана с познанием, но не всегда является творческой. Всякое
творчество начинается с осознания незнания. Но не всякое незнание становится знанием
с помощью творчества. Творчество является наивысшим уровнем умственной деятельности. Неслучайно Ф. Шеллинг, продолжатель учения И. Канта, называл творчество
“высшей формой человеческой жизнедеятельности”. Естественно, творчество связано
со способностями человека, особенно со способностью нестандартно мыслить, выбираясь из привычной умственной колеи. Однако творчество не особый дар избранных,
этим даром по признанию психологов в большей или меньшей степени наделено все
человечество. Все это позволяет сделать вывод о том, что для творчества в познавательной деятельности обучаемого характерна нестандартность мышления и деятельности, в
результате чего рождается новое полезное решение или продукт деятельности, выходящий за рамки общепринятых стандартов. Многие исследователи считают, что основой
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творчества является внутренняя мотивация (интерес, любовь к делу), воображение, гибкость ума, дивергентное мышление (от лат. divergere – “обнаружить расхождение”), воля,
деятельность и трудолюбие [4: 47-48].
Процесс развития творческих способностей, креативности — это долговременный,
непрерывный процесс, важнейшим этапом которого является период получения образования. Это требует в ультимативной форме перехода вузов в новое качественное состояние, адекватное прогрессу общественного развития и новой социокультурной ситуации,
поскольку интеллектуальный потенциал нации закладывается в учебных источниках, а
для выполнения этой задачи нужен вузовский преподаватель с другой типологической
структурой личности.
По мнению М. Хиггинса, нынешнее поколение молодых людей — это в большей
степени поколение узких специалистов, нежели творцов будущего, поэтому следует так
изменить методы обучения, чтобы студенты стремились не только «знать как», но и «знать
почему и зачем». Вот почему в последнее время во многих странах мира интенсивно разрабатываются инновационные образовательные технологии, соответствующие новой модели образования. За доминанту инновационно-организованного образовательного процесса принимается развитие креативной личности в самом широком смысле, включая
ее когнитивную, эмоционально-волевую, мотивационную, ценностную составляющие.
Так, в США, например, существует свое видение стратегии развития креативности
в образовании. Ключевым направлением данной стратегии является расширение преподавания искусств и гуманитарных наук на всех образовательных уровнях. С учетом того,
что существует масса дефиниций понятия «гуманитарные науки», ориентиром для реализации указанного направления избрана формулировка, приведенная в Акте Национального
фонда искусств и гуманитарных наук от 1965 года [5]. И если насыщение образовательных
программ гуманитарным содержанием сегодня уже нельзя считать чем-то новаторским, то
внедрение в них овладения основами изобразительных и исполнительских видов искусств,
бесспорно, является существенным шагом в развитии креативности образования.
Данная программа, разработанная и продвигаемая Национальной Ассоциацией гуманитарного образования, основана на понимании того, что «креативное мышление, эффективную коммуникацию и работу в команде следует сегодня рассматривать в качестве
компетенций, необходимых трудоспособному населению наряду с традиционными навыками в чтении, письме и счете. Образование в области искусств и гуманитарных наук
развивает культурную компетентность, отражающую наряду с умением воспринять чужое или создать свое произведение искусства, способность к постижению себя и других
в широком культурном контексте» [5].
Именно поэтому во многих экономически развитых странах мира в последние десятилетия постоянным спросом пользуются услуги компаний, которые проводят корпоративные тренинги и семинары по развитию творческих способностей персонала фирм,
действующих в самых различных отраслях экономики. На таких сессиях специалисты
с помощью креативных техник (mindmapping, brainstorming, problem solving и др.) пытаются реанимировать исходную, «детскую» креативность, погребенную под завалами
приобретенных в образовательных учреждениях знаний, умений и навыков. Но для реализации завоевывающей всё большую популярность идеи о построении креативного
общества недостаточно «разбудить» креативность менеджеров. Безусловно, более про395

дуктивным решением является ориентация на креативный подход образования, которое
в идеале должно диагностировать, поддерживать и развивать творческий потенциал каждой личности.
В этих условиях преподаватель призван обществом выполнять две функции: 1) способствовать становлению студентов как профессионалов и 2) повышать их социальную
адаптивность и профессиональную мобильность, для чего развивать их субъектность и
инициировать творческую активность [3].
