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УДК 811.111
О. Оверчук, викладач  
Кіровоград

мовна рЕаЛіЗаЦіЯ КатЕгоріЇ КонФЛіКту  
у мові вЕБ-КомЕнтарів  

(на матеріалах сайту YouTube)

У статті досліджуються вербальні засоби реалізації категорії конфлікту у мові 
англомовних веб-коментарів сайту YouTube.  Були проаналізовані лексичні особливості 
тактики ведення конфлікту в Інтернет-просторі. Розглянуто структуру ситуації вер-
бального конфлікту.

Ключові слова: вербальний конфлікт, кіберкультура, веб-коментар, інвективна лексика.

розвиток новітніх інформаційних технологій сприяє драматичним змінам у спіл-
куванні між людьми. Глобальна мережа Інтернет як принципово новий засіб масової 
комунікації створює нові види спілкування, зокрема веб-коментування. Мета такого 
спілкування – виразити точку зору щодо переглянутого матеріалу, дати оцінку тому чи 
іншому явищу, предмету. Оскільки веб-коментарі є, як правило, загальнодоступними, 
така їх специфіка провокує конфліктні ситуації і викликає конфліктну мовленнєву по-
ведінку учасників коментування. Потреба аналізу лексичних засобів вираження вербаль-
ного конфлікту зумовлює актуальність цієї статті.

Мета розвідки полягає у вивченні засобів вербалізації категорії конфлікту у мові 
англомовних веб-коментарів. Об’єкт дослідження – англомовні веб-коментарі сайту 
YouTube. 

Вивченню конфлікту присвячений ряд робіт закордонних та вітчизняних науковців з 
різних сфер науки – соціологія, психологія, культурологія, політологія, історія, філосо-
фія, мистецтвознавство, педагогіка, правознавство тощо (Дж. Берковіч,  Р. Дарендорф, 
Р. Джексон, П.М. Келлет, Л. Козер, А.Я. Анцупов,  Л.М. Ємельяненко, Ю.А. Зубок, В.С. 
Орлянський, А.І. Шипілов та ін.). Останнім часом це питання активно розглядається і 
вченими-мовознавцями у напрямках лінгвосоціології, лінгвопсихології, лінгвопрагмати-
ки, когнітивістики (Р. Белл, Л.Б. Нікольский, Р. Гроссе, А. Нойберт тощо). У наші дні 
дуже високим є рівень агресивності у мовленнєвій поведінці людей. Надзвичайно акти-
візувався жанр мовної інвективи, що використовує різноманітні засоби негативної оцін-
ки поведінки й особистості адресата, – від експресивних слів та зворотів, які знаходяться 
у межах літературного слововживання, до грубо просторічної й образливої лексики. Усі 
ці особливості мовлення – наслідок негативних процесів, що відбуваються у позамов-
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леннєвій дійсності; вони тісно пов’язані з загальними деструктивними явищами в галузі 
культури й моралі [1: 29]. 

Говорячи про конфліктну мовну поведінку, важливо визначити на якому етапі вер-
бальної взаємодії вона набуває рис конфлікту. Перехід комунікантів до конфліктної вза-
ємодії починається з дій одного з них, того, хто принаймні на початковому етапі вербаль-
ного конфлікту може розглядатися як його ініціатор. Якщо надалі ініціатива дій залиша-
ється за однією стороною, то вона може розглядатися як активна сторона, а інша – як 
пасивна, можливе чергування та повна зміна комунікативних ролей [2: 273]. 

З погляду лінгвопсихології вербальний конфлікт розглядається як словесне проти-
стояння людей з протилежно спрямованими інтересами, думками, позиціями, цілями і 
щодо предмету мовлення, і щодо мовних знаків як соціальних та психічних маркерів, 
використовуваних у перебігу мовленнєвої інтеракції; у випадку вербального конфлікту 
озвучуються порушення норми взаємодії й співробітництва, зіштовхуються ціннісні орі-
єнтації, розбіжності поглядів на мету певної діяльності та способи досягнення цієї мети, 
а також психічна несумісність комунікантів на емоційно забарвленому тлі [3: 15]. 

Мовні конфлікти реалізуються у різних комунікаційних середовищах в умовах як 
реальних життєвих ситуацій, так і віртуальних. Інтернет формує віртуальні спільноти, 
стирає кордони між державами, елімінує відстані, що роз’єднують людей і, в остаточ-
ному підсумку, створює навколо себе специфічну форму культури – кіберкультуру [4]. 
В умовах цієї культури, веб-сайти дають можливість користувачам мережі вільно ви-
словлювати своє ставлення до інтернет-контенту шляхом веб-коментування і таким чи-
ном створюють передумови до зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження 
і загострення суперечностей. Зазначені вище фактори надають вербальному конфлікту у 
віртуальному мовному середовищі свої особливості.

У ході аналізу веб-коментарів конфліктного характеру (про конфліктність обраних 
висловлювань свідчить їх особливе лексичне наповнення, виражене мовними інвектива-
ми, великою кількістю заперечень та імперативів), представлених 200-ма англомовними 
репліками виокремлених методом суцільної вибірки з сайту YouTube, нами були виявле-
ні характерні риси конфліктного спілкування в мережі Інтернет. По-перше, віртуальне 
спілкування є опосередкованим, тобто таким, в який входить проміжна ланка — третя 
особа, технічний засіб або матеріальна річ, а саме комп’ютер. Тож, поведінкові стереоти-
пи, які складають базу для спілкування, поступово змінюються, набуваючи специфічних 
«комп’ютерних» рис [5: 32]. 

По-друге, на відміну від звичайної реальності, віртуальне інтернет-середовище ха-
рактеризується набагато більшою соціальною невизначеністю – і в силу своєї динаміки, 
і в силу принципової безмежності, і в силу великої різноманітності можливостей кому-
нікації [6: 25]. Тож користувачі Інтернету розглядають соціальну невизначеність як засіб 
для прояву своєї індивідуальності, що призводить до вираження сильних емоцій, таких 
як агресія, незгода, невдоволення. Наприклад, у досліджуваному матеріалі наступні мов-
ні елементи демонструють прояв негативних почуттів та думок учасників коментування: 
What a loser you are. You must be a kid or a fag, cause a man doesn’t talk like that. Go to 
sleep. Автор веб-коментарю використовує на адресу опонента сленгізми (a loser, a fag), 
які є потенційно образливими лексичними одиницями та виражають зневагу та бажання 
принизити співрозмовника. Імперативне речення, представлене фразеологізмом „go to 
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sleep”, вказує на небажання мовця продовжувати діалог і виражає значення „мовчати, 
зберігати тишу” [7]. 

Наступна особливість віртуального спілкування – анонімність, стає причиною не-
контрольованих негативних емоцій, тому що гарантує фізичну недоступність та безпеку 
учасника віртуального спілкування. До того ж, відсутність ознак соціального статусу 
людини, ставить учасників конфлікту на один рівень.

Таким чином, намір користувачів залишатися не ідентифікованими, виказуючи лише 
свій нікнейм (псевдонім) і, за бажанням, обличчя на аватарі,  надає мережевому спілку-
ванню іншу специфічну рису – використання письмової форми мови. Така форма спіл-
кування домінує над бажанням учасників реалізовувати комунікацію у відео-режимі за 
допомогою веб-камер, при цьому демонструючи свою особистість. 

Відомо, що в силу еволюції технічних засобів письмова форма віртуального спіл-
кування набула певних характерних ознак. Неможливість використовувати невербаль-
ні засоби спілкування (жести, міміка, одяг тощо) приводить до того, що підвищується 
роль візуалізації тексту. У процесі текстуальної комунікації практично кожний учасник 
доповнює своє висловлення певними символами, які покликані передати емоційний 
стан учасників спілкування. За допомогою цих знаків можна передати посмішку, лукаву 
усмішку, заклопотаність, злість, смуток, подив, а також виразити інші емоції [8: 105]. 
Наприклад, учасниками веб-коментування активно використовуються графічні символи 
на позначення позитивної оцінки: “Love this song and shakira ♡♥♡♥♡♥♡♡♥♡♥♡”, “LOVE. 
THIS. SONG. ♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥☆★☆★☆★☆:-D:O;-):O;-):-):-):-):-D:’(;-);-)”, “:) :) :) :) 
and i am like........”. 

Таким чином, спілкування у віртуальному середовищі уможливлює реалізацію агре-
сивної мовної поведінки, що є забороненим соціальними нормами та правилами у ре-
альному житті, адже комунікація у мережі Інтернет дає переваги анонімності, фізичної 
безпеки, відсутності контролю з боку соціальних інститутів.

Варто зазначити, що серед об’єктивних причин виникнення мовленнєвого конфлікту 
(непогодження з певною точкою зору, бажання довести свою правоту) є таке явище, як 
«інтернет-тролінг». Відомий блогер Пол Джил визначає «інтернет-тролінг» як антисо-
ціальну дію (наприклад, провокаційне повідомлення),  яка призводить до міжособистіс-
ного конфлікту і епатажних дебатів онлайн [9].  Також існує думка, що тролінг – це «гра 
в підробку особистості, хоча в неї грають без згоди більшості учасників» [10]. Інтер-
нет-тролінг характеризується агресивними висловлюваннями по відношенню до інших 
учасників спілкування, широким використанням лексики, яка несе в собі образливі ре-
пліки, погрози тощо. Це налаштовує інших авторів веб-коментарів на конфліктну агре-
сивну поведінку. Метою троля (ініціатора тролінга) є внести  розлад та конфронтацію у 
спілкування, викликати бурхливу реакцію серед користувачів, залучити якомога більше 
учасників до активного вербального протистояння. На прикладі конфліктного полілогу з 
секції веб-коментарів розглянемо випадок тролінгу. Коментатор messi9991 залишає від-
гук про переглянуте відео і залучає двох інших користувачів – mostwanted2011s та an dar 
– до конфліктної мовленнєвої взаємодії:

messi9991
God this song is bad. 
mostwanted2011s
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If you give me 10 reasons why I’ll stop listening to it... So for now shut your trap.
messi9991
+mostwanted2011s Oh, fanboy was insulted? Diddums. 
an dar
Fu<k off troll
messi9991
+an dar Don’t get your panties in a wad now. 
mostwanted2011s
+messi9991 The only panties he has are the ones he’s going to put on your head.
Відкрито висловлюючи негативну оцінку на рахунок переглянутого відео, вираже-

ну негативно-забарвленою лексичною одиницею „bad”, автор веб-коментарю messi9991 
стає ініціатором мовної конфронтації. Такий відгук викликає відповідну реакцію від ін-
ших користувачів, які не погоджуються з критикою. Наступна саркастична репліка іні-
ціатора конфлікту messi9991 - Oh, fanboy was insulted? Diddums.- вказує на його бажання 
розпалити ворожнечу між учасниками спілкування, намагаючись принизити гідність та 
зачепити почуття опонента. Зважаючи на таку агресивну мовленнєву поведінку, однин зі 
співрозмовників називає агресора тролем (Fu<k off troll). Така тактика словесного про-
тистояння призводить до погроз: The only panties he has are the ones he’s going to put on 
your head. 

 Спираючись на роботу дослідниці вербального конфлікту Л.В. Чайки, розглянемо 
елементи структури ситуації конфлікту у мові веб-коментарів. Аналіз психологічних, 
лінгвістичних та лінгвопрагматичних підходів до визначення статичних компонентів 
структури ситуації вербального конфлікту дозволяє визначити такі її складові: 1) емо-
тивно-конативна; 2) естетично-метамовна складова; 3) референтивна складова; 4) фатич-
на складова [2]. Естетично-метамовна складова передбачає мовне вираження чинника, 
який викликав конфлікт і усвідомлення його усвідомлення в такій функції. Референтивна 
складова виражає наскільки дії комунікантів відповідають реальній дійсності. 

Емотивно-конативна складова включає вербалізацію стратегії і тактики мовленнєвої 
поведінки, яка  у веб-коментарях виражається широким використанням негативно-за-
барвленої лексики. Учасники вербально конфлікту часто оперують лексичними і фразе-
ологічними одиницями та словосполученнями, які перебувають за межами літературної 
норми з метою нанесення образи опоненту і відносяться до лексики зниженого регістру, 
наприклад: fucked up dude, retarded,  a cunt, a whore, a moron, a douche, go to hell, shut up, 
calm your tits, fuck out of here.

Фатична складова стосується наявності перешкод та шумів у мовленнєвій інтерак-
ції, таких як кількість учасників, застосування технічних пристроїв для посилення ка-
налу зв’язку, що має на меті привернути увагу співрозмовника. Проте, у мовленні веб-
коментарів наявність шумів неможлива, враховуючи, що таке спілкування є виключно 
письмовим.  Тож для привернення уваги до свого висловлювання автори веб-коментарів 
використовують візуальні графічні засоби, а саме:

1) написання великими літерами (That black dress is SO ugly - UR SO UGLY DON’T 
HATE”; Well, you OBVIOUSLY didn’t watch her Billboard Music Awards performance”; “Have 
you even HEARD her perform live lately?”; “but DON’T LOOK AT SOME CONSPIRATHY  
site);
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2) використання великої кількості знаків оклику (shut up FLOPTINA!!!);
3) використання великої кількості знаків запитань (“Are you freaking kidding 

me???”; “what good would this do them???”; “IF THE ILLUMINANTI REALLY EXISTED, 
WHY WOULD THEY PUT SHIT IN MUSIC VIDEOS?????????”). 

Аналізуючи мову конфліктного спілкування англомовних веб-коментарів, впадає у 
вічі, що авторами коментарів обирається різна тактика ведення мовного протистояння, 
яка характеризується особливими рисами у своєму вербальному оформленні. Амери-
канський психолог К. Бош вирізняє 15 видів вербального конфліктного протистояння: 
заперечення, відсторонення, недооцінювання, вербальна агресія замаскована під жарт, 
блокування і зміна теми, обвинувачення, осуд і критика, ігнорування, підрив самооцінки, 
погрози, образливі висловлювання, хронічне забування, наказ, відмова від здійснення 
образи, надмірна злість [11]. Дана класифікація стосується реального мовлення учасни-
ків конфлікту. Проте, дослідивши конфліктне спілкування засобами веб-коментування, 
ми дійшли висновку, що п’ять з наведених тактик також широко використовуються для 
ведення діалогу у віртуальному мовному просторі, а саме:

- заперечення (You don’t make mad money; You couldn’t do better yourself; It’s not them 
that’s butthurt; I did look and no, you haven’t; It’s not really sexy);

- обвинувачення (That was hysterical; Melodic? I’m not entirely sure you know what that 
word means; You’re just jealous);

- наказ (Sit down somewhere boy!; Don’t call me baby; Change the station);
- осуд і критика (What an utterly terrible song!; He looks better without it);
- образливі висловлювання на адресу опонента або предмета/об’єкта суперечки. На-

приклад, лексичні одиниці stupid, an idiot, a fool, a prick, a cunt,     a whore, a slut, a moron, 
a butthurt, a fatass, a troglodyte, a douche, a faggot, a fag, a bitch, crap, shit, a troll можна 
вважати мовними інвективами, спрямованим на пониження соціального статусу адресата 
комунікації, рівня його самооцінки в межах загальноприйнятих суспільних норм і правил. 

Таким чином, результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок 
про те, що вербальний конфлікт, реалізований у мові веб-коментарів, має характер-
ні риси, які зумовлені  особливостями віртуального мовного середовища. Це дозволяє 
учасникам диспуту проявляти відмінну від реального життя мовленнєву поведінку, яка 
втілюється за допомогою мовних тактик з широким використанням інвективної лексики.

Перспективним вважаємо дослідження вербальної реалізації інших категорій мов-
леннєвої взаємодії.
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СПЕЦиФиКа вЛиЯниЯ СмК на раЗвитиЕ 
ЯЗЫКовой ЛичноСти в онтогЕнЕЗЕ

В статье рассматривается вопрос о воздействии современной медиасреды на фор-
мирование детской языковой картины мира. Отмечается необходимость анализа дет-
ского дискурса в связи с особенностями когнитивного развития ребенка. Демонстриру-
ется, как СМИ и реклама, выступая в качестве целостного дискурса, оказывают влия-
ние на детскую  языковую личность, участвуют в ее формировании. 

Ключевые слова:  онтогенез речи, детский дискурс, межполушарная асимметрия 
мозга, наглядно-образное мышление, перцепция, рекламная коммуникация, гендерные 
стереотипы.

В последнее время в рамках онтолингвистики актуально изучение особенностей 
формирования речемыслительной деятельности ребенка с учетом когнитивного компо-
нента, так как  когниция и коммуникация находятся в тесной связи. Кроме того, «сигна-
лизация о некотором содержании и потребность в такой сигнализации, как правило, не 
могут появиться раньше самого содержания, следовательно, интеллект порождает речь, 
а не речь интеллект» [1: 32]. Исходя из того, что когнитивный и языковой опыт ребен-
ка взаимозависимы, в данной статье рассмотрим специфику влияния медиадискурса на 
формирующуюся детскую языковую личность в связи с особенностями развивающегося 
детского мышления.

Важно отметить, что мышление ребенка в своем развитии проходит несколько ста-
дий: от  наглядно-действенного  и наглядно-образного к вербально-логическому. Причем 
до 6-7 лет наблюдается преобладание наглядно-образного компонента в мышлении, что 
обусловлено превалированием у большинства детей правополушарного типа реагирова-
ния, и только в определенном возрасте (как правило, от 10-ти до 14-ти лет) закрепляется 
тот или иной фенотип (лево- или правополушарный тип межполушарной асимметрии 
мозга) [2:80-83]. Ранним и простейшим видом мышления ребенка является наглядно-
действенное, которое еще находится «в плену» у ситуации и действия, то есть не спо-
собно осуществляться без опоры на «созерцание» ситуации и возможности действовать 
в ней [3].  Манипулирование предметами, в свою очередь, способствует формированию 
в детском сознании обобщающей функции слова, хотя на этой стадии развития преоб-
ладает правополушарное мышление, которое и реализуется на уровне наглядно-образ-
ного мышления. В переходный период от наглядно-действенного к наглядно-образному 
мышлению ребенок «постигает обобщающее значение разных наименований» [3: 212]. 
На этой стадии вместо оперирования предметами мышление начинает оперировать их 
образами. 