Чтобы реализовать эти задачи, педагог должен быть психологически подготовлен и
методически обучен для использования технологий в своей работе. По сути, это должен
быть профессионал новой формации, воспитанный в контексте новой педагогической
идеологии в специальной системе подготовки и переподготовки, специалист с высоким
уровнем субъектности и развитой рефлексии, позволяющей ему анализировать, осмысливать и перестраивать свою профессиональную деятельность. Появление образовательных технологий, требующих отхода от узкого, просветительского понимания своих функций, изменило представление о педагогической культуре: сейчас востребован
вузовский преподаватель лабильный, способный к саморазвитию и самоопределению
в ситуации подвижного, постоянно меняющегося и открытого социальному заказу образования; субъект, понимающий своё социальное предназначение, принимающий педагогическую деятельность в качестве важного акмеологического приоритета; субъект,
способный и готовый к постоянному переобучению и обновлению, к преодолению собственной функциональной неграмотности [3].
Современный преподаватель должен оправдать надежды на развитие и воспитание
человека homo moralis – человека морального, духовного, ответственного за свои мысли,
поступки, действия, в конечном счете за свое развитие; личности, способной к переустройству общественной жизни, производства.
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Донецька державна музична академія ім. С.С.Прокоф’єва
ОЛІМПІАДА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СТРУКТУРІ
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Стаття присвячена аналізу особливостей олімпіади як типу навчальної діяльності. У роботі піднімаються такі питання, як визначення загальних вимог до проведення
олімпіади. Також аналізуються основні типи завдань, які рекомендовано використовувати про проведенні цього навчального заходу. Окрема увага приділена такій проблемі,
як визначення головних державних олімпіад та творчих конкурсів, обов’язкових для всіх
вишів країни.
Ключові слова: олімпіада, творчий конкурс, завдання, оцінювання, рівень знань студентів.
Олімпіади давно вже перетворилися на невід’ємну частину навчального процесу, як
у шкільній освіті, так і у ВНЗ. Цей вид навчальної діяльності проводиться як за ініціативою керівництва навчального закладу, так і на всеукраїнському рівні, коли час та специфіку проведення олімпіади визначає відповідним наказом Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту, про що вивішується відповідна інформація на сайті міністерства та
окремо, як правило, листами, підтомляються керівники вишів, залучених до проведення
відповідних навчальних заходів.
Олімпіада з будь-якої навчальної дисципліни традиційно виступає одним із провідних способів контролю знань студентів. Головним недоліком олімпіади з цієї точки зору
є той факт, що вона дає розріз контролю знань лише частини студентів – тих з них, хто
бере участь у цій формі роботи, при чому, як правило, це найкращі студенти вищої школи
або студенти, зацікавлені у предметі, за яким проводить олімпіада. Натомість перевагами
цього начального заходу виступають комплексність, творчий характер, можливість перевірки знань у тих студентів, які заохочені навчальною дисципліною, мають високий або
середній рівень знань тощо.
Актуальність поданої статті пов’язана з тим, що сьогодні олімпіади виступають складовою частиною навчального процесу, регулюються та визначаються не тільки викладачем, але й керівництвом вишу та міністерством.
Мета статті – визначити роль олімпіади з української мови у структурі оцінювання
рівня знань студентів.
Завдання статті:
- окреслити загальні вимоги, які висуваються до проведення олімпіади;
- проаналізувати основні типи завдань, які рекомендовано використовувати про проведенні цього навчального заходу;
- коротко охарактеризувати головні державні олімпіади та творчі конкурси, проведення яких є обов’язковим для всіх вищих начальних закладів країни.
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Українська мова (у тому числі, й українська мова за професійним прямуванням як
її підтип) виступає складовою частиною освітньо-навчального курсу для студентів усіх
спеціальностей, тому проведення олімпіади з цієї дисципліни є надзвичайно важливим
процесом незалежно від фахового спрямування навчання студента. До характеристик
якості знань з української мови, які перевіряються у процесі проведення олімпіади, належать такі:
- повнота (кількість знань, визначених навчальною програмою);
- глибина (усвідомленість існуючих зв’язків між групами знань);
- гнучкість (уміння учнів застосовувати набуті знання у стандартних і нестандартних
ситуаціях, знаходити варіативні способи використання знань, уміння комбінувати новий
спосіб діяльності з уже відомих);
- системність (усвідомлення структури знань, їх ієрархії та послідовності, тобто усвідомлення одних знань як базових для інших);
- міцність (тривалість збереження їх у пам’яті, відтворення їх у необхідних ситуаціях).
Зазначені характеристики якості знань пов’язані між собою та доповнюють одна одну.
Для комплексної перевірки знань з української мови необхідно використовувати завдання різного типу та різної складності [3,с.56]. Оскільки на олімпіаді можуть бути
присутні студенти з різним рівнем знань, студенти, які вже вивчали, ще вивчають або
вивчатимуть університетський курс української мови (у тому числі, й за професійним
спрямуванням) та його додаткові складові у вигляді вибіркових дисциплін, тому й типи
завдань, запропоновані до виконання, мають бути різними.
Мовна стратегія держави є основою для формування мовної освіти країни: саме виходячи з неї визначають, які лінгвістичні дисципліни будуть вивчати студенти, в якому
обсязі, на якому курсі; які будуть запропоновані теми для вивчення у межах цих дисциплін. Також мовна стратегія держави передбачає проведення олімпіад, творчих конкурсів
та інших навчальних заходів, чиєю метою є поглиблена перевірка отриманих та засвоєних студентами знань [3, с. 83].
Типи завдань, традиційно використовуваних викладачем при підготовці олімпіади:
- завдання на загальну граматику (написати словами числівники, визначити відмінок, провідміняти, вставити пропущені літери тощо) та синтаксис (розставити розділові
знаки, виділити абзаци, правильно розташувати тему та рему тощо);
- завдання на знання з оформлення ділових документів (укладання або редагування,
опис їх призначення, реквізитів, функцій, сфер використання);
- завдання на редагування готових текстів або речень (дають можливість продемонструвати не тільки комплексні лінгвістичні знання студентів на всіх рівнях мови (морфологічному, граматичному, синтаксичному, лексичному, пунктуаційному тощо), здібності
у сфері перекладу (та підбору еквівалентів, коли прямий переклад неможливий) термінів, фразеологізмів, неологізмів, професіоналізмів тощо), але і їх уміння визначати та
виправляти чужі мовні помилки);
- переклад фахових текстів (демонструє рівень та якість лексичних знань студентів,
їх володіння професійною термінологією, зв’язним мовленням, синтаксисом та пунктуацією тощо);
- завдання ігрового типу (складання та розгадування кросвордів, ділова гра «Розумний секретар», гра-змагання «Кмітливий піарник», конкурс «Знайди зайве» тощо). За399

вдяки своєму творчому характеру ці завдання не тільки розвивають професійно потрібні
навички, вміння та компетенції, але й позитивно впливають на особистість студента,
його характер, розвивають упевненість у собі, підтримують творчі прагнення [5,c.6];
- завдання на укладання текстів різних стилів (найбільш використовуваним для
студентів економічних, юридичних та ряду інших спеціальностей є офіційно-діловий
стиль, проте їм бажано знати та вміти використовувати й тексти інших стилів. Одночасно студенти творчих спеціальностей (журналісти, піарники, фахівці зв’язків із громадськістю тощо) зацікавлені у першочерговому розвитку (і, відповідно, перевірці) вмінь
складати публіцистичні тести. Для студентів усіх спеціальностей цікаво та важливо буде
перевірити свої знання та уміння з роботи з науковим стилем, особливо якщо ці студенти
орієнтовані на магістерську програму навчання або планують присвятити свою кар’єру
науковій діяльності [1, с. 15]).
Варіативно можуть розглядатися й інші типи завдань, використання яких визначається начальним напрямом, за яким спеціалізуються студенти. Взагалі-то вибір таких творчих завдань є надзвичайно важливим, оскільки він дозволяє студентам проявити свої
творчі здібності, реалізувати фахово важливі якості тощо [6,с.35].