Преимущественное на определенном этапе развития когнитивных процессов на-
глядно-образное мышление приводит к появлению детских замечаний, репрезентиру-
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ющих это качество. Так, Марина (4.0), наблюдая за проходящими солдатами, рассужда-
ет: «Вот идут солдаты – и все  с пустыми руками. А где же служба, папа говорит, что 
они несут службу». Или в следующем примере, где мать говорит сыну о том, что она 
хочет знать правду, и получает в ответ встречный вопрос: «Зачем тебе «Магаданская 
правда»? (семья жила в это время в Магадане) (Глеб, 3.11)  [4: 80-81]. Или другой при-
мер, в котором сын (5.0), обращаясь к матери с просьбой о просмотре мультфильмов, 
говорит: «А можно в гостиной на большом телевизоре, а то у нас в детской – малень-
кий, а в рекламе сказали, что скоро покажут мультфильм «Корпорация монстров» на 
большом экране». В другом случае ребенок (Даниил, 5.7) удивленно сообщил:  «Я видел 
рекламу, и там сказали, что красота – это самое страшное, что только есть». Как 
видим, он воспринял рекламное сообщение в буквальном смысле [5].

Дошкольники мыслят наглядными образами, но еще не владеют понятиями (в стро-
гом смысле этого слова) [1]. Это ведет к появлению инноваций разного рода в речи ре-
бенка до 5-6 лет. Когда мать зачитывает сыну сказку, где говорится о том, что Иван-ца-
ревич разбил палатку, влез в нее и стал ждать, сын реагирует следующими вопросами: 
«Куда влез? В палатку? Он же ее разбил (Илья, 4.0) [4]. Конкретность правополушар-
ного детского мышления проявляется, например, и в таких высказываниях: «Я в школу 
не пойду, там на экзамене ребят режут» (Сережа, 5.0) [4]. Подобная интерпретация 
слова в детском дискурсе может определяться «неадекватностью когнитивного опыта 
ребенка для восприятия содержания лексем, формирующих соответствующий фрагмент 
языковой картины мира». В данный период встречающиеся в детском дискурсе «метафо-
ры» не выполняют функции тропов, так как в сознании ребенка еще не сформировалось 
понимание условности подобных отождествлений, а «устанавливаемая аналогия имеет 
случайный и буквальный характер» [6: 116]. В связи с этим один ребенок, услышав, что 
пришедшая в гости старуха собаку съела на каких-то делах, спрятал от нее любимо-
го пса [4: 94]. А Максим (4.5), наслушавшись рекламы о «туалетном утенке», заявил: 
«Мама, давай заведём утёнка, который будет щёточкой унитаз чистить!...Ну, давай 
поймаем где-то!» [5]. В ходе дальнейшего совершенствования мышление отказывается 
от оперирования предметами целиком и переходит к использованию понятий, логиче-
ских конструкций, которые не имеют прямого образного выражения (ответственность, 
возникновение). Уже с момента обучения в школе в качестве основной единицы поня-
тийного мышления выделяется понятие, в котором отражаются наиболее общие, суще-
ственные признаки предметов [1; 3]. Но на первых этапах жизни у ребенка преобладает 
конкретная, наглядно-образная картина мира, которая отражается в специфике его дис-
курса и в восприятии им окружающего инпута, той разнообразной речевой продукции, 
которая на него направлена как непосредственно (речь родителей, близкого социального 
окружения), так и опосредованно (речевая продукция той медиасреды, в которую он по-
гружен, в первую очередь, это мультипликационные фильмы и реклама, транслируемые 
по ТВ). Так, правополушарная специфика мышления ребенка предопределяет особенно-
сти детской картины мира, которая характеризуется «антропоморфизмом, условностью, 
преобладанием игрового и сказочно-фантастического начала над объективно-реалисти-
ческим». Соответственно детям свойственно сказочно-фантастическое мировосприятие 
и мифологичность сознания, что, в свою очередь, объясняет популярность сказок у детей 
и их эффективность для первичной социализации формирующейся языковой личности 
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[3]. Заметим, что подобная мифологичность мышления при соответствующих условиях 
может быть свойственна и взрослым людям, находящимся на вторичном этапе социали-
зации, что так же будет отражаться в их специфике усвоения разнообразной информа-
ции, в том числе и медийной.

Как известно, детская языковая личность – продукт социокультурной среды, в рам-
ках которой и осуществляется ее первичная социализация. Взаимодействуя с ближай-
шим, семейным, окружением, воспринимая сказочные сюжеты в процессе чтения книг 
взрослыми, дети активно осваивают социальные правила и нормы поведения, модели ре-
чевой коммуникации, постепенно становясь частью определенного лингвокультурного 
сообщества. В последнее время в жизни современного социума все большую значимость 
приобретают информационные технологии, которые, в свою очередь, определяют спец-
ифику социализации современного ребенка, связанную с заметным усилением влияния 
медиасреды. Безусловно, это ведет к значительным изменениям структуры деятельности 
дошкольника. По мнению психологов, традиционные детские занятия (слушание сказок, 
игра, рисование) постепенно вытесняются просмотром мультфильмов. Об этом говорят 
и социологические исследования, согласно которым  от 20 до 40 % всего свободного вре-
мени ребенок дошкольного возраста проводит у экрана телевизора или компьютера [3]. 
Сегодня для детей более привычны не традиционные сказочные герои из книг, а персона-
жи из мультфильмов и рекламы, что, безусловно, определяет  специфику современного 
детского дискурса. Так, дошкольник, начав рассказывать «У Лукоморья дуб зелёный, зла-
тая цепь на дубе том...», спросил у родителей: «А Джерри там есть?». Видя недоуме-
ние родителей, продолжил: «Ну, Том же на дубе есть» (м/ф «Том и Джерри») [5]. Другие 
родители отмечают, что у них никак не получается убедить ребенка (4.0), что Сергей 
Бубка и Губка Боб (герой мультфильма) – это разные персонажи. Увлечение дошколь-
ников анимационными фильмами во многом определяется тем, что (благодаря специфи-
ке детского конкретного, наглядно-образного мышления) мультфильмы, содержащие 
привлекательный красочный визуальный ряд со звуковым сопровождением, приводят к 
эффекту погружения ребенка в мультипликационное пространство, частью которого он 
становится. Причем ребенок еще не способен отличать реальную жизнь от виртуальной, 
например, Маруся (2.3) при просмотре мультфильма обратилась с просьбой: «Мама, ну 
пожалуйста, открой мне дверь в телевизор, я хочу поцеловать тигра!». Лена (3.0) смо-
трит м/ф про волшебников и стучит по телевизору: «Выйди, волшебник! Ну, пожалуй-
ста! Я очень хочу куклу Барби!».  Другая девочка (4.0) под впечатлением от мультфильма 
«Король Лев» задумалась и объявила: «А у меня папа живой, потому что у нас в стране 
антилопов нет». Часто дети воспринимают и другую телепродукцию, предназначенную 
для взрослых, на которую реагируют таким же образом. Так, Эрик (2.4) при просмотре 
перестрелки по телевизору услышал слова главного героя сериала: «Офицеры, политра-
ботники и все те, у кого есть оружие – шаг вперёд!». Ребенок в ответ сделал шаг вперед 
к телевизору и прокричал: «Мама, где мой пистолет?» [5]. Отсутствие грани между вы-
мышленным миром и реальной действительностью в сознании ребенка часто приводит 
к возникновению у него ложного представления о том, что он способен обладать всеми 
теми же компетенциями, что и мультипликационные герои. Показательна в этом плане 
ситуация, когда мальчик (4.0), впервые пришедший  на тренировку по каратэ, с уверен-
ностью заявил: «Вообще-то, я всё каратэ уже изучил по мультикам, так что я тут 
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у вас ненадолго». Подобная неспособность ребенка дифференцировать виртуальную и 
реальную картины мира формирует у него ошибочное мнение, что приобретение умений 
в разных сферах возможно и при пассивном просмотре анимационного кино. Всё это 
препятствуют нормальной социализации ребенка, которая должна  реализовываться в 
процессе активного взаимодействия с окружающим миром.   

Анализ разнообразной речевой продукции детей в возрасте от 2-3 до 6-7 лет подво-
дит к выводу о том, что просмотр мультипликационных фильмов влияет на особенности 
формирующейся системы знаний и представлений дошкольников, составляющих основу 
детской картины мира. Так, мальчик (4.9) на вопрос матери, собирающейся идти в банк, 
знает ли он, что это такое, ответил: «Конечно! Дядя Скрудж в мультике ходил в банк ку-
паться в деньгах, потому что в банке всегда очень много денег». Через 2 часа, когда она 
вернулась из банка и спросила о том, долго ли ее ждали, ребенок произнес: «Вообще-то 
да! И я не понимаю, почему мы должны были тебя так долго ждать, пока ты там в 
своём банке в деньгах купалась» [5]. Заметим, что в дошкольной среде наиболее распро-
странены, например, образы из таких современных мультфильмов, как «Смешарики», 
«Лунтик», «Фиксики» и др. Так, Ульяна (3.0), оценивая внешность матери, опирается 
на образ персонажа любимого ею мультфильма:  «Мама, какая же ты красивая!!! На 
Лунтика похожа».  Девочка Лилия (3.2) членов своей семьи представляет по аналогии 
с типами персонажей мультсериала «Смешарики»: «Я – Крош, мама – Нюша. Пап, а 
ты Лосяш, да?». Отмеченные особенности детской картины мира репрезентируются в 
детском дискурсе, что находит выражение в цитировании любимых персонажей. При 
этом одним из популярных источников цитирования являются мультсериалы «Фикси-
ки» и «Смешарики». Четырехлетний мальчик во время обеда заметил: «Елки-иголки, да 
это же суп! Зашиби меня пчела, я его не хочу есть». Многие родители отмечают факт 
употребления в речи своих детей лексики, характерной для анимационных персонажей 
в данных мульфильмах: феноменально, елки-иголки, укуси / зашиби меня пчела и др. Так 
как мультфильмы просматриваются детьми зачастую без родителей, то услышанные 
слова, не совсем понятные для них, они осваивают самостоятельно. Например, Федор 
(4.0) слово информированный, взятое им из мультфильма «Смешарики», употреблял в 
общении с игрушками в процессе игры в значении ‘тот, кто много говорит и других 
не слушает’. Помимо воздействия на словарный запас ребенка, данная медиапродукция 
оказывает негативное влияние, в первую очередь, на развитие когнитивных процессов, 
так как в момент восприятия мультипликационных образов, в отличие от художествен-
ных (из детских сказок), не происходит активизации воображения дошкольника, что мо-
жет привести к пассивизации детского восприятия, при которой у ребенка не развивается 
воображение. Поэтому в данном возрастном периоде, как отмечают психологи, наибо-
лее оптимальным средством вхождения в общество должна выступать игра,  поскольку 
именно с ее помощью дошкольник осваивает коммуникативные ситуационные модели и 
социальные роли определенного социума. 

Еще одним значимым компонентом медиасреды, оказывающим воздействие на фор-
мирование современной детской языковой личности, является сегодня реклама. Многие 
знания дети черпают именно из рекламной продукции разного рода, к примеру, Глеб (4.0) 
заявил матери, что у него болит кость и что в рекламе показывали, «что нужно пить 
Растишку, чтобы кость укрепилась». Не только реклама, но и телевизионные сериалы 
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порой оказывают воздействие на детскую картину мира при невнимании родителей к 
тому, что смотрят их дети. Так, девочка (6.0) спрашивает о назначении паяльника, видя 
его на прилавке магазина, и на ответ отца («Чтобы чинить разные приборы, телевизо-
ры, компьютеры») она задумчиво произносит: «А я думала, чтобы правду узнавать» 
(информация ею почерпнута из телесериалов). Разного рода телевизионная продукция 
формирует определенную картину мира у ребенка, воспринимающего ее посредством 
преимущественно наглядно-образного, конкретного мышления. Например, внучка (4.4), 
узнав у своего  дедушки, что он армянин по национальности, изрекла: «А я смотрела в 
одной передаче, что с армянинами связываться нельзя» (т/передача «КВН») [5]. Под-
черкнем, что наибольшему влиянию при этом подвержены дети до 6-7 лет, так как у 
них еще не выработано критическое отношение к информации. Результаты исследования 
детского дискурса демонстрируют тот факт, что рекламная атрибутика проникает пре-
жде всего в детские игры. К примеру, девочка (5.0), играя с куклами, рассуждает: «Вот 
видишь, мама, это Ариэль и её сыночек Тайд». Здесь игровые персонажи получают име-
на известных рекламных брендов, которые часто встречаются в телевизионной рекламе. 
Примечательна ситуация, когда  ребёнок на просьбу родителей исполнить какую-либо 
песню вспомнил в первую очередь музыкальное сопровождение из рекламы: «Галина 
Бланка, буль-буль, буль-буль...». Лера (4.5), рассматривая  пластик с сим-картой, произ-
несла: «О-о-о! Это же Билайн! Живи на яркой стороне!». На вопрос матери о том, как 
пахнет свежесть, другая девочка (5.0) ответила, что «Альпийским лугом и Тайдом!!!» [5]. 
Влияние рекламных сообщений наблюдается и при попытке передачи детьми содержа-
ния старых сказок, посредством которых осуществляется познание ребенком окружаю-
щей его действительности, освоение правил и норм поведения в социуме. Так, сказка о 
Золушке получила следующую интерпретацию в изложении пятилетней девочки: «Жи-
ла-была девочка, и были у нее злые сестры, которые смеялись над ней и злая мачеха, 
которая заставляла ее все прибирать... Девочке очень хотелось поехать на бал, но она 
не могла  – ей надо было прибираться. И тут появилась Фея  – ее первая детская кос-
метика...» [там же]. Здесь наблюдается смешение в детском сознании сказочных персо-
нажей и рекламных сюжетов, так как рекламисты, пытаясь привлечь внимание детской 
целевой аудитории, часто вторгаются в привычное для ребенка сказочное пространство, 
иногда даже намеренно создают рекламных персонажей, аналогичных сказочным героям 
(Растишка, Кролик Квики и др.). Склонность детей к фантазированию нередко находит 
выражение в создании ими рекламных текстов вместо традиционного сочинения ска-
зок. Например, Лева (4.8) придумал такой рекламный слоган: «И стали птеродактили 
откладывать яйца со вкусом арбуза!». Кроме того, дети довольно часто оказываются 
невольными реципиентами различного рода рекламных сообщений, ориентированных 
на  взрослую целевую аудиторию. Результаты подобной рецепции находим в следующих 
речевых ситуациях. Например, ребенок (5.0) таким образом рассказывает  известную 
всем сказку о репке: «Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за баб-
ку, бабка за дедку –  тянут-потянут и... натянули натяжные потолки!». Обращает 
на себя внимание тот ассоциативный ряд, который выстраивается в детском сознании: 
характерная для сказок тавтология «тянут-потянут» вызывает по сходству ассоциацию 
с рекламируемыми натяжными потолками. Аналогичное влияние рекламы наблюдаем 
в сказке, созданной пятилетним мальчиком: «Жил-был петух. Вышел он на крыльцо, по-
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клевал зерно. Встретил другого петуха и спросил: «Ну, кто пойдет за Клинским?» [5]. 
Подчеркнём, что реклама, как и мультфильмы, нередко выступает в качестве источника 
информации, способствующей осмыслению ребенком окружающего мира. Например, 
мальчик (5.4), классифицируя существующие в природе микроорганизмы на хорошие 
и плохие,  отмечает: «Плохие те, что живут под ободком унитаза. А хорошие те, что 
живут в баночках «Актимель». Так же опираясь на информацию, полученную из рекла-
мы, девочка (5.0) делает замечание своему дедушке о том, что у него «унитаз без охра-
ны», потому что у него «нет “Доместоса”». Представленный выше речевой материал 
свидетельствует о буквальной интерпретации детьми содержания рекламных сообще-
ний, которая, в свою очередь, обусловлена спецификой их развивающегося  мышления, 
конкретного и наглядно-образного по своей природе. Подобные особенности детского 
мышления наблюдаются, например, и в следующей речевой ситуации: (мальчик (4.0), 
вымазав одежду шоколадом «Марс») «Ничего себе! Прямо как в рекламе: «Марс! Всё 
будет в шоколаде!» [там же]. Смысл фразеологического выражения  «всё будет в шоко-
ладе» он воспринимает в конкретном плане как ‘всё будет испачкано шоколадом’.

Рекламные образы и слоганы прочно оседают в памяти ребенка, участвуя в форми-
ровании особенностей его концептуальной картины мира и отражаясь в языковой. Так, 
окраска насекомых из чередующихся желто-черных полос часто ассоциируется у детей 
с оператором сотовой связи «Билайн», использующим подобное сочетание цветов как 
фирменное. Девочка (5.0) летом в деревне, гуляя по улице, увидела пчелу и прибежала 
домой с криком: «Мама, там билайн летает, я боюсь!» Мальчик (6.0) при объяснении 
характерной для осы цветовой гаммы рассуждает следующим образом: «Ой, а почему 
она черно-желтая? Она что, подключена к Билайн?». Настя (6.0) лежит на крыльце, 
рассматривая летающую осу, и говорит матери: «Смотри, пчела цвета билайн!». Реклам-
ная коммуникация, проникая в детскую речевую деятельность, определяет тот ассоциа-
тивный ряд, который возникает в детском сознании в процессе выполнения привычных 
для ребенка занятий. При этом рекламная продукция стала настолько привычной частью 
жизни ребенка, что он иногда пытается найти ее признаки там, где их нет. Например, при 
знакомстве с мультфильмом советского периода «Коробок с карандашами» шестилетний 
мальчик поинтересовался у матери: «Мам, а какие карандаши рекламировали?». Кроме 
того, в данный период дети активно усваивают из окружающего их рекламного дискурса 
разного рода стереотипы, способствующие их гендерной самоидентификации, что так 
же отражается в  речевой деятельности. К примеру, рекламируемое лекарственное сред-
ство «Простамол» с использованием слогана «Просто будь мужчиной», адресованное 
взрослой мужской целевой аудитории, было воспринято ими как символ мужественно-
сти, а его прием стал ассоциироваться у них с приобщением к мужскому сообществу и 
с демонстрацией собственной гендерной принадлежности. Так, один ребенок (2.0) по-
требовал от родителей: «Мама! Купи мне Простамол, хочу быть мужчиной!!!». Другой 
(4.0), насмотревшись рекламы, также заявил: «Мама! Когда я вырасту, я буду есть Про-
стамол» [5].

Таким образом, делая выводы, заметим, что рассмотренные примеры говорят о том, 
что для современного дошкольника, погруженного в медиасреду, агрессивно навязыва-
ющую культуру потребления, реклама стала значимым компонентом его базовых знаний 
и представлений. Это связано с тем, что ассоциативный аппарат ребенка еще не сфор-
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мирован, и он не способен сам вырабатывать ассоциации, соответственно, информация, 
поступающая детям посредством рекламы, преобразуется в конститутивный компонент 
их развивающейся картины мира, занимая в ней центральное место. Данная ситуация 
мешает активному вхождению дошкольника в социум, нарушая естественный ход его 
социальной адаптации к обществу и процесс овладения продуктивными коммуникатив-
ными моделями. Кроме того, исследование детского дискурса позволяет получить ряд 
важных сведений об особенностях связи мыслительного и языкового содержания в онто-
генезе, а также выявить специфику языковой личности ребенка в связи с особенностями 
формирования его когнитивных процессов.
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СПЕЦиФіКа вПЛиву ЗмК на роЗвитоК мовноЇ  
оСоБиСтоСті в онтогЕнЕЗі

У статті розглядається питання про вплив сучасного медіасередовища на форму-
вання дитячої мовної картини світу. Відзначається необхідність аналізу дитячого дис-
курсу у зв’язку з особливостями когнітивного розвитку дитини. Демонструється, як 
ЗМІ та реклама, виступаючи в якості цілісного дискурсу, впливають на дитячу мовну 
особистість, беруть участь у її формуванні.

 Ключові слова: онтогенез мови, дитячий дискурс, міжпівкульна асиметрія мозку, 
наочно-образне мислення, перцепція, рекламна комунікація, гендерні стереотипи. 
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specificiTY of The influence of mass-meDia on The DevelopmenT 
of The linguisTic personaliTY in The onTogenesis

The article explores the influence of the contemporary media environment on the forming 
of the child’s linguistic picture. There is indicated the necessity to analyze children’s discourse 
because of the peculiarities of children’s cognitive growth. The article demonstrates how the 
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ПоЛитичЕСКаЯ мЕтаФора в уКраинЕ
(на материале англоязычных Сми)

Статья посвящена анализу политической метафоры в Украине в период обществен-
но-политического кризиса. Исследование, проведённое на материалах англоязычных 
СМИ, позволяет сделать следующие выводы: политическая метафора как вербальная, 
так и невербальная отражает национальное сознание и влияет не только на суждение 
отдельного индивидуума, но и социума в целом. Основные сферы заимствования укра-
инской политической метафоры следующие: «Болезнь», «Семья», «Мир животных», 
«Игра и спорт», «Театр», «Война», «Криминалитет».

Ключевые слова: политическая метафора, вербальная и невербальная метафора, 
метафорические модели, эффект воздействия.

Метафоры, используемые при обсуждении политической жизни общества, при-
влекают внимание лингвистов, которые стремятся выяснить, как и почему рождаются 
эти метафоры, в какой мере они отражают психологию общества той или иной стра-
ны, политические процессы и личностные качества участников политического дискур-
са. Использование метафор часто позволяет воздействовать на настроения в обществе, 
представлять новые идеи и вызывать интерес к словам того или иного политического 
лидера. Изучение метафорического репертуара политика помогает лучше понять под-
сознательные механизмы его деятельности и подлинное отношение к той или иной про-
блеме. Активизация тех или иных метафор в социальной коммуникации может служить 
признаком приближающихся общественных потрясений и одновременно свидетельство-

©   Е. Румянцева, 2014
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вать о направлении движения политического сознания. Если метафора – это зеркало, в 
котором вне зависимости от чьих-либо симпатий и антипатий отражается национальное 
сознание на определённом этапе развития общества, то политическая метафора – это 
целая система «зеркал», в котором, во-первых, отражается ментальный мир человека и 
общества в целом, во-вторых, в этом зеркале мы видим отражение обыденных представ-
лений людей о понятийных сферах-донорах пополнения системы политических образов, 
метафора так же отражает человеческие представления о сфере-цели метафорической 
экспансии [1]. 

В соответствии с концепцией Е.С. Кубряко вой «продуцирование метафоры – это 
не суммарный процесс, а создание новой ментальной единицы, которая не равна сумме 
двух её составляющих» и метафоричность – это «естественный путь творческого мыш-
ления, а вовсе не уклонение от главной дороги к познанию мира и не приём украшения 
речи» [2: 7].  

Коммуникативная цель политической метафоры следующая: политическая мета-
фора  есть речевое воздействие с целью формирования у реципиента (индивидуума / 
общества) положительного либо отрицательного мнения о той или иной политической 
ситуации, действии, лидере и т. д. Таким образом, речевые стратегии, в которых необхо-
димо использование политических метафор можно условно разделить на две основные 
категории: 1) стратегия дискредитации, 2) стратегия восхваления или оправдания.

Смена метафорики особенно заметна в периоды общественно-политических пре-
образований. В этом отношении заслуживают внимания работы американского учёного 
Р. Д. Андерсона, направленные на анализ динамики политической метафорики в период 
демократизации общества [3]. Автор полагает, что истоки демократических преобразова-
ний в обществе следует искать в дискурсивных инновациях, а не в изменении социаль-
ных или экономических условий. По мнению Дж. Лакоффа, метафоры  структурируют 
сложную информацию в более простые для понимания форматы [4], а значит, метафоры 
должны способствовать приобретению знаний, т.е. присутствие метафор в коммуника-
ции должно увеличить количество фактуальной информации, которую человек способен 
получить из коммуникации.

С момента возникновения теории концептуальной метафоры исследователи поли-
тической семиотики сосредоточили внимание на выявлении концептуальных метафор, 
объективированных в виде метафорических выражений в политическом дискурсе. 
Вместе с тем определение онтологического статуса концептуальной метафоры постави-
ло закономерные вопросы о корреляциях когнитивных структур со всем семиотическим 
пространством политической коммуникации. Таким образом, внимание исследователей 
привлекают и другие, невербальные источники данных о политических метафорах (кари-
катуры, жесты). Как отмечает Е. Эль Рефайе, «механизмы, лежащие в основе метафоры, 
существуют в сознании независимо от языка», и более того, «иногда способны передавать 
сложное сообщение в более непосредственной и сжатой форме, нежели язык» [5: 76].

Анализ невербальной политической метафоры имеет некоторую традицию, и в со-
временных исследованиях выделяют несколько подходов к выбору материала и анализу 
этого вида политической метафорики: невербальное сопоставление; вербально-невер-
бальное сопоставление; исследования метафор в креолизованных текстах. При невер-
бальном сопоставлении анализируются примеры использования метафор в политиче-
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ской семиотике и фиксируются различия или подчёркивается общность рассматривае-
мых образов. Лидирующее место в исследовании невербальных политических метафор 
занимают работы по метафорам в карикатуре [Bergen 2003; Conners 2005; Diamond 2002; 
Edwards 2001; El Refaie 2009; Morris 1993; Schilperoord 2009; Teng 2009]. Карикатуры 
рассматриваются не только как средство критики, но и как значимый источник данных о 
взаимоотношениях между людьми, политическими событиями и властью. 

Базовые концепты, используемые в рациональном познании общества, неизбежно 
метафоричны. Даже сами концепты государство и общество, как правило, метафо-
рически представляются как ЛЮДИ или ЧЕЛОВЕК. Например, Украина – это ЧЕЛО-
ВЕК, который принимает решения, имеет те или иные предпочтения (the country of two 
civilizations, “one that looks to Russia, and one that looks to the West”), обладает органами 
(Ukraine is “the heart of Slavic civilization”), вступает в отношения (Ukraine should “have 
the courage and go out and fight”), делает выбор (“Ukraine should choose who it is with - 
with the whole world or with one country”), переносит болезнь (“Two typical diseases of 
Ukraine are: 1) extortions of the officials, 2) lies of businessmen”) [6].

 Следует отметить, что при исследовании украинской антропоморфной метафоры 
чаще всего анализируются концепты, относящиеся к исходным понятийным сферам 
«Болезнь» и «Семья» (Рис.1), в последнее время появились метафоры, которые имеют 
прямое отношение к понятийной сфере «Смерть» (Рис. 2, Рис. 3). Так, в исследовании 
Х. Де Ландтсхеер [7] было показано, что в периоды экономических кризисов и политиче-
ский потрясений увеличивается количество метафор смерти и болезни, а при экономиче-
ском росте превалируют метафоры природы. В данном случае человек моделирует поли-
тическую реальность исключительно по своему подобию.

Рис.1

  Рис.2   Рис.3
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По сравнению с другими, метафор общества намного больше, украинское общество 
часто рассматривается как ОБЪЕКТ, движимый внешними силами, взаимоотношения 
украинского и российского государств рассматривается как  СПОРТИВНЫЙ ПОЕДИ-
НОК  (Рис. 4, Рис. 5, Рис. 6) или ИГРА НА СЦЕНЕ: “…he appealed to the spiritual unity of 
two fellow Slav peoples, both largely adhering to the Orthodox Christian tradition, and to the 
prominent role that Ukrainians had played in the history of the Russian empire and then the 
Soviet Union”, “The principal competitors are “large geopolitical units”: the US, China and 
Europe - though the latter is still not a full-fledged strategic player”, “in this context, Russia 
is one of very few major independent actors”, “Catherine Ashton expressed worry about a 
possible separatist referendum in Donetsk and Luhansk that could come Sunday and which 
they said came out of the Russian “playbook” for the earlier annexation of Crimea”[8].

Те же сферы заимствования используются и для невербальной метафоры.

Рис.4

  Рис.5   Рис.6
  

Наиболее интересным представляется анализ карикатуры, изображённой на Рис. 6, 
где разворачивающийся кризис в Украине представлен в виде шахматной игры. Пре-
зидент Владимир Путин, представлен с обнажённым торсом (демонстрирует показную 
«открытость») и скрещёнными на груди руками (противоположный жест, символизи-
рующий защитное поведение, скрытое намерение и желание отгородиться) играет в 
шахматы с западными лидерами:  Верховным представителем ЕС по вопросам внешней 
политики и безопасности Кэтрин Эштон; Президентом США Бараком Обамой и Пре-
мьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Вместо шахматных фигур пре-
зидент Путин использует танки, один из которых уже сбил несколько белых фигур на 
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шахматной доске. Путин объявляет шах, западные лидеры почёсывают подбородки (что 
на языке жестов означает напряжённое размышление или колебание) [6].

Исследователи вербальных метафор в политическом дискурсе указывают на то об-
стоятельство, что политики часто стремятся дегуманизировать политического против-
ника или внешнего врага с помощью различных метафорических образов – от дикаря 
и насильника до жестокого зверя и микроба. К похожим выводам приходят и исследо-
ватели невербальной политической метафоры. В монографии С. Кина показано, что в 
политических карикатурах 20 века противоборствующие стороны во всех крупных во-
енных конфликтах изображали друг друга с помощью дегуманизирующих метафор, при 
этом во всем мире «для дегуманизации врага используется стандартный набор образов» 
[9: 13], среди которых наиболее распространены метафорические образы насильника, 
зверя, рептилии, насекомого, микроба, смерти и врага Бога. Данный вывод справедлив 
и для современной политической невербальной метафоры, представленной СМИ [14] в 
качестве характеристики ситуации в Украине  (Рис. 7, 8, 9).

Рис. 7

  Рис. 8   Рис. 9
  

Исследование политического дискурса показывает, что для осмысления междуна-
родных отношений метафора «Государство – это индивид» часто реализуется в виде ме-
тафор «Государство-насильник», «Государство-жертва». Метафора «насильник» исполь-
зуется для описания военной агрессии (Рис.9). Метафора «жертва» изображается глав-
ным образом благодаря переносу «Украина – невинная молодая девушка или женщина», 
которую обворовывают – отбирают кошелёк с надписью «Крым», а полицейский, роль 
которого играет американский президент Барак Обама, произносит: “Hey, Vlad watch 
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out I may choose to do business with you on much less favorable terms”  (Рис. 10); которую 
обещают освободить, но пока все ещё держат на привязи (Рис. 11); которая тонет, а недо-
человек с надписью «West» не подаёт руки (Рис. 12).

Рис. 10

  Рис. 11    Рис. 12
  

Следует отметить, что метафорическая логика подразумевает ещё и наличие ГОСУ-
ДАРСТВА-ЗАЩИТНИКА, что часто используется как средство оправдания военного 
вмешательства в международный конфликт [10]. Примером метафорического переноса 
«Государство-защитник» может служить невербальная метафора [14], изображающая 
медведя-Россию «спасающего» тонущую крупную и жирную рыбу-Крым, действия зве-
ря подтверждены словами: «I’m saving you from drowning!”  (Рис. 13).

Рис. 13
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  Рис. 14   Рис. 15
  

Исследования метафор в политических карикатурах направлены на выявление ролей, 
приписываемых политикам, на анализ визуальных образов внешнего врага [11]. Как показы-
вают исследования, моделирующий потенциал сферы-источника «Animal world», т.е. «Мир 
животных» активно используются в политическом дискурсе для формирования у адресата 
негативного образа политического оппонента. Вместе с тем и сама действительность даёт 
основание для метафорического представления политики посредством негативных зоо-
морфных образов. Украина и Крым часто представлена в виде «жирной рыбы», а также пти-
цы, вырвавшейся на волю; Россия в виде медведя, лиса, волка (Рис. 7, 8, 10, 11, 12). 

Образ зверочеловека – распространённая метафора для политического оппонента, 
поэтому зооморфные метафоры в большинстве своём обладают пейоративными оценоч-
ными смыслами, они направлены на дискредитацию субъекта. А.П. Чудинов отмечает, 
что «немногие зооморфные метафоры имеют позитивную эмоциональную окраску» [12: 
135]. Особенно большой интерес исследователей привлекают метафоры в карикатурах, 
изображающих президентов и кандидатов в президенты в предвыборный период [13;14]. 

Рис. 16

  Рис. 17   Рис. 18
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Исследователи сходятся во мнении, что метафоры в политической карикатуре от-
ражают индивидуальную интерпретацию событий, но эта интерпретация несёт на себе 
отпечаток национального коллективного сознания. Визуальные метафоры напоминают 
об общих ценностях, имплицитно их поддерживают и воспроизводят. В связи с этим 
исследователи приходят к выводу о том, что визуальная метафора столь же значимый 
источник данных об общественном сознании, как и вербальная метафора [5].

Подобные исследования позволяют получать интересные выводы и показывают, что 
многие невербальные политические метафоры имеют аналоги в метафорических вы-
ражениях политического дискурса. Так, наиболее перспективным представляются ис-
следования, в которых бы сопоставлялись вербальные и невербальные политические 
метафоры в рамках одного исследования. Это позволит проанализировать, каким обра-
зом, при осмыслении определённых событий, концептуальная политическая метафора 
реализуется на вербальном и невербальном уровнях политической семиотики. Так,  со-
временные невербальные метафоры, изображающие украинских лидеров и встречаю-
щиеся в карикатурах, являются аналогами вербальных метафор: “The cast of characters 
competing to decide Ukraine’s future could come from a fairy tale, or maybe an operetta: the 
blond, braided beauty freed from prison by people power; the heavyweight boxing champion 
turned protest leader; the thuggish President, now ousted, whose hidden estate included a 
personal menagerie of ostriches and peacocks; the billionaire confectionery mogul, known as 
the “chocolate king,” who cast his lot with the revolution; the Baptist pastor who had the reins 
of power pressed, temporarily, into his hands”. Примером взаимодополнения вербальной и 
невербальной метафор (Рис. 10), может служить цитата: “Interim PM Yatsenyuk accused 
Russia of behaving as gangsters in the modern century”.  Ещё один пример ярко иллюстри-
рует взаимодействие вербальной метафоры “Yanukovych is a Moscow’s man”, заимство-
ванной из цитаты “Mr. Yanukovych has tried hard to shed the image of being Moscow’s man” 
и невербальной метафоры, представленной на Рис. 19.

Рис. 19
Таким образом, одним из подходов к исследованию визуальных метафор является 

анализ корреляций между компонентами креолизованных текстов (т.е. текстов, состоя-
щих из двух частей: вербальной и невербальной). Как показывают исследования, в ос-
нове вербальных и невербальных метафор лежат одни и те же модели, но креолизация 
даёт возможность не просто сложить, а значительно преумножить потенциал каждого 
из названных компонентов текста. Между метафорической системой и видеорядом кре-
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олизованного текста возникают два типа отношений: 1) взаимозависимости, когда ин-
терпретация визуальной части определяется доминирующей метафорической моделью в 
тексте; 2) взаимодополнения, когда изображение с метафорическим образом понятно без 
слов и может существовать самостоятельно. 

В заключение подведём итоги. 
1. Политическая метафора как вербальная, так и невербальная является одной из 

ступеней познания общества; отражая действительность, метафора обладает убеждаю-
щим эффектом. Фрейм, созданный из метафорических моделей, влияет на суждение как 
индивидуума, так и социума в целом. 

2. Метафора ИГРЫ объясняет необъявленную войну в Украине как намеренное про-
тивостояние противников (супердержав), рационализм которых подтверждается множе-
ством факторов: точным расчётом в игре, определённой ставкой в конфликтной ситуа-
ции, обдумыванием каждого хода с целью получения наибольшей выгоды. В этой игре 
Украина является пока лишь пешкой на шахматной доске.

3. Многие невербальные политические метафоры имеют аналоги в метафорических 
выражениях политического дискурса. 

4. Как показывает исследование материалов англоязычных СМИ, моделирующий 
потенциал сферы-источника МИР ЖИВОТНЫХ активно используются в политическом 
дискурсе для формирования у адресата негативного образа политического оппонента. 
Вместе с тем сама действительность даёт основание для метафорического представле-
ния политики посредством негативных зооморфных образов.

5. Абстрактная метафорическая модель СТРАНА – это ЧЕЛОВЕК позволяет вывести 
следующие метафоры: “Ukraine is ill”, “Ukraine is drowning in debts and blood”, “Ukraine 
is asking for help”, “Ukraine is dying”. Несмотря на то, что метафоры могут быть субъек-
тивны и эмоциональны, они являются частью общественного опыта и могут быть раци-
онально выведены из абстрактных концептуальных связей. 

6. К основным типам украинской политической метафоры (период с начала 2014 
года по настоящее время), представленной в англоязычных СМИ, относятся: а) антро-
поморфная метафора, т.е. человек моделирует политическую реальность исключительно 
по своему подобию, в этом случае анализируются концепты, относящиеся к исходным 
понятийным сферам «Illness», «Family»; б) метафора природы, т.е. источниками метафо-
рической экспансии служат понятийные сферы «Animal world»; в) социальная метафора, 
т.е. исследуются концепты «Game and sports», «Theatre», «War», «Criminality».

СПиСоК иСПоЛЬЗуЕмЫХ иСточниКов
1. Будаев Э.В., Чудинов А.П. Зарубежная политическая метафорология [Текст]: Мо-

нография / Э.В. Будаев, А.П.Чудинов. – Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2008. – 248 
с. – ISBN 978-5-7186-0389-7.

2. Кубрякова Е.С. Композиционная семантика: цели и задачи [Текст]/ Е.С. Кубряко-
ва//Композиционная семантика. Материалы 3-ей международ. школы- семинара по ког-
нитив. лингвистике 18-20 сентября 2002 г. Ч. 1. Тамбов, 2002.

3. Anderson R.D., Jr. Metaphors of Dictatorship and Democracy: Change in the Russian 
Political Lexicon and the Transformation of Russian Politics // Slavic Review. – 2001. – Vol. 
60. – No. 2.



27

4. Lakoff G. Metaphorical Thought in Foreign Policy. Why Strategic Framing Matters [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: www.frameworksinstitute. pdf – 2001.

5. El Refaie E. Understanding visual metaphor: The example of newspaper cartoons // 
Visual Communication. 2003. Vol. 2(1).

6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.thetimes.co.uk/tto.
7. Landtsheer Ch., de. Function and the Language of Politics. A Linguistics Uses and 

Gratification Approach // Communicatuon and Cognition. 1991. Vol. 24. 
8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.theguardian.com/ukraine
9. Keen S. Faces of the Enemy: Reflections of the Hostile Imagination. N.Y., 1988.
10. Lakoff G. Metaphor and War. The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://metaphor.narod.ru
11. Diamond M. No laughing matter: Post-September 11 political cartoons in Arab/Muslim 

newspapers // Political Communication. 2002. Vol. 19(2).
12. Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование по-

литической метафоры (1991-2000) [Текст]: Монография / А.П. Чудинов. – Урал. пед. ун-
т. Екатеринбург, 2001. – 238 с. –  ISBN 5-7186-0277-8.

13. Edwards J.L. Running in the Shadows in Campaign 2000: Candidate Metaphors in 
Editorial Cartoons//American Behavioral Scientist.2001.Vol. 44. № 12. 

14. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cartoonstock.com

Стаття надійшла до редакції 10.10.14

румянцева o., канд. філол. наук, ст. викл.
ОНУ імені І.І. Мечникова, Одеса

ПоЛітична мЕтаФора в уКраЇні
(на матеріалі англомовних Змі)

Стаття присвячена аналізу політичної метафори в Україні в період суспільно-по-
літичної кризи. Дослідження, проведене на матеріалі англомовних ЗМІ, дозволяє зроби-
ти наступні висновки: політична метафора як вербальна, так і невербальна, відбиває 
національну свідомість і впливає не лише на судження окремого індивідуума, але і со-
ціуму в цілому. Основні сфери запозичення української політичної метафори наступні: 
«Хвороба», «Сім’я», «Світ тварин», «Гра і спорт», «Театр», «Війна», «Криміналітет».

Ключові слова: політична метафора, вербальна і невербальна метафора, 
метафоричні моделі, ефект впливу.
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poliTical meTaphor in ukraine  
(on materials of english-language media)

The article is dedicated to the Ukrainian political metaphor analysis in the period of 
socio-political crisis. The research conducted on the material of English-language media 
allows to make conclusion: a political metaphor both verbal and unverbal reflects the national 
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consciousness and influences not only individual judgement but also society on the whole. 
The basic spheres of the Ukrainian political metaphor borrowing are: “Illness”, “Family”, 
“Animal world”, “Game and sports”, “Theater”, “War”, “The criminal world”.

Key words: political metaphor, verbal and unverbal metaphor, metaphorical models, effect 
of metaphorical impact.
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СЕмантичнЕ роЗмаЇттЯ КонЦЕПту Tango 
(на матеріалі американського англомовного газетного дискурсу)

Стаття присвячена дослідженню семантичного спектру лінгвокультурного кон-
цепту TANGO в дискурсивній тканині англомовних газетних публікацій. Із застосуван-
ням методів семіотичного і дискурсивного аналізу систематизовано релевантні комуні-
кативні засоби на поверхневому рівні газетних текстів, з’ясовано  їхню трансформацію 
на наративному і глибинному рівнях – у типовому контексті утрудненої нетанцюваль-
ної комунікативної взаємодії. 

Ключові слова: концепт TANGO, утруднена комунікативна взаємодія, газетний 
дискурс, семіотичний аналіз.

Надзвичайно висока ефективність передачі інформації оцінного, емотивного й на-
віть фактичного характеру і під час танцювальної взаємодії безпосередньо, і в загаль-
нішому, опосередковано-танцювальному контексті дає підстави вважати аргентинське 
танго автономною комунікативною системою з власними особливостями дискурсивної 
реалізації та когнітивного наповнення. За В. Масловою, дискурс може розглядатися вод-
ночас як сукупність апеляцій до концептів і як обширний концепт, який існує у свідомос-
ті носіїв мови [1, 53]. У термінах когнітивної лінгвістики лексема tango, або ж ширше – 
словосполучення Argentine Tango, репрезентує у дискурсі певну ментальну сутність, яка 
охоплює значний фрагмент англомовної картини світу. Особливий інтерес аргентинське 
танго становить для лінгвістики – як комунікативна система, потенціал якої реалізується 
в максимально концентрованому вигляді, та для суміжної з нею семіотики – як потужний 
міжкультурний код початку ХХІ ст. 

Дослідник історії розвитку поняття «комунікація» Джон Дарем Пітерс  у передмові 
до українського видання своєї праці «Слова на вітрі: історія ідеї комунікації» застерігає 
сучасну людину, свого читача – знайомого з кіберпростором, свідка стрімкого науко-
во-технічного розвитку, – від покладання надмірних надій на повну взаємність у спіл-
куванні, коли йдеться про «комунікацію». Автор закликає «примиритися з неминучою 
відчуженістю, з якою ми стикаємося, коли взаємодіємо з іншими людськими істотами. 
Комунікація – поняття, що виникло і розвивалося в наукових, технічних і військових кон-
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текстах, – часто є нетерпимим до очевидних недосконалостей мовної діяльності і обме-
жень у людських взаєминах. Всупереч такому розумінню я гадаю, що та дивовижність, 
яка всюди оточує нас – в інших людях, самих собі, мові, чи навіть у самому факті нашого 
існування, – є благословенням, а не прокляттям» [2, с. 7]. Ця розлога цитата вичерпно 
розкриває проблемність терміну комунікація у контексті соціального танцювання, учас-
ники якого, окрім насолоди людського спілкування, часто переживають брак порозумін-
ня, відчуженість, розчарування і самотність. Іншими словами, аргентинське танго як 
комунікативна ситуація охоплює також величезну кількість моментів, що свідчать якраз 
про відсутність злагодженості у позамовному, – танцювальному і нетанцювальному – 
контакті її учасників, про загрозу комунікативного провалу і навіть про неможливість 
комунікації. Тема комунікативних труднощів і шляхів подолання їх настільки властива 
аргентинському танго як феноменові, що поширилась із суто танцювальної в поза тан-
цювальні сфери соціальної взаємодії.  

З метою уточнення поняттєвого змісту концепту TANGO – в межах англо-амери-
канської мовної картини світу, видається обґрунтованим звернутися до аналізу низки 
відповідних дискурсивних фрагментів. На матеріалі 30 газетних публікацій видання The 
New York Times, дібраних  за період 2007 – 2014 рр.,  ми виявили низку мовних засобів 
(лексичних, фразеологічних), що дозволить зробити висновки про способи і варіанти  
дискурсивних репрезентацій концепту TANGO та про співвіднесеність їхньої множини 
з його поняттєвим наповненням.

Судячи з заголовків, відповідні лексичні репрезентації вживаються в таких контек-
стах: 

•	 суто-танцювальному: «The Art of Tango», «Finnish Tango – The Passion and the 
Melancholy», «Gabriel Missé and Analía Centurión Dance Tango», «An Investment Banker 
Decides to Teach Tango After Terrorist Attacks»;

•	 танго-алюзіях і кінематографічних танго-цитатах: «Takes One to Tango», «Last-
Tango-in-Paris», «Maria Schneider, Actress in ‘Last Tango,’ Dies at 58», «Late-Life Romance 
in ‘Last Tango in Halifax,’ on PBS», «The-Tango-Lesson – Trailer – Cast - Showtimes», 
«‘Merchant of Death’ or Simple Tango Lover?»;

•	 позатанцювальному: «Art and Real Estate Tango in Miami», «Complicated Tango 
for Agrentina’s Coach and Star», «The Nepotism Tango».

У позатанцювальному контексті концепт TANGO зазвичай актуалізовано в ситуаціях 
утрудненої / загроженої комунікації 1) експліцитно, через лексеми, що безпосередньо 
вказують на танець – tango, to tango: «Dance the Smartphone Tango Without Me», «Takes 
One to Tango»;

2) імпліцитно, за допомогою специфічної танцювальної танго-термінології, широко 
вживаних у танцювальному середовищі висловів:

«Takes One to Tango
But the president always seems to be dancing alone. […] He sardonically presented 

himself as Lonely Guy, shafted by the opposition, kicking around the White House on his own. 
But Obama still resists the idea that personal relationships can be pivotal, noting that his 
“suspicion” is that the issues will be resolved only if Americans “push hard,” vote recalcitrant 
lawmakers out and “reward folks who are trying to find common ground.” Republicans here 
want to make sure that the president dances alone» [3].



30

Широко експлуатується потужний емотивний потенціал концепту, простежується 
тісний асоціативний зв’язок між танцем і певним спектром почуттів – часто негатив-
но забарвлених і сильно виражених, – від любові / симпатії через відданість, ревнощі, 
суперництво аж до пристрасті, які мовці переносять на поза танцювальні контексти й 
актуалізують у дискурсі прямо чи опосередковано:

«Complicated Tango for Argentina’s Coach and Star
Both [Maradona and Messi] gripped in a complicated relationship with Argentina and 

with each other, dancing a mesmerizing soccer tango as Argentina seeks its first title since 
Maradona hoisted the trophy in 1986 […] There is a very strong emotional link between 
Maradona and Argentine society. Some believe Maradona is jealous of Messi, who came of 
age in a globalized world, every match on television. Others believe Messi is not dedicated 
enough to the national team, and not sufficiently Argentine, having moved to Barcelona [5].

На прикладі наступної газетної публікації простежмо змістове наповнення концепту 
TANGO в газетному дискурсі, застосовуючи метод семіотичного аналізу тексту, запропо-
нований Альгідрасом Греймасом.

«After 9/11, a Decision to Tango
By Tara Parker-Pope
September 7, 2011, 11:20 AM  6 Comments
The terrorist attacks on the World Trade Center and the Pentagon 10 years ago affected 

the lives of many people in countless ways. For Ney Melo, an investment banker who worked 
across the street from the Twin Towers, the events of Sept. 11 led to a major career change as 
he moved away from Wall Street and into the dance studio.

“I think if I had not seen how quickly one’s life can end, I probably wouldn’t have taken the 
steps to change my life,” he said.

After the attacks, Mr. Melo says, he was looking for a distraction, and he responded to a 
poster for tango lessons. He was hooked, and soon met his dance partner, Jennifer. Now the 
couple, who teach tango lessons, are expecting twins» [6].

На фігуративному рівні досліджуваного тексту, який віддзеркалює конкретику фі-
зичного світу, ми виявили кілька основних ізотопій, груп слів, об’єднаних спільністю 
значення, та з’ясували опозиції у межах ізотопій і між ними, тобто окреслили найзна-
чущіші теми в тексті.

 mісцe (водночас напрям руху): the World Trade Center and the Pentagon, across the 
street from the Twin Towers vs from Wall Street and into the dance studio;

актори: [terrorists ] the terrorist attacks, the events of Sept. 11 vs Ney Melo, an investment 
banker, his dance partner, Jennifer, the couple,  twins; 

стани буття: had seen how quickly one’s life can end, was looking for a distraction, 
have taken the steps to change my life, responded to a poster for tango lessons, a decision to 
tango, he was hooked, [he] met his dance partner, Jennifer, teach tango lessons, the couple are 
expecting twins.

Привертає увагу ідея парності, подвійності, двійковості, яка традиційно асоціюєть-
ся з танго (it takes two to tango) і проявляється лексично: the World Trade Center and the 
Pentagon; the Twin Towers; Ney Melo [and] his dance partner, Jennifer;  the couple;  twins.

Наступний, наративний рівень вивчення цього фрагменту передбачає відтворення 
актантної наративної моделі досліджуваного тексту. Враховуючи семантичні опозиції, 
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виявлені на фігуративному рівні, можна припустити існування двох основних трансфор-
мацій: перехід від терору, руйнування, загибелі, через переосмислення особистих цін-
нісних орієнтирів до нового стилю життя, нової кар’єри, в основі якої лежить творчість, 
і аж до творення в найширшому розумінні слова – зародження нового життя. Третій, 
глибинний рівень дослідження тексту дає змогу виокремити його фундаментальні цін-
ності. На нашу думку, всі опозиції фігуративного і наративного рівнів можна звести до 
двох загальних протиставлень, у межах яких, з огляду на об’єкти пошуків, відбуваються 
ключові трансформації цінностей.

Перехід здійснюється  із зони руйнації, смертей і терору на нову територію – твор-
чості, конструктиву, життя – через танець і завдяки танцеві. 

Таким чином концепт танго в проаналізованій статті актуалізує ідеї парності, віталь-
ності, нового життя, творчої, продуктивної взаємодії. 

Отже, концепт TANGO як інтерпретатор смислу увесь час розвивається, змінюється, 
уточнюється. Як ментальна сутність він реалізується в дискурсі –вербально і невербаль-
но, – і підпадає під уплив інших концептів, відтак зазнає подальших змін і трансфор-
мації. Концептові TANGO властива емотивність, він має конотації, є аксіологічний за 
своєю природою. У реконструюванні концепту задіяні сутності плану змісту, вони недо-
ступні для безпосереднього сприйняття, але робити висновки щодо їхніх властивостей 
можна на основі опосередкованих даних, зокрема вивчаючи їхні дискурсивні репрезен-
тації – y сучасних газетних публікаціях актуалізується низка сем: dance, art, relationship, 
romance, love, trust, passion, danger, melancholy, loneliness, life, communication, competition, 
complicated interaction та ін. Поняттєва палітра досліджуваного концепту перетнула межі 
танцювальних, мистецьких тем і поширилась на діяльнісні, емотивні, соціальні аспекти 
утрудненої комунікативної взаємодії.
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СЕмантичЕСКоЕ раЗнооБраЗиЕ КонЦЕПта Tango 
(на материале американского англоязычного газетного дискурса)

Статья посвящена исследованию семантического спектра лингвокультурного кон-
цепта TANGO в дискурсивной ткани  англоязычных газетных публикаций. С применени-
ем методов семиотического и дискурсивного анализа систематизировано релевантные 
коммуникативные средства на поверхностном уровне газетных текстов, прослежены 
их трансформации на нарративном и глубинном уровнях – в типичном контексте 
осложненного коммуникативного взаимодействия.

Ключевые слова: концепт TANGO, осложненное коммуникативное взаимодействие, 
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semanTic varieTies of The concepT of Tango  
(on american english newspaper discourse)

The article is focused on the semantic spectrum analysis of the linguocultural concept 
of TANGO in the American English newspaper discourse. In terms of semiotic and discourse 
analysis some relevant communicative means have been established on the upper level of 
newspaper texts, and their transformations have been traced on the  narrational and deep 
levels  – in the typical context of complicated communicative non-dance interraction.

Key words: concept of TANGO, complicated communicative interaction, newspaper  
discourse, semiotic analysis.
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аБрЕвіатури З ПочатКовими грЕЦЬКими  
оСновами в СучаСній уКраЇнСЬКій ЛітЕратурній мові  

(на матеріалі газет)

У статті проаналізовано часткові абревіатури з початковими грецькими основа-
ми, виокремлено семантичні групи абролексем. Установлено, що в сучасній українській 
літературній мові науживанішими є часткові абревіатури з початковими грецькими 
авто-, теле-, фото-, також розширюють сферу функціонування деривати з основами 
біо-, еко-, електро-, кібер-, нарко-, порно-.

Ключові слова: абревіатура, грецька основа, мова газети.
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Вивчення словникового складу сучасної української літературної мови досі лишаєть-
ся одним із важливих завдань у галузі українського мовознавства. Під впливом екстра- 
й інтралінгвальних чинників мова перебуває в постійному русі, поповнюється новими 
словами. Основним джерелом збагачення лексичного складу, як відомо, є словотворення 
із залученням не тільки ресурсів рідної мови, але й запозичення з інших мов. Найви-
разніше зміни в мовній системі відбивають газети, об’єктом яких є події всіх сфер життя 
людини.

Питання деривації абревіатур із початковими основами в сучасній українській літе-
ратурній мові оглядово досліджували В.Ф. Вакуленко, Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, 
Н.Ф. Клименко, С.М. Климович, І.М. Кочан, О.А. Стишов, А.А. Таран та ін. Проте зрос-
тання часковоскорочених лексем із запозиченими компонентами в сучасній українській 
мові та газетах зокрема спонукає до здійснення окремого дослідження цих одиниць.

Мета статті – проаналізувати абревіатури з початковими грецькими основами і ви-
окремити їхні семантичні групи.

Зміни в соціально-економічному, культурному, науковому, технічному й побутовому 
житті сприяють поповненню словника мови різнотипними абревіатури. Найчисленнішу 
групу становлять часткові абролексеми. По-перше, завдяки скороченню тільки початко-
вої частини та збереженню одного повного слова їм властиві прозорість семантики, лег-
кість для сприйняття й розуміння читачами. А також, як зазначає О. А. Стишов, часткове 
скорочення активізує процес входження цих одиниць до загальновживаної лексики [1: 
154]. По-друге, у будь-якому випадку такі деривати сприяють лаконічності, короткості, 
економії висловлення. За спостереженням Л. Ф. Каховської, структура частковоскороче-
них слів свідчить про їхній проміжний характер між абревіацією та основоскладанням 
[2: 12]. 

Особливо продуктивні деривати, утворені поєднанням усіченого слова-означення та 
цілого слова-означуваного. У сучасних газетах спостерігаємо тенденцію до активізації 
запозичених препозитивних скорочених компонентів прикметникового походження. Ха-
рактерно, що актуальними стають початкові грецькі складники. Нарощує свій словотвір-
ний потенціал абревіатурна морфема авто-. У словниках указано, що ця перша частина 
складних слів пов’язана з поняттями ‘автоматичний’ і ‘автомобільний’ [3: 12]. Із першим 
значенням зафіксовано абревіатури автовідповідач, автодиспетчер, автосистема, ав-
тотрансформатор. Проте в сучасній українській літературній мові надзвичайно активі-
зована основа, співвідносна з прикметником автомобільний. Зокрема, її використовують 
для творення назв осіб (автовиробник, автодилер, автоексперт, автозлодій, автолю-
битель), групи осіб (автомайдан), знарядь (автогібрид, автомодель, автотехніка, ав-
тоцистерна, автоцементовоз), місця (автозавод, автозвалище, автокладовище, авто-
магазин, автомагістраль, автомайстерня, автомаркет, автопавільйон, автопаркінг, 
автоперехід, автосалон, автоцентр), опредметнених дій, процесів та інших абстрак-
тних понять (автобізнес, автоконструювання, автокрадіжка, автокредит, автопід-
става, автопригода, автопродаж, авторозведення), напр.: На вартість делегатського 
автопарку могла б безбідно рік прожити середня область України („Сільські вісті”, 
27.10.2009). У періодиці ХХІ ст. поряд із традиційними лексемами функціонують зо-
всім нові: Організатору Автомайдану повідомили про закриття кримінальної справи 
(„Дзеркало тижня, 30.12.2013), де автомайдан ‘група автомобілістів, які підтримують 
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євроінтеграцію України і виступають проти насилля’; Бразилійський легіонер київсько-
го „Динамо” Даніло Сілва став жертвою автокрадіжки („Відомості.ua”, 17.10.2012); 
Автогібрид, що заводиться від SMS, винайшли у Харкові („Сільські вісті”, 16.07.2013).

Виявлено, що гніздо з основою фото- динамічно поповнюють назви осіб (фотоаматор, 
фотомайстер, фотомитець, фотолітописець, фотополювальник, фототеоретик), при-
строїв (фотодатчик, фотокамера, фоторадар, фотореле) програм (фотошоп), зі значенням 
предметності (фотознімки, фотокаталог, фотокнига, фотоматеріал, фотосувенір), опред-
метнених дій, процесів, абстрактних понять (фотоалюзія, фотовраження, фотожарт, фо-
топозитив, фотополювання, фоторозповідь, фотосесія, фототерапія), заходів (фототур, 
фотофестиваль, фотоярмарок), місця (фотогалерея, фотоклуб, фотосалон), напр.: Щойно 
завершився перший етап фотоконкурсу „Моя мандрівка”... („День”, 23.07.2010). Актуалі-
зована грецька морфема фото- входить у склад  неологізмів: Ця книжка – не перший досвід 
М. Савки в її експериментах з „фотопоезією” („Україна молода”, 27.09.2008); Проза – чи не 
єдина мистецька практика, яка успішно „опирається” фотоекспансії („Україна молода”, 
27.09.2008); Скрізь на польських дорогах багато фоторадарів („Експрес”, 07.02.2008); Свя-
то „фотоврожаю” [про ХV Фотовиставку „Дня”. – І. М.-Б.] („День”, 25.10.2013).

Підвищеної словотвірної активності в мові друкованих ЗМІ набуває грецька абромор-
фема теле- (телевізійний). За значеннєвими параметрами іменники цього гнізда утворю-
ють різні групи: особи – телебос, теледиктор, телекореспондент, телеменеджер, теле-
репортер; жанри телевізійних передач – теледебати, телемедицина, телемило, телеміст, 
теленовини, телереклама, телесеріал, телешоу; знаряддя – телеапаратура, телекамера, 
телеящик; часові проміжки – теледекада, телесезон, телетиждень; місць – телекузня, 
телестудія; організації – телевідомство, телекомпанія, телекорпорація, телехолдинг; 
опредметнені дії – теледуель, телерадіомовлення, телескандал, телетрансляція; абстрак-
ції – телепростір, телесвіт, телефетишизм. У мові сучасної преси вживають традиційні 
й нові лексеми, пор.: ...українське слово поступово витісняється з телеекранів („Високий 
замок”, 04.01.2010); Телеоператор „Нового каналу” Сергій через нерозділене кохання ви-
стрелив собі в груди гумовою кулею („Волинь-нова”, 05.02.2008) та Ще свіжі спогади про 
новорічні телетижні („Дзеркало тижня”, 31.01.2009); На цьому телескандали не закін-
чилися („Експрес”, 13.05.2010).

Розширюють своє функціонування і складні слова з основами агро- (агрономічний, 
аграрний), біо- (біологічний), гео- (геологічний), гідро- (грец. hydro – вода; водний), еко- 
(екологічний). Вони творять похідні на позначення осіб (агробізнесмен, екоінспектор), 
опредметнених дій, процесів, подій (агробізнес, біобезпека, екокатастрофа, екомарку-
вання), організацій (агроформування), установ (агробіржа, агрофірма, біолабораторія, 
гідроелектростанція), місць (агросадиба, екоперлина), водойм (біоставок), держав (агро-
держава), галузей (агрохімія, біотехнологія, геоботаніка, геоенергетика, гідроенергети-
ка, екоосвіта), знарядь (біокомп’ютер, гідродвигун), істот (біоагресор, біомаса), продукції 
(агроволокно, агроруда, біоетанол, біояйце), напр.: Аби не переплачувати за солярку, фер-
мер зробив міні-цех з виробництва біогазу („Експрес”, 26.08.2010).

Інтенсивно в мові сучасних газет виникають часткові абревіатури з грецькими склад-
никами електро- (електричний), енерго- (енергетичний). Зазвичай це назви місць, де виро-
бляється енергія (електростанція, енергоблок), установ (енергоцентр), машин (електробайк, 
електромобіль, електропотяг), приладів (електровудочка, електропраска, електророзет-
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ка), допоміжних знарядь (електроопора, електрошнур), мереж (електролінія), абстрактних 
опредметнених дій, пов’язаних з електрикою та енергією (електроопалення, електромон-
таж, електрошок, енергоаудит, енергобезпека, енергозатрати, енергоприбуток), напр.: 
Енергоспоживання країн ЄС становить 17 % світового обсягу, а виробництво первинних 
енергоресурсів – 9 % („Віче”, № 18, 2009). Такі основи можуть слугувати і для  творення 
неологізмів: „Zerotracer” – так називається двомісний електробайк, який став учасником 
авторалі Таллінн – Монте-Карло („Експрес”, 09.06.2011).

В останні роки українська літературна мова почала активно використовувати грецьку 
морфему нарко- (наркотичний). Про кількісне зростання похідних від цієї основи засвід-
чують і сучасні публіцистичні тексти. Із нарко- найчастіше творять і вживають одиниці 
на позначення осіб – наркобарон, наркобізнесмен, наркодилер, наркоділок, наркокур’єр, 
наркоспонсор, наркоторговець; препаратів – наркозамінник, наркоречовина; установ, примі-
щень – нарколабораторія, наркопритон; процесів – наркоаналіз, наркобізнес; хвороб – нарко-
манія; шляхів, що забезпечує поширення наркотиків – наркоканал, наркотрафік, напр.: Міліція 
викрила понад дві тисячі наркозбувачів, ліквідувала <···> 92 підпільні нарколабораторії та со-
тні наркопритонів („Урядовий кур’єр”, 26.05.2009).

Під дією власне зовнішніх імпульсів у газетно-журнальній публіцистиці активністю 
вирізняється грецька морфема порно- ‘те, що стосується порнографії’ [3: 488]: порно-
актриса, порнобізнес, порнодіва, порноділок, порнореклама, порносайт, напр.: Дніпро-
петровські правоохоронці припинили роботу порностудій („Відомості.ua”, 18.11.2010).

У контексті безкінечних суспільно-політичних збурень в українських друкованих мас-
медіа нарощує продуктивність скорочений компонент політ-. Він входить до назв осіб (по-
літмаркетолог, політмеценат, політмуж, політлідер, політневдаха), збірних назв осіб 
(політбомонд, політеліта), організацій (політбюро, політрада, політсила), опредметне-
них дій, процесів (політрепресія, політреформа, політрішення, політрозминка), місця 
(політпритулок), напрямів діяльності (політекономія, політтехнологія), абстрактних назв 
(політамбіція, політсимпатія), напр.: Фюле закликав усі політсили України сприяти асо-
ціації та інтеграції з ЄС („Високий замок”, 07.02.2013).

У зв’язку з динамічним розвитком онкологічних хвороб в Україні та світі зростає 
актуальність лексем зі скороченим препозитивним компонентом онко- на  означення осіб 
(онкогінеколог, онкопацієнт, онкохірург), розділів онкології (онкогенетика, онкогінекологія), 
ліків (онколіки, онкопрепарат), діагностики хвороб (онкотест), захворювань (онкопатоло-
гія), установ (онкоцентр, онколікарня), напр.: Так з’явився онкотест – діагноз раку за дослі-
дженням крові („Сільські вісті”, 13.05.2008).

У час науково-технічного прогресу популярності набуває досить нова в українській 
мові основа кібер-. У структурі з іншими словами вона вказує на зв’язок із комп’ютером, 
інформаційними технологіями, Інтернетом: кібератака, кібергра, кіберняня, кіберзлочи-
нець, кіберпростір, кіберспортсмен, кіберчемпіон, напр.: Волинь воює з кіберзлочинцями 
(„Високий замок”, 11.06.2013).

У газетному підстилі набувають також словотвірної активності й інші початкові 
абревіатурні морфеми грецького походження аеро- (грец. άήρ – повітря; повітряний): ае-
ровокзал, аероклуб, аерошоу, напр.: Найближчий аероклуб знаходиться у Рівному („Пта-
ха”, № 3, 2009); геліо- (грец. helios – сонце; сонячний): геліоенергетика, геліоколектор, 
напр.: Спеціалісти переконані у великому майбутньому геліоенергетики („Голос України”, 
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03.02.2009); дем- (демократичний): демкоаліція, демпартія, демплатформа, демпогляд, 
напр.: Члени неіснуючої демкоаліції Юлії Тимошенко <···> посварилися на урядовому засі-
данні („Україна молода”, 25.09.2008); дип- (дипломатичний): дипмісія, дипустанова, напр.: 
У зв’язку із завершенням дипмісії... („Урядовий кур’єр”, 20.10.2007); драм- (драматичний): 
драм-вечірка, драмгурток, драм-композиція, драм-сцена, напр.: Світова драм-сцена на-
лічує сотні імен, зібраних з усіх континентів („Птаха”, № 2, 2009); економ- (економний): 
економ-варіант, економ-клас, напр.: Хоча є у магазинчику і „економ-варіант” („Високий 
замок”, 18.02.2010); ел- (електронний): елкнижка, елчитач, елваріант, напр.: ...в остан-
ні 2–3 роки популярними стали елваріанти навчальних підручників, художніх книжок... 
(„Сільські вісті”, 23.09.2010); епід- (епідемічний): епідпоріг, епідрозслідування, епідситу-
ація, напр.: Луцьк наблизився до епідпорогу („Луцький замок”, 09.12.2010); етно- (грец. 
έθνος – народ; народний): етнобізнес, етномодерн, етнорокер, етнотема, етноутопія, 
етнофестиваль, напр.: На етнофестивалі можна було купити вишиванку за 20 гривень і 
навчитися розписувати писанку за три години („Високий замок”, 28.04.2009); мет- (мета-
лургійний): метзавод, метпідприємництво, напр.: Макіївський метзавод застосував нову 
технологію випуску арматури („День”, 28.12.2010); пед- (педагогічний): педколектив, пе-
драда, педучилище, напр.: На всіх педрадах тільки Мостище і звучало („Україна молода”, 
27.09.2008); пневмо- (пневматичний): пневмообдування, пневморушниця, пневмотермо-
метр, напр.: Повністю підготовлені стрілочні переведення, обладнані пневмообдуванням 
та електрообігрівом („День”, 28.10.2010); псих- / психо- (психічний / психологічний): 
психлікарня, психотерапевт, напр.: Таким місце у психлікарні („Експрес”, 25.11.2010); 
сейсмо- (сейсмічний): сейсмолабораторія, сейсмонебезпека, напр.: Центр сейсмобезпе-
ки: випробування на міцність („Дзеркало тижня”, 20.11.2010); термо- (грец. θερμός – те-
плий): термобілизна, термокостюм, напр.: На нас була спеціальна термобілизна... („Екс-
прес”, 07.02.2008); тех- (технічний): техконтроль, техпаспорт, техуніверситет, напр.: 
Від проходження обов’язкового техконтролю звільняються легкові автомобілі всіх типів, 
марок і моделей („Сільські вісті”, 07.07.2011); фарм- (фармацевтичний): фармгалузь, фар-
міндустрія, фармпрепарат, напр.: У Київській області відкрили першу чергу логістичного 
фармкомплексу („День”, 28.12.2010); фіз- (фізичний): фізвправи, фізпідготовка, напр.: 
...при новій системі фізпідготовки, яку ми запровадили в клубі, вони оминають Сергія 
(„Експрес”, 07.02.2008); фіто- (грец. φυτόν – рослина; рослинний): фітобіолог, фітоди-
зайнер, фітотерапевт, напр.: Луцький фітотерапевт Парасковія Антонюк знає панацеї 
від усіх недуг („Відомості.ua”, 04.10.2007).

Отже, в сучасній українській літературній мові найуживаніші часткові абревіатури з 
початковими грецькими компонентами авто-, теле-, фото-. Також розширюють сфе-
ру функціонування деривати з основами біо-, еко-, електро-, кібер-, нарко-, порно-. Під 
впливом зовнішно- та внутрішньомовних чинників виникло чимало нових абролексем. 
Щодо семантичних параметрів, то ці деривати здебільшого позначають осіб, опредмет-
нені дії, процеси, знаряддя, місця, установи, організації тощо. 
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аББрЕвиатурЫ С начаЛЬнЫми грЕчЕСКими  
оСновами в СоврЕмЕнном уКраинСКом ЛитЕратурном ЯЗЫКЕ  

(на материале газет)
В статье проанализированы частичные аббревиатуры с начальными греческими 

основами, выделены семантические группы абролексем. Установлено, что в современ-
ном украинском литературном языке наиболее употребляемы частичные аббревиатуры 
с начальными греческими авто, теле, фото-, также расширяют сферу функционирова-
ния дериваты с основами био, эко-, электро-, кибер-, нарко-, порно-.

Ключевые слова: аббревиатура, греческая основа, язык газеты.
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abbreviaTions WiTh The iniTial basis  
in greek moDern ukrainian liTerarY language  

(based on the newspapers)
This paper analyzes the partial abbreviation of the initial Greek basis, singled semantic 

groups abbreviation. It was established that in modern Ukrainian literary language the most 
common is abbreviation with the initial Greek auto-, tele-, foto-, also extends the operation of 
derivatives with the basics of bio-, eco-, electro-, cyber-, narco-, porno-.

Key words: abbreviation, Greek base, language newspaper.
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УДК 821.111.(477)
А. Саволоцька, магістр
КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ

оБраЗ тараСа ШЕвчЕнКа у СучаСній ангЛомовній ПрЕСі 

У статті окреслено збірний образ Тараса Шевченка на матеріалі статей з англо-
мовних інтернет-видань. Згадки про Тараса Шевченка дають змогу подати націокуль-
турний портрет письменника у сприйнятті англомовною спільнотою. 

Ключові слова: збірний образ, мовно-культурологічний портрет, Інтернет, згадка.

Останнім часом філологічна спільнота все частіше звертається до теми надбань 
українського генія – Тараса Шевченка, ім’я якого становить неабияких інтерес для ві-
тчизняних наукових міждисциплінарних досліджень. Історія української мови та літера-
тури, як і українського перекладознавства у цілому, завжди була таврована необхідністю 
національної окремішності від часом непереборного нав’язливого іномовного впливу, а 
постать Тараса Шевченка слугувала не лише об’єктом, а й предметом наукових дослі-
джень як літературознавчих, так і перекладознавчих.

актуальність обраної теми обумовлюється відсутністю наукових розвідок з вищез-
гаданої теми.метою дослідження є ідентифікація збірного концептуально-ідейного об-
разу Тараса Шевченка у сучасних англомовнихінтернет виданнях та деталізація згадок 
про нього з огляду на тематику та історичний період. об’єктом нашого дослідження є 
культурно-історичніобрази, згадки, повідомлення, цитації, примітки, дописки про Шев-
ченка у ряді британських та американських публіцистичних інтернетвидань та їх пе-
реклади. Предметом дослідження виступають тематичні ототожнення повідомлень про 
Шевченка з конкретними явищами, образами, подіями та символами, які дають змогу 
представити  націокультурний портрет Тараса Григоровича Шевченкау сприйнятті ан-
гломовною спільнотою.

матеріалом дослідження послугували такі англомовні інтернет видання як:BBC 
world news, New York Times, The Guardian, Washington Post, Los Angeles Times, Chicago 
tribune, Atlanta Journal – Constitution, Digital Journal, USA Today, The Sunday Times, The 
Independent, Reuters та ін.

Скадно повірити у те, що майбутнього українського генія – Тараса Шевченка могло 
і не бути. Кошовий І.Т. пише про те, що Тарас Шевченко ріс як і всі сільські хлопці, без 
жодного нагляду та опіки. Ніхто не турбувався ані про його розумовий і моральний роз-
виток, ані про збереження його здоров’я і навіть життя (переклад наш – Саволоцька А.) 
[1:7].На біографічну згадку про те, що Тарас Шевченко міг і не подарувати світові своє 
одкровення “Кобзар”, англійський та український читач реагують по-різному. У першу 
чергу через те, що для іноземного читача Тарас Шевченко досі залишається невідомим. 
Завдяки подвижницькому бажанню каґорти перекладачів познайомити англомовний 
світ із культурною самобутністюШевченкого слова з’являються доволі вдалі переклади 
багатьох поезій, здійснених Вірою Річ, Костянтином-Генрі Андрусишиним, Гербертом 
Маршалом, Джоном Віром,Кларенс-ОгастусМеннінгом, Полом Селвером, ЕтельЛіліан 

©   А. Саволоцька, 2014
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Войничта багатьма іншими.Справжньою перекладацькою сенсацієюпо праву можна вва-
жати переклад та видання“Кобзаря”, який американець українського походження Петро 
Фединський виконав за три роки. На наше запитання, що змусило перекладача прийня-
тися за таку кропітку і відповідальну роботу, перекладач відповів: “У дитинстві я читав 
“Кобзар”, але мало що розумів з того. Багато слів здавалися мені чудернацькими, хоча 
я і знав більшість Шевченкових поем на пам’ять. Прийшов час і я зрозумів, що просто 
мушу перекласти Кобзар на англійську. Я ні миті не сумнівався у тому чи впораюся.  Я 
просто почав перекладати, редагувати…І от перед він (“Кобзар”)перед нами.” [З осо-
бистого архіву автора].

Власне, бажання прояснити як і яким бачить Тараса Шевченко англомовна спільнота, 
наштовхнуло нас на розвідку такого характеру. У ході дослідження було проаналізовано 
221 згадку про письменника, які були тематично класифіковані. Метод статистичного 
аналізу дозволив зробити точні кількісні підрахунки, виявити частотність вживання най-
більш поширених тематичних образів Шевченка і представити  концептуально-ідейний 
портрет Тараса Григоровича Шевченка з точки зору світобачення іноземного читача.

Загалом, 221 згадки про Тараса Шевченка булитематично класифікованіі розміщені 
у 26 групах. Нижче подано таблицю вживання згадок з відсотковою часткою. Зауважи-
мо, що до таблиці не було включено 1 помилкову згадку, а саме у “The Sunday Times” за 
18 квітня 2012 року: “…Taras Shevchenko was a 19th-century Russian poet”[2]. І хоча 21 
квітня цього ж року ми знаходимо спростування на цю згадку: “In the article “We came, 
we stripped, we conquered: feminists open up a bold new front” (Magazine, April 18) we said 
Taras Shevchenko was a 19th-century Russian poet. He was, in fact, a celebrated Ukrainian 
poet and artist who defied the Russian authorities” [3] ми не вважаємо за потрібне включати 
її до таблиці. 

№ Згадки про Тараса Шевченка Кількість 
вживань 

згадок

Відсоткова 
частка 

вживаних згадок
1. 200-ття з дня народження Тараса Шевченка 4 1,81 %
2. Вандалізм пам’яток/пам’ятних місць, пов’язаних 

із Шевченком
2 0,90 %

3. Географічні об’єкти імені Тараса Шевченка 6 2,7 %
4. Кіно. Зображення образу Шевченка у 

кіномистецтві
5 2,26%

5. Націонал-патріотичні організації імені Тараса 
Шевченка

2 0,90 %

6. Культурно-просвітницькі організації імені Тараса 
Шевченка

2 0,90 %

7. Скульптурні споруди на честь тараса 
Шевченка

24 10,86 %

8. Університет імені Тараса Шевченка (КНУ) 5 2,26 %
9. Цитування віршів Шевченка відомими людьми 11 4,98 %
10. революція гідності 30 13,57 %
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11. Проукраїнські протести 13 5,88 %
12. Роль Шевченка у становлення української 

національної ідеї
7 3,17 %

13. Шевченко - поборник української незалежності 8 3,62 %
14. Шевченко - символ національного героя, борця за 

незалежність України
5 2,26%

15. Шевченко - символ національної єдності 3 1,36 %
16. Шевченко - символ України 6 2,7 %

17. Шевченко - художник 4 1,81 %

18. Шевченко - об’єкт творчості інших 11 4,98 %
19. Шевченко - великий український письменник 32 14,48%
20. Шевченко - засновник української мови і 

літератури
23 10,41 %

21. Шевченко - культурний герой нації 2 0,90 %
22. Шевченко - покровитель молодят  1 0,45 %
23. Шевченко - просвітник 4 1,81 %
24. Виставки, експозиції, присвячені життю і 

творчості Шевченка
4 1,81 %

25. Кобзар 5 2,26 %
26. Переклади віршів Шевченка 2 0,90 %

Найчастотнішими темами з якими англомовні журналісти пов’язують постать Тара-
са Шевченка є наступні:

1. Шевченко - великий український письменник (14,48%)
2. Революція гідності. Євромайдан (13,57 %)
3. Скульптурні споруди на честь Тараса Шевченка (10,86 %)
Прикметно, що понад 18% згадок стосуються революційних подій в Україні (не 

лише Помаранчевої революції 2004 року, революції Гідності кінця 2013 початку 2014 
років, а й менших протестувальних акцій на кшталт: страйку шахтарів Донбасу в 1989 
році, студентської революції на траві 2004 рік, протестної акція “Займіться ділом, а не 
язиком” в 2010 році). 

Проілюструємо вищезгадані позиції прикладами, які підкреслюють доцільність те-
матичної образності письменника.

революція гідності
У “Washington Post” за 15 грудня 2013 року є наступна згадка: He  (John McCain) 

then quoted the 19th-century Ukrainian poet Taras Shevchenko: “Love your Ukraine, love 
her in cruel times, love her in cruel moments, pray to Godforher.” – Пізніше він (Джон Мак-
кейн) процитував українського письменника 19-ого століття Тараса Шевченка: “Свою 
Україну любіть. Любіть її… Во время люте. В останню, тяжкую минуту за неї Господа 
моліть”[4]. 
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У “ВВC World News”за 12 грудня 2013 року знаходимо: “Kharkiv still has a relatively 
small, but determined, group of “European revolution” supporters. Every night, some 300 gather 
on the city’s main street near the monument to Ukraine’s most famous poet, Taras Shevchenko[5]. 
– Харків досі може похвалитися відносно невеликою, але повних рішучості групою єв-
ромайданівців. Щовечора, близько 300 протестувальників збираються на головній вулиці 
Харкова біля пам’ятника найвідомішого українського письменника Тараса Шевченка”.

“Reuters”за 9 березня 2014 року має наступне повідомлення про Тараса Шевченка: 
“We are one country, we are one family, and we are here with our poet Taras, ”Acting President 
Oleksander Turchinov said at a nevent in Kiev commemorating the anniversary”[6]. – “Ми 
одна країна, ми одна родина, і тут з нами наш поет Тарас, - сказав в.о. президента Укра-
їни Олександр Турчинов на заході з вшанування 200-ї річниці з дня народження Тараса 
Шевченка у Києві”.

Шевченко - великий український письменник
Знаходимо у “Washington Post” за 30 березня 2014 року таке повідомлення: “The most 

prominent literary figures in Ukraine and Russia also embody the differences. Russia’s great 
poet Aleksandr Pushkin preached liberty in his poems, but his family owned serfs. Ukraine’s 
national symbol, the renowned poet Taras Shevchenko, was born a serf himself” [7].– Найви-
значніший український письменник Тарас Шевченко та російський – Олександр Пуш-
кін  уособлюють різні цінності. Олександр Пушкін проповідував у своїх віршах свободу, 
хоча його родина мала кріпаків. А національний символ України, популярний поет Тарас 
Шевченко, сам був кріпаком. 

Скульптурні споруди на честь тараса Шевченка
За 6 червня  2012 у “Reuters” є така згадка: “Today in Ukraine he is the national symbol 

of the struggle for freedom. The heavily-whiskered, avuncular Shevchenko staressolemnly 
down from a pedestalin a park at the crest of the hill, across to the garishly-crimson walls of 
the national university which bears his name” [8].– “В Україні його вважають національним 
символом борця за свободу. Вусатий, добродушний Шевченко похмуро спостерігає за 
всім зі свого п’єдесталу на пагорбі у парку навпроти червоних-червоних стін національ-
ного університету, який носить його ім’я”.

В “Digital Journal” за 1 січня 2007 року знаходимо таке повідомлення: “The statue of 
Taras Shevchenko has an estimated value of $350,000, said Andrew Gregorovich, of the Taras 
Shevchenko Museum”[9]. –“Вартість статуї Тараса Шевченка оцінюється в 350 тис. до-
ларів, - говорить Андрій Григорович, з Музею Тараса Шевченка“.

Проаналізованінами культурно-історичніобрази, згадки, повідомлення, цитації, 
примітки, дописки про Тараса Шевченка, зокрема представлені нами вищедозволяють 
нам зробити висновок, що збірний образ – націокультурний портрет Тараса Шевченка 
є позитивним на 99,10%. З 221 згадок лише 2, які складають 0,90 % мають негативне 
забарвлення і стосуються тематики вандалізму. З огляду на тематичні ототожнення по-
відомлень про Шевченка з конкретними явищами, образами, подіями та символами, до-
цільно говорити про обізнаність англомовного читача з політичними подіями на Україні. 
Прикметно, що автори проаналізованих статей дуже шанобливо відгукуються про крі-
пацьке минуле письменника, яке неабияк вплинуло на формування поетичної національ-
но свідомої індивідуальності майстра. Більш того у згадках схвально згадується його 
сила духу та непереборна жага до свободи та соціальної справедливості.



42

Тараса Шевченка англомовний читач перш за все бачить як найвеличнішого укра-
їнського митця та непоборного борця за свободу України, своєрідним символом укра-
їнськості, утому числі української мови та української літератури. Як і для українського 
читача, так і для англійського, Тарас Шевченко є символом революції та віри у святу пе-
ремогу правди на кривдою. У цьому сприйняття Шевченка українською та англійською 
культурами є подібним.
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в СоврЕмЕнной ангЛоЯЗЫчной ПрЕССЕ

В статье подан составной образ Тараса Шевченко на материале статей, взятых из 
английских интернет-изданий. Упоминания о Тарасе Шевченко дают возможность по-
казать нациокультурный портрет писателя в восприятии англоязычным сообществом.
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image of Taras shevchenko in The moDern english press 
The article highlights the collective image of Taras Shevchenko on the material of English 

articles taken from Internet. Mentions about Taras Shevchenko make possible to draw ethnic-
cultural picture of writer considering perception of English community.
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КонСЕКутивнЫЕ ПриЗнаКи рЕчЕвого СоБЫтиЯ 
в ПоЛитичЕСКом диСКурСЕ маСС-мЕдиа уКраинЫ

В статье выявляются и описываются консекутивные признаки речевого события в 
массмедийном политическом дискурсе Украины. В частности, фокусируется внимание 
на его контролируемости, динамичности и др.

Ключевые слова: событие, речевое событие, массмедийный политический дискурс, 
консекутивный признак.

Описание речевого события (далее также – РС), явленного в политическом дискурсе 
масс-медиа, предполагает выявление признаков, определяющих его специфику. В трудах 
философов и логиков свойства как таковые дифференцируются на две группы: конститу-
тивные и консекутивные. Конститутивные признаки (от лат. constituere – устанавливать, 
определять) объективно определяют сущность вещи. В логике представлена мысль о 
том, что с утратой этих существенных свойств понятие теряет свой смысл. Консеку-
тивными (от лат. consecutio – результат, следствие) называются отличительные свойства 
понятия, которые следуют из других [1:219]. РС в массмедийном политическом дискурсе 
обнаруживает как конститутивные, так и консекутивные признаки. К первым из них от-
носим субъектность (РС предполагает обязательное наличие субъекта и существует по-
стольку, поскольку в мире есть человеческое сознание) и специфическую локализацию 
(«локализуется» в политической и массмедийной сферах жизнедеятельности общества, 
а также занимает центральное положение в дискурсивном пространстве масс-медиа). 
См. об этом подробнее: [2; 3]. Представляется, что отличительными свойствами РС, вы-
текающими из его прочих признаков, являются следующие.

Контролируемость. Событие как онтологическая категория внеположно воле чело-
века, который, однако, может ожидать, планировать [4], но далеко не всегда в состоянии 
обеспечить или предотвратить его наступление. Оно самопроизвольно. Люди не в со-
стоянии полностью предугадать вероятный результат С. Человек, даже будучи инициато-
ром события, всё же его не вершит [5]. РС в массмедийной политической коммуникации 
обнаруживает иное свойство. Агентивный субъект речевого события, руководствуясь 
определенными мотивами, побуждающими к действию, прилагает сознательные усилия 
к его осуществлению: 

1. Инициирует создание РС. Такой субъект проявляет волю, намерение, желание, 
то есть принимает соответствующее решение и демонстрирует устремление совершить 
действие – вербально представить С. в средствах массовой информации. 

2. Реализует свои намерения, то есть вербализует выбранное событие в СМИ. При 
осуществлении задуманного агентивный субъект преследует разные цели, может выра-
жать различные точки зрения, но в целом стремится оказать воздействие на адресата, 
представив «правильную версию» С.

©  И. Филатенко, 2014
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3. Приходит к определенному прогнозируемому результату своих усилий, под кото-
рым в целом понимаем вербально репрезентированное в масс-медиа С., по утверждению 
адресанта, произошедшее в действительности. То есть событие речевое. 

Соблюдение перечисленных условий адресантом при реализации разных аспектов 
действий предполагает, что он осуществляет контроль над ними [6:28]. (Отметим, что 
используем слово контроль в значении, заимствованном из английского языка и развива-
ющемся в настоящий период (‘управление, руководство, власть’) [7].)

Очевидно, что контроль агентивного субъекта РС является не только интенсиональ-
ным (принятие решения, выбор схемы деятельности, т.е. ментальные операции), по-
скольку изменения в окружающем мире происходят не потому, что некто принял опре-
деленное решение. Адресант речевого события затрачивает собственные усилия, рас-
ходует энергию (производит «действие по внутреннему импульсу», «решающий вклад в 
действие» [8:98]), что приводит к искомому результату – созданию РС. В таком ракурсе 
речь идет и о контроле на денотативном срезе. (О терминах интенсиональный / денота-
тивный контроль см.: [9].)

Следовательно, адресант, созидая РС, управляет этим процессом и приходит к опре-
деленному результату, и в этом смысле речевое событие, в отличие от С. как онтологиче-
ской категории, контролируемо. Полагаем, что использование относительно РС терми-
на «контролируемость», введенного Т. В. Булыгиной при классификации семантических 
типов предикатов, вполне оправдано, поскольку в целом контролируемыми называют 
явления, при которых именно субъект определяет, будет или не будет иметь место некое 
положение вещей (С. в широком смысле) [10:21]. 

По справедливому замечанию Г. И. Кустовой [9:146], принципиальной особенно-
стью контроля является то, что он имеет сферу действия, и непосредственно субъект 
контролирует только свои усилия, направленные на то, чтобы вызвать изменения. В силу 
того, что между затрачиваемыми усилиями и внешними изменениями существует опре-
деленная связь (причина – следствие), субъект, по мнению исследователя, контролирует 
эти изменения и, соответственно, достижение результата. Иными словами, РС контроли-
руемо агентивным субъектом в координатах инициирование – достижение результата 
(в сфере приложения его усилий).

Структурность. Размышляя о событии как онтологической категории, ряд фило-
софов рассматривают его в качестве живого организма, который переживает непрерыв-
ное становление во всех своих проявлениях. В частности, А. Н. Уайтхед отмечает, что в 
процессе самоосуществления С. выявляется внутренне присущая ему структура [11:47]. 
По мнению историков, историческое событие, являя собой динамическое единство воз-
действия и претерпевания человека в социальной среде [12:33], тоже имеет свою струк-
туру. В психологической литературе также представлено мнение, что С. есть целостная 
иерархическая структура, разложимая на объекты и отношения [13: 3–4]. И лингвисты, 
обращаясь к данному понятию, отмечают эту особенность. В русле психолингвистиче-
ского подхода А. А. Леонтьев [14] указывает на то, что С. имеет внутреннюю струк-
туру, состоящую из «основных признаков события», а Е. Г. Трещева подчеркивает, что 
она сложна и неоднородна [15]. В работе В. Я. Шабеса также представлена мысль о 
наличии структуры у С., под которой понимается «упорядоченная совокупность объ-
емных семантических признаков и их связей …» [16:58]. Справедливо будет отметить, 
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что Н.Д. Арутюнова среди характеристик события называет его «слабую структурируе-
мость», в отличие от целенаправленных действий [5:519], что, впрочем, не противоречит 
мысли указанных учёных о том, что С. обладает определенной структурой.

Осмысление события как феномена окружающей действительности, который, со-
гласно исследованиям, выполненным в русле различных гуманитарных парадигм, имеет 
структуру, дает веские основания предположить, что и его вербальная репрезентация, то 
есть событие речевое, обладает таким же свойством. Логично, что вербализация С. наи-
более естественным образом предполагает представление понятийных элементов, кото-
рые слагают его как единое целое. Последние выступают самым простым образованием, 
находящимся на первичном уровне организации объекта. Полагаем, что к таким ком-
понентам относятся агент, коагент, коллаборант, бенефициант, пациенс, экспериен-
цер, место, время, причина, цель, средство, результат, признак (см. об этом подробнее: 
[17]), которые, впрочем, не исчерпывают возможные позиции. Они являют внутреннее 
устройство, т.е. структуру [18] С. как феномена окружающей действительности, а их 
вербальная репрезентация объективирует организацию события речевого. Таким обра-
зом, РС присуща структурность – признак, отражающий взаимосвязь и взаимозави-
симость его элементов. Она есть одним из наиболее важных свойств любого объекта, 
раскрытие которого способствует постижению природы последнего. С одной стороны, 
структура связывает его элементы в единое целое, а с другой – заставляет их функциони-
ровать по законам определенной системы [19]. 

Конструируемость. Специфический контроль агентивного субъекта, устанавлива-
емый над РС, и структурность последнего наделяет его ещё одним важным свойством: 
оно принципиально конструируемо. Действительно, агенс, инициируя создание РС и 
добиваясь искомого результата, получает возможность устанавливать, определять со-
став и содержание данного феномена, что и представляет собой процесс конструиро-
вания [1]. В подтверждение этой мысли приведем положения, сформулированные рядом 
специалистов в различных гуманитарных сферах знаний (подробнее см.: [20]). 

•	Социология. Представление рядовых граждан о реальных С. являются результатом 
конструирования действительности СМИ. Обладая возможностью презентации собы-
тий, которые наделяются статусом социально значимых, масс-медиа, по сути, предлага-
ют адресатам их медиаверсии (или медиасобытия), также тщательно конструируемые.

•	Философия. «Событие конструируется СМИ, лишаясь глубины экзистенциальной 
вовлечённости человека, отчуждаясь от него» [21:10].

•	Политология. Мир политических событий конструируется в СМИ. То, что про-
изошло, становится событием лишь после придания ему публичности. В зависимости от 
дискурсивного обрамления случившегося, меняется и образ происходящего в политике. 
В конструировании политических С. значение имеет не то, что случилось, а цель, кото-
рую ставят перед собой адресанты, представляя событие в СМИ.

•	 Теория журналистики. Для аудитории событие как таковое начинает существова-
ние после процесса вербализации в средствах массовой информации. Оно имеет место 
только тогда, когда реальное С. особым образом структурируют, конструируют СМИ 
и представляют адресату.

Конструирование РС предваряет отбор некого С. из множества других С. реального 
мира, которые гипотетически могли бы получить вербализацию в средствах массовой 
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информации. В этом процессе в фокусе внимания адресанта оказываются только С., об-
ладающие новостной ценностью – комплексом «различных факторов, которые превра-
щают какое-либо событие в информационный повод и делают возможным включение 
его в новостной медиатекст» [22:11]. К последним исследователи относят актуальность, 
значимость, последствия, пространственную близость, конфликтность и пр. [23:202].

Далее следует отбор понятийных элементов, конституирующих С. как феномен 
действительности, освещение которых, по мнению агентивного субъекта, раскроет его 
суть [17]. (А. А. Леонтьев называет их «основными признаками события».) Естествен-
но, не все его составляющие в силу объективных и субъективных причин оказываются 
в фокусе внимания адресанта массмедийного политического дискурса, поэтому реле-
вантность выбора таких элементов, которые впоследствии найдут вербальную объек-
тивацию, вполне очевидна. Сама их совокупность, полученная в результате селекции, в 
некоторой степени предопределяет то, каким явится целое. Ср. в этой связи замечание 
В. Я. Шабеса: «…тексты обладают еще одной важной особенностью: они могут верба-
лизовать не все «стороны» (компоненты структуры), а лишь одну или несколько из них, 
имплицируя через структуру события все остальные» [16:157].

Однако конструирование как таковое есть не представление некоего набора состав-
ляющих, а их упорядочивание в той или иной форме, «расположение частей, порядок из-
ложения фактов, событий» [18]. Элементы объекта сами по себе определяют его состав, 
но их включение в различные отношения, и как следствие – приобретение устойчивых 
связей приводят к формированию его целостности. Соответственно, следующий этап в 
«конструировании» РС есть организация (‘расположение, соотношение частей к.-л. це-
лого, его строение, взаимосвязь’ [24]) таких вербализуемых элементов в некое единство, 
осуществляемая на основе установления отношений и связей между ними. В частности, 
выстраивание порядка следования компонентов С. сообразно собственному пониманию 
его логического устройства, выдвижение на первый план некоторых элементов С. и эли-
минация других и т. д. Таким образом, агентивный субъект устанавливает состав РС, 
организуя его компоненты в целостное единство, наполняя его содержанием, что и по-
зволяет рассматривать данный феномен как явление конструируемое. 

Динамичность. Представленное в философии осмысление С. как выражение при-
родного процесса [4:582], в социологии – как сущности, одним из свойств которой есть 
внутренняя дифференциация на последовательные этапы, согласно собственному логи-
ческому устройству [25], созвучно идеям лингвистов о том, что характеристикой данного 
феномена является «сценарность» [5], законченность «сюжета» («сюжетного разви-
тия») [26], его структуру можно описать как «сюжет», или «сценарий» [14]. Такой вы-
бор терминологии (не в строгом смысле этого слова) свидетельствует о том, что С. мыс-
лится как некая развертывающаяся последовательность единиц, внутренне связанных 
между собой. Действительно, в литературоведении представлено понимание «сюжета» 
как отражения действительности через действование, как формы развертывания темы. 
Он есть отражением динамики действительности в виде развертывающегося в произ-
ведении действия, динамическим стержнем композиции [27]. 

Принимая во внимание мнение данных исследователей, полагаем, что адресант, 
представляя событие в масс-медиа, учитывает его «процессуальный» характер. Соот-
ветственно, вербализация С. в той или иной форме отражает процесс его свершения в 
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пространстве и времени, раскрывая динамику действительности. Именно это позволяет 
заключить, что РС характеризуется динамичностью, поскольку богато «движением, дей-
ствием» и обнаруживает «ход развития, изменения явления» [18].

Таким образом, к консекутивным свойствам речевого события относятся контроли-
руемость, структурность, конструируемость и динамичность. Перечисленные признаки 
не составляют закрытый список, но позволяют более рельефно представить описание 
данного феномена массмедийного политического дискурса Украины.
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Университет имени Яна Кохановского, Кельце, Польша

ПСиХоанаЛитичЕСКаЯ СоСтавнаЯ  
в СоврЕмЕнной  руССКой ПроЗЕ

В статье на примере анализа произведений «Отец» и «Антиквар» О. Постнова, 
«Синдром Фрица» Д. Бортникова, «Бабочка, бедный листочек» М. Хоббель, «Пальцы для 
Керолайн», «Эдипов комплекс» Д. Липскерова и др. показывается, как авторы современ-
ной прозы пытаются вскрыть те базовые, связанные с работой подсознания структу-
ры личности, которые как в своей естественной эволюции, так и в вызванных разными 
факторами деформациях определяют ее сущностные доминанты и, в конечном итоге, 
формы реализации своего «Я».

Ключевые слова: психотравма, подсознание, глубинный художественный психоана-
лиз, онирическая парадигма, многоуровневая метафора.

 

Русская литература всегда отличалась пристальным вниманием к внутреннему миру 
человека. В романах и повестях Н. Карамзина, А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого, 
Ф. Достоевского, в рассказах А. Чехова, а позднее в произведениях И. Бунина. М. Шоло-
хова, К. Паустовского, Ю. Трифонова и других авторов мы можем найти представление 
самых различных психологических состояний, интенций, нюансов переживаний героев. 
Они могут быть нам показаны как «изнутри» (при посредстве так называемой внутрен-
ней речи, «потока сознания» и присущих героям так называемых  «образов памяти и 
воображения», с помощью акцентации точек фиксации их произвольного и непроиз-
вольного восприятия чего-либо, посредством «включения» онирической парадигмы) и 
«извне» (путем акцентации невербальных средств выражения в ситуациях коммуника-
ции между героями, речевого их поведения и других материальных и нематериальных 
средств внешнего проявления психики) [1: 4], так и могут быть даны в их суммирующих  
авторских обозначениях [2: 69].

В последние два десятилетия важную роль в изображении переживаний героев, в 
раскрытии мотивации их поведения, ими самими неосознаваемых импульсов с помо-
щью выше отмеченных способов их представления начинает играть активное обраще-
ние авторов к элементам глубинного психоанализа (З. Фрейд), а также к данным анали-
тической психологии (К. Юнг). Как справедливо отмечает А. Эткинд [3], психоанализ 
в русской литературе использовался и до его открытия и теоретического обоснования  
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З. Фрейдом. Не случайно З. Фрейд считал Ф.М. Достоевского одним из величайших пси-
хологов и неоднократно утверждал, что русский писатель на многое открыл ему глаза. 
Однако в качестве «инструмента» для анализа внутреннего мира героя, его подсознания 
глубинный анализ как таковой, в отличие от традиционного психологического анализа, 
осознанно литераторами до ХХ века не употреблялся.

Известно: глубинный психоанализ основывается на детерминации прошлым и ори-
ентирован на исследование присутствия пережитого в прошлом здесь-и-теперь и в каж-
дый данный момент как вытесненного в подсознание. Отсюда, как мы уже отмечали [4: 
373-379], – активный писательский интерес к детству. Прямо или косвенно обращаясь 
к ранним этапам жизни своих героев, авторы пытаются вскрыть те базовые, связанные 
с работой подсознания структуры личности, которые как в своей естественной эволю-
ции, так и в вызванных разными факторами деформациях определяют ее сущностные 
доминанты и, в конечном итоге, формы реализации своего «Я». Подобный акцент связан 
с утратой своих позиций бытовавшими ранее социологическими и вульгарно-историче-
скими подходами к трактовкам человека, с попытками осмысления скрытых механизмов 
человеческой деятельности, стремлением проникнуть в глубины человеческого подсо-
знания, исследовать само бессознательное с его деструктивными, иррациональными им-
пульсами, все активнее проявляющими себя в кризисные периоды истории человечества.

Авторов интересует детство, которое от героев отнюдь не ушло, а в виде реакций 
на неизлеченные психотравмы и непреодоленные комплексы продолжает давать о себе 
знать, всплывает в неартикулируемых болезненных и «стыдных» воспоминаниях, напо-
минает о себе теми или иными образами и ассоциациями, которые, появляясь во сне, в 
бреду, под влиянием гипноза, алкоголя или наркотиков и в других пограничных состо-
яниях, требуют для своего прояснения не только обращения к различным приемам ам-
плификации, но и к фундаментальным открытиям в области аналитической психологии 
(Г. Юнг), этнопсихологии (М. Мид), психоистории (Ллойд де Моз), структурного (Ж. 
Лакан), гуманистического (Э. Фромм) и глубинного психоанализа (З. Фрейд, К. Хорни), 
индивидуальной психологии (А. Адлер), логотерапии (В.Э. Франкл) и др.

Начала глубинного художественного психоанализа в русской литературе были за-
ложены в творчестве представителей экзистенциального направления в прозе эмиграции 
первой волны (Г. Газданов, Б. Поплавский, В. Яновский и др.), а несколько позже они 
дали себя знать в «повести воспоминаний» М. Зощенко «Перед восходом солнца» (1943). 
История обращения к глубинному художественному психоанализу в русской литературе 
зеркально отражает историю развития психоанализа как науки в России в целом: взлет в 
первой четверти века ХХ-го, затем – период замалчивания, полуподпольного, вызванно-
го запретами полусуществования, и затем после подписания в 1996 г. Б. Ельцыным указа 
№ 1044 «О возрождении и развитии философского, клинического и прикладного психо-
анализа» [5] новый подъем уже на рубеже ХХ-XXI веков [3]. Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что усвоенный и по-своему интерпретированный писателями глубинный 
психоанализ как таковой  является неотъемлемой составной большинства современных 
произведений, где так или иначе упоминается о детстве героя, или же речь идет о его 
неосознанных импульсах поведения в зрелые годы. Он имплицитно присутствует в ро-
манах и повестях Л. Петрушевской «Время ночь» (1992), М. Палей «Long Distance, или 
Славянский акцент» (1998-1999), О. Новиковой «Женский роман» (1993) и «Мужской 
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роман» (1999),  Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» (2000), «Искренне ваш Шурик» (2004) и 
«Зеленый шатер» (2011). Эксплицитно и акцентированно психоаналитическая составная 
представлена в произведениях Б. Хазанова «Я воскресение и жизнь» (1976) и «Вчераш-
няя вечность» (испр. и доп. – 2010), а также во многих других произведениях современ-
ной прозы. При этом, если,  скажем, в романе О. Славниковой «Стрекоза, увеличенная 
до размеров собаки» (1999) глубинный психоанализ, актуализируемый в картинах погру-
жения героини в воспоминания о детстве, а также в насыщенных символическим значе-
нием подробностях и деталях, через которые просвечивают невербализуемые, скрытые 
от сознания импульсы к возникновению не находящих своей сублимации в деятельности 
иной и загоняемых в глубь подсознания наклонностей и вожделений,   используется для 
выявления причин ее ненависти к родной матери, а также ее аутизма, истоков все уси-
ливающихся влечений к смерти, агрессии и убийству, к присвоению себе вещных сим-
волов мира других (или попросту к воровству), то в постмодернистском повествовании 
А. Кима «Сбор грибов под музыку Баха» (2002) он помогает в художественном исследо-
вании сублимации в музыке, исполнительской или иной, но всегда творческой деятель-
ности подавляемых в детстве базовых комплексов и влечений, а в романе М. Шишкина 
«Письмовник» (2012), где он нередко базируется на представлении автором мимолетных 
ольфакторных детских воспоминаний и впечатлений героев, – высвечивает динамику их 
отношений с другими и между собой в парадигме любви / не-любви.

В рассказе «Отец» (2013) О. Постнов, поднимая с помощью обращения к глубинно-
му психоанализу ранее не затрагиваемую в русской литературе проблему становления 
гендерной идентичности в ранний пубертатный период [6] и, как он сам признается, «во-
все упустив из виду простые нормы приличия» [7: 6], повествует о некоем шестилетнем 
мальчишке, показывая его в стадии неосознанного им и его окружением поиска своего 
«Я». Ссора с подругой, которая в знак расставания с ним закопала / похоронила в «секре-
тике» куклу-индейца (как субститут его генетической половой принадлежности), приво-
дит его к переориентации на забавы с другим избиваемым в семье и лишь у него нахо-
дящим сочувствие мальчиком, на игры с ним в «укол» и оставление у того между ягодиц 
щепки-«шприца». Эти игры, которые имитируют гомосексуальные отношения, как и его 
интерес к испражнениям третьего,  старшего мальчика, несомненно, могут быть потрак-
тованы как возможность «переориентации» его гендерной идентичности с мужской на 
женскую, но она в ходе действия как бы «снимается»: мальчик, чувствуя, подсознательно 
понимая, что «похороненным» индейцем «затронута его честь. Мало того, была уязвле-
на его гордость» [7: 11], раскапывает «секретик», крадет из него куклу-индейца (чем 
символически возвращает себе маскулинность), но потом, будучи уличенным в содеян-
ном, отдает его и в знак примирения по просьбе девочки демонстрирует ей при других 
свои половые органы, предъявляя / «изображая» себя уже в этой игре как мужчина. В 
этот «стыдный» момент героя застает отец, причем фигура отца реального и отца во 
фрейдовском смысле, сама собой провоцируя комплекс кастрации, как бы «смывает» его 
вину и снимает печать греха с его неосознанной зарождающейся и пока биполярно на-
правленной чувственности, высвобождая ее для соединения с материнской проекцией, 
воплощаемой в образе девочки, и этот  гендерный перформанс окончательно утверждает 
героя в его мужской идентичности. Причем весь показ глубины и накала переживаний 
героя, которые им «не проговаривались словами и не обдумывались» [7: 23], а давались 
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писателем, представляясь «извне», как нам думается, стал возможным в произведении 
только благодаря имплицитному обращению автора к элементам психоанализа и к дан-
ным аналитической, гендерной и возрастной психологии.

В последние годы в русской литературе в связи с ее обострившимся интересом к 
глубинному художественному психоанализу возник еще один любопытный феномен – 
обыгрывание в сюжете и тексте в целом, выстраиваемом как одна развернутая много-
уровневая метафора, того или иного базового комплекса, приобретающего в системе все-
го образного построения статус структурообразующего. Ярким примером здесь могут 
быть произведения Д. Липскерова «Пальцы для Керолайн» (1993) и «Эдипов комплекс» 
(2001), все мотивные линии и образы которых «завязаны» на исследовании полифонии 
модифицированных проявлений в первом случае – преследующего героя-психоанали-
тика страха кастрации и влечения к саморазрушению, а во втором – вынесенного даже 
в заглавие эдипового комплекса и влечения к смерти. Причем в обоих произведениях 
блуждающее по лабиринтам своей памяти в поисках прояснения мучающей и связанной 
с конкретным комплексом идеи-фикс «Я» героя вербализует свое бессознательное в том 
или ином неотрывном от генитального символизма образе, впоследствии входящем в 
выстраиваемый уже в его сознании индивидуальный и представляющий исключительно 
его детство миф, и уже сам демонстрируемый открыто читателю алгоритм его создания 
является подтверждением мысли З. Фрейда о том, что любые мифологические образы 
продуцируются личными воспоминаниями детства и именно через них индивидуальное 
бессознательное проигрывает себя на языке сознания.

Исследователями неоднократно отмечалось, что современный этап в развитии ми-
ровой культуры, и литературы в том числе, характеризуется обостренным вниманием 
к человеку во всей многоаспектности его внешних и внутренних проявлений. Мы уже 
писали о том, что примечательным в ней представляется также тяга к попыткам понять 
то выламывающееся из канонов обычного и общепринятого поведение, которое в пред-
шествующие десятилетия было вне поля зрения мастеров слова, и тем самым расширить 
семантику базовых оппозиций хороший / плохой, свой / чужой. Тексты произведений, в 
которых отмечена эта тенденция, часто строятся на конфликтах, базирующихся на нару-
шении, неадекватности, возникновение которой спровоцировано несоответствием форм 
поведения и ролевых установок (М. Кучерская «Тетя Мотя», 2013), несостыковкой на-
ционально-ментальных стереотипов (З. Зиник «Русофобка и фунгофил», 1985; М. Палей 
«Long Distance, или Славянский акцент», 1988-1999), рассоглассованностью с канонами 
гендерных и возрастных проявлений (А. Слаповский «Оно», 2006: В. Маканин «Испуг», 
2006), и обращение авторов при их представлении к данным аналитической психологии, 
этнопсихологии и глубинному психоанализу более чем симптоматично [8].

В частности, неадекватное поведение / восприятие тридцатидвухлетнего героя-по-
вествователя, во всем прозревающем «мертвое» (еще в раннем возрасте для него кро-
вать – «гроб, плавающий в могиле», в красоте всегда «много смерти» [9: 16, 20]), пред-
ставляемое в качестве сюжетообразующего субстанциального конфликта, можно найти 
в романе Д. Бортникова «Синдром Фрица» (2000). Автором оно трактуется как результат 
постоянного соприкосновения героя со смертью еще в детстве. Обращаясь к глубинно-
му психоанализу, прозаик с помощью всплывающих в памяти и чередующихся в тексте 
картин его прошлого, обретающих знаковый и активно влияющих на его подсознание  
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образов, ситуаций, а также реалий той повседневности, в которую он был включен в 
раннем детстве, показывает, что смерть медвежонка из зоопарка, уход из жизни прабабки 
и бабушки, гибель любимого героем Игоря, работавшего вместе с дядей на скотобойне 
(куда его посылают за мясом), то, что дядя героя – могильщик, и то, что однажды пьяные 
родственники помещают героя в только что освежеваную свиную тушу, а в роддоме, где 
работает его мать, ему пару раз доверяют «очень важные задания» –  «отнести мертвых 
младенцев в морг», а также детские игры героя в «мертвое тело»,   детсадовские стра-
шилки «о летающем гробе» и сказки о людоедах и детская убежденность в том, что он из 
рода гиен, которые любят смерть и умеют смеяться,  – все это вместе взятое и становится 
той основой, на которой формируется его восприятие мира и поведение, рассогласован-
ное с обычным. К этому добавляются переживание им смертей своих сослуживцев и 
дедовщины в армии, избиение им своего издевающегося над матерью отца, в котором 
ему мерещится мертвец, и т. п. Все это провоцирует бездну его экзистенциальных пере-
живаний, среди которых главное место занимает переживание смерти, провоцирует его 
«любовь к мужскому телу», его более чем странный  «смех, пляски, <…> одиночество и 
страх остаться непонятым, <…> внимание к боли, к красоте всего разрушенного, <…> 
ужас перед проклятиями и страх быть в конце концов отвергнутыми людьми...» [9: 88], 
что позволяет нам говорить о его характере, как таком, в котором ярко выражены все 
признаки некрофилии.

И здесь следует отметить, что некрофилия как таковая в русской литературе до ру-
бежа ХХ-ХХI веков не была объектом специального художественного исследования. 
Неярко выраженные некрофильские характеры и отдельные, связанные с некрофилией 
интенции и настроения мы, конечно же,  можем найти в произведениях В. Одоевского, 
М. Лермонтова, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, Ал. Толстого, В. Яновского, Б. Пильняка 
и некоторых других авторов. Вместе с тем именно в последние десятилетия в связи с 
усилением в обществе ситуации отчуждения, широко распространяющимися деструк-
тивными явлениями, и благодаря приходу к широкому читателю разрабатывающей пси-
хоаналитический концепт влечения к смерти работы З. Фрейда «По ту сторону принципа 
удовольствия» (1920) [10], а также анализирующей проблемы этики, норм и ценностей, 
которые ведут человека к самореализации работы Э. Фромма «Человек для самого себя» 
(1947) [11], в которой автор, вслед за З. Фрейдом некрофилии (любви к мертвым) проти-
вопоставляет биофилию (любовь к жизни) и выявляет различные формы агрессии, и его 
же работы «Анатомия человеческой деструктивности» (1973) [12], в которой исследо-
ваны как сексуальная, так и несексуальная некрофилия, проанализированы отношения 
некрофилов к природной и социальной среде, к устоявшимся правилам и традициям, 
мимика, жестика, приоритетные цвета и запахи, лексика, речевое поведение и в целом 
так называемый некрофильский синдром, – обостренное внимание к этому феномену 
находим мы и в литературе. Причем обращение многих прозаиков к этим работам, а 
также к другим, уже более современным данным исследований в области аналитической 
психологии, гуманистического и глубинного психоанализа в текстах произведений, ху-
дожественно представляющих  феномен умирания / смерти, некрофилии и некрофагии, 
а также граничащих с ними явлений, не вызывает сомнений.

К примеру, О. Постнов в повести «Антиквар» (2013) изображает некоего сорока-
летнего любителя древностей. Потомственный антиквар и, казалось бы, безобиднейший 
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вегетарианец, он, выросший в доме, в котором все увлекались тем, что уже ушло, стари-
ной, не способен любить ничего, что не есть уникальным и что ассоциируется с живой 
жизнью. Все, и его видеотека, представленная фильмами таких режиссеров, как Дж. Ро-
меро («Ночь живых мертвецов», «Рассвет мертвецов», «День мертвецов»), Д. Ардженто 
(«Синдром Стендаля»), Й. Буттгерайт («Некромантик», «Некромантик 2»), и доставший-
ся  ему в наследство череп прославленного барона, и его постоянная фиксация  внима-
ния на всем мертвом, не говоря уже о лишь намеками упоминаемой любимой повести 
Габлиэль Виткопп о парижском антикваре «Некрофил», как  нельзя более раскрывают 
его подсознательные устремления. Погружая читателя в поток его сознания, О. Постнов 
представляет переживание им своего рокового поступка, – действия, которым он  в конце 
концов проявил свое потаенное «Я» – «перешел грань. И оказался там, где нет ничего, 
только дым, душный и гадкий. Дым»  [13: 279], – изнасилования во время прохождения 
педагогической практики трупа своей утонувшей на озере ученицы, в которую он был 
влюблен. Спустя много лет, уже выступая свидетелем по делу об осквернении его воз-
любленной (тоже школьницей, его ученицей) вместе с подружкой какой-то могилы, он 
осознает, что именно он подтолкнул ее к этому, как в свое время, возможно и этого не 
желая, родители подтолкнули его. Вспоминая былое, он думает: «Но разве не знал я 
прежде, давным-давно, еще с детства, тоже из полунамеков и каких-то неловких фраз не 
только матери, но и отца, что в нашем роду не все в порядке? Разве не догадался я, поче-
му, например, в семье был культ Лермонтова? Мне мил Пушкин, его мертвая царевна, его 
элегия „Придет ужасный час”, но мой дед знал наизусть „Демона”, а прапрадед ставил в 
домашнем театре „Испанцев”, „Маскарад”. Перечтите-ка их. Что, разве не ждет дон Фер-
нандо лишь повод, чтоб умертвить свою Эмилью, и после того не бегает с телом ее до 
конца пьесы? Что, разве Нина не слаще, не милей Арбенину в гробу, а Тамара – Демону? 
Разве не так? И разве я этого не знал раньше? Всегда? И, если заглянуть вглубь, в саму 
совесть, в собь, разве не объяснял я все это тем, что любовь – последнее, что не пошло 
в наш век в тираж, не разбилось на отраженья? Любовь, любовь и за гробом – ибо как 
же отпустить ее туда, оставшись здесь? Я и не мог отпустить» [13: 278-279]. И в пред-
ставлении всей трагедии сексуальной некрофилии героя как страсти к совокуплению 
или иному сексуальному контакту с трупом, трагедии, – завершившейся самоубийством,  
– О. Постнов идет за Э. Фроммом [12].

В повести М. Хоббель «Бабочка, бедный листочек» (2012) [14] главный герой пере-
живает депрессию, регрессирующую в нарциссизм. Страдая дисморфофобией (дисмор-
фическим расстройством), он ненавидит свое тело и хочет его уничтожить, сознательно 
заразившись проказой. В лепрозории он перестает брать лекарства и, разлагаясь и распа-
даясь телесно, как бы раздваивается на свое духовное «Я» и свое «тело», в своих рефлек-
сиях обращаясь к так называемому психологическому опредмечиванию, чтобы понять 
себя. При этом М. Хоббель, натуралистически точно и одновременно проникновенно 
лирически представляя нам эту, мягко говоря, патологию, как и предыдущие авторы, о 
которых шла речь, также более чем активно в повествовании обращается к данным глу-
бинного психоанализа и психопатологии как таковой. 

Как видим, психоаналитическая составная является характерной  чертой современ-
ной литературы, ориентированной на исследование внутреннего мира, потребностей и 
способностей, уникальности «частного» человека внутри микросоциума и наедине с 
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собой. Подобное обусловлено все более усиливающимися в наши дни тенденциями к 
заметным антропологическим сдвигам. Ведь, как отмечает О.А. Кривцун, именно «кон-
центрация художественного внимания на отдельном „Я”, на его телесности и духовной 
интимности свидетельствует о перефокусировке зрения художника <…> с гносеологиче-
ских проблем (познания внешнего мира и поведения человека в нем) на онтологические 
(поиск нашего „основания быть”, бесстрашная интроспекция вглубь, готовность воспро-
изводить не только осознанные, но и неконтролируемые состояния сознания человека)» 
[15: 437]. И этим, как представляется, современная литература более чем интересна.
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ПСиХоанаЛітична СКЛадова  
у СучаСній роСійСЬКій ПроЗі  

У статтi на аналiзi творiв «Батько» та «Антиквар» О. Постнова, «Синдром 
Фрiца» Д. Бортнiкова, «Метелик, жалюгiдний листочок» М. Хоббель, «Пальцi для Ке-
ролайн», «Едипiв комплекс» Д. Лiпскерова та iн. показуєmьcя, як автори сучасної прози 
намагаються виявити пов’язанi з працею пiдсвiдомостi базовi структури особистостi, 
якi у своїй природнiй i притаманнiй їм еволюцiї, а також у спричинених рiзними факто-
рами деформацiях визначають її сутнiснi домiнанти i врештi-решт форми реалiзацiї 
свого «Я».

Ключовi слова: психотравма, пiдсвiдомiсть, глибинний художнiй психоаналiз, 
онiрична парадигма, багаторiвнева метафора.
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psYchoanalYTic elemenT in russian moDern prose
The article uses the analysis of such works as «The Father», «The Antiquarian» by  

O. Postnow, «Fritz’s Syndrome» by D. Bortnikov, «Butterfly, a Poor Leaf» by M. Hobbel, 
«Fingers for Caroline», «Oedipus Complex» by D. Lipskerov to show how the authors of modern 
prose try to uncover those basic and unconsciousness-related structures of a personality that 
in their natural evolution and in deformations caused by various factors define its existential 
dominants and, ultimataly, the forms of self-realization.

Key words: psychological trauma, unconsciousness, deep artistic psychoanalysis, oneiric 
paradigm, multi-level metaphor.

УДК 883.3 (477) 
І. Хоменська, аспірантка  
НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ

оСоБЛивоСті ФунКЦіонуваннЯ КонЦЕПту «уКраЇна» 
у ПоЕтичному диСКурСі тараСа ШЕвчЕнКа

У статті проаналізовано особливості функціонування концепту «Україна» на осно-
ві творів Тараса Шевченка. Виведено опозиційні пари та зроблено висновки, що образ 
України є дуалістичним, його творення базується на функціонуванні згаданого концеп-
ту у фольклорному дискурсі.

Ключові слова: картина світу, концепт, вербалізація, конотація, етноцентризм, 
антропоцентризм.
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Етноцентричне наповнення концепту “Україна” нерозривно пов’язане з особливос-
тями ментальності народу, у концептосфері якого воно функціонує, оскільки в націо-
нально-культурних вербальних стереотипах знаходять своє найповніше відображення 
особливості сприймання світу певним етносом. Національно-специфічні відчуття, мате-
ріалізуючись у тканині мови, породжують ту особливу для кожної мови субстанцію, яка 
в сучасній антропоцентричній лінгвістиці має назву національно-мовної картини світу 
(НМКС), тобто відображене в мовних формах етнічно зумовлене осмислення й оціню-
вання зовнішнього світу. Національно-мовна специфіка виникає при поєднанні єдиного 
логіко-поняттєвого каркасу різних НМКС з етнічно-специфічними нюансами світовід-
чуття, світоосмислення й світооцінки. Поєднання універсального з національним у мов-
ній субстанції й створює «обличчя» національного менталітету.

І. Голубовська пов’язує особливості вербалізації світу тим чи іншим етносом з дією 
двох основних факторів: 1) зовнішнього (природне середовище та матеріальна культура 
етносу); 2) внутрішнього, який полягає в специфічності національного способу мислен-
ня, національного менталітету [3, 94]. Якщо етнокультура є формою адаптації до гео-
графічного, кліматичного, історичного, релігійного середовища, то мова як головний ін-
струмент інтелектуального осмислення дійсності не може не відображати ознак такої 
адаптації. Мова – це «...не тільки найпростіші семантичні конструкції, але й виражений 
у них увесь комплекс духовної культури етносу – носія цієї мови». При цьому культуру 
слід розуміти як картину світу, що панує у свідомості людини в певний час на певній 
території й зумовлює лінгвосоціальну практику. Мова ж трактується як  природний суб-
страт культури, що пронизує всі її сторони та є інструментом ментального впорядкуван-
ня світу, засобом закріплення етнічного світосприйняття й оптимізації міжкультурної 
взаємодії. Таким чином, мова так чи інакше відображає етнокультурні, психологічні й 
міфологічні уявлення та переживання, тобто менталітет етносу як національну специфі-
ку людського світосприйняття [1, с. 106].

Актуальність статті полягає у тому, що сучасному українському мовознавстві «кон-
цепт» є одним з основних понять когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології. Його 
трактують як певні блоки інформації, кодовані у свідомості та вербалізовані мовними 
засобами. Вони допомагають класифікувати й осмислювати явища дійсності, будувати 
та зберігати в пам’яті та мові систему знань про світ. Вербалізаторами концепту є семи, 
лексеми, які експліцитно та імпліцитно виражають поняття, синонімію, антонімію, гі-
пер-гіпонімічні відношення, конотацію, етимологію і фраземне значення. Вербалізація 
концепту демонструє його смисловий потенціал і допомагає передати інформацію про 
зміст концепту іншим носіям мови [2; 4]. 

Концепт «Україна» — однин з найчастіше вживаних у поезії Тараса Шевченка. Ме-
тою статті є аналіз функціонування компонентів згаданого концепту у поетичному дис-
курсі митця. У творах Шевченка почуття саможертовної любовi до Вітчизни висловлено 
з такою силою пристрастi, що до них важко вiдшукати аналогiй. Але водночас подвiйно 
(соцiально i нацiонально) пригнiчене становище України могло стати i стало – у творчостi 
Шевченка перш за все  – джерелом величезної революцiйної енергiї. 

Шевченко був відданим сином поневоленого народу i прагнув його визволення, він 
так щиро перейнявся долею інших пригноблених народів царської Росії, що будь-які за-
бобони чи бар’єри не стримували його братніх почуттів. Задовго до того, як склалася 
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концепція загальноросійської революційної демократії в національному питанні (що від-
бивала погляди не лише російських революцiонерiв, а певною мірою i прогресивних 
дiячiв усiх народiв Росiї), Шевченко в поемi «Кавказ» затаврував царську Росiю як тюр-
му народiв i був солідарний з тими, хто не хотів коритися [6].

У творах Шевченка Україна постає як опозиція, як дві грані одного явища, при чому 
антонімічні: «україна» як неминуща основа i «україна» як iсторичний момент. «укра-
їна-мати» i «україна блудна». «україна непорочна» i «україна розбещена». «укра-
їна лицарів» i «україна рабів». Цю другу, iсторично спотворену й iсторично минущу 
Україну вiн проклинав, а заради першої – України-матері, України неминущої жив і про-
славляв її. 

опозиція «своє—чуже». Художнє витлумачення України як буття, як найближчо го, 
незабутнього і вічного ґрунту ось-буття постійно наявне в поезії. У Т. Шевченка — це, 
наприклад, образи «повитого кра сою» того, чому нема «почину, і краю немає», що