Як уже зазначалося вище, мовні творчі конкурси та олімпіади є невід’ємною частиною навчання як у загальноосвітній, так і у вищій школі. При чому проведення таких
конкурсів відбувається не тільки на філологічних спеціальностях і не тільки в державних
вищих навчальних закладах. Як відомого, сьогодні в Україні існує кілька загальнодержавних заходів подібного типу, чиє проведення відстежується та контролюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту. Також більша частина українських вишів з
метою покращення мовної культури своїх студентів проводить додаткові лінгвістичні
заходи, присвячені певним іменам або подіям, пов’язаним із територіальним розташуванням навчальних закладів, зі святковими датами та традиціями самого навчального
закладу, а також з особливостями навчальної спеціальності студентів (коли відбувається
проведення комплексних заходів, які поєднують перевірку знань або вироблення та відпрацювання навичок як з фахового напряму навчання студентів, так і їх мовну компетенцію, у тому числі й у межах відповідної спеціальності).
На сьогодні найважливішими загальнодержавними навчальними заходами такого
характеру для України виступають Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та Міжнародний конкурс знавців
української мови імені Петра Яцика. Час, місце. етапи та зальні умови проведення цих
заходів визначаються та контролюються відповідними наказами Міністерства освіта та
культури, молоді і спорту.
Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені
Тараса Шевченка проводиться з метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання
у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної
освіти в Україні [5]. Відповідно до затвердженого наказу Міністерству освіти і науки,
молоді та спорту разом з Міністерством фінансів необхідно передбачати щороку в державному бюджеті кошти для організації і проведення зазначеного Міжнародного мовнолітературного конкурсу. Переможці заходу нагороджуються дипломами та цінними подарунками. Педагогічні та науково-педагогічні працівники, які підготували переможців
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фінального етапу конкурсу, також нагороджуються в установленому порядку відомчими
відзнаками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та цінними подарунками. В
урочистій церемонії нагородження переможців фінального етапу конкурсу беруть участь
представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, творчих спілок, громадських організацій тощо.
Завдання для учасників Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка розробляються наступними організаціями:
навчальними закладами, в яких проводиться конкурс (для першого етапу), інститутами післядипломної педагогічної освіти (для другого та третього етапів), Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту (для фінального етапу). Особи, що є розробниками завдань, забезпечують їх нерозголошення, відповідний навчальний рівень, творчих характер та фахове спрямування, оскільки метою конкурсу є не тільки перевірка рівня знань
студентів, але й зацікавлення їх у додатковому вивчені мови, заповнення лакун у лінгвістичних знаннях та навичках.
Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика має на меті
утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури й традицій українського народу. За ухвалою Ліги
українських меценатів конкурсу надано ім’я Петра Яцика; почесним головою конкурсу
обрана його донька Надія. Конкурс щороку проводиться 9 листопада, у День української писемності та мови. Конкурс проходить у чотири етапи за олімпійською системою:
шкільний, районний, обласний та загальноукраїнський. Переможці конкурсу, крім цінних подарунків, отримують грошову винагороду. У конкурсі беруть участь як українці,
так і представники інших національностей, які знають українську мову і послуговуються
нею. Для студентів Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика є
способом не тільки перевірити свої знання, але й відчути себе загальною частиною мовної української спільноти.
Мовні творчі конкурси та олімпіади є невід’ємною частиною навчання як у загальноосвітній, так і у вищій школі. При чому проведення таких конкурсів відбувається не
тільки на філологічни спеціальностях і не тільки в державних вищих навчальних закладах. Як відомого, сьогодні в Україні існує кілька загальнодержавних заходів подібного
типу, чиє проведення відстежується та контролюється Міністерством освіти та культури,
молоді і спорту. Також більша частина українських вишів з метою покращення мовної
культури своїх студентів проводить додаткові лінгвістичні заходи, присвячені певним
іменам або подіям, пов’язаним із територіальним розташуванням навчальних закладів, зі
святковими датами та традиціями самого навчального закладу, а також з особливостями
навчальної спеціальності студентів (коли відбувається проведення комплексних заходів,
які поєднують перевірку знань або вироблення та відпрацювання навичок як з фахового
напряму навчання студентів, так і їх мовну компетенцію, у тому числі й у межах відповідної спеціальності).
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УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Статья посвящена анализу особенностей олимпиады как типа учебной деятельности. В работе затрагиваются такие вопросы, как определение общих требований к
проведению олимпиады. Также анализируются основные типы заданий, которые рекомендовано использовать при проведении этого учебного мероприятия. Отдельное внимание уделено такой проблеме, как определение главных государственных олимпиад и
творческих конкурсов, обязательных для всех вузов страны.
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The article deals with the analysis of features of the contest as an educational activity.
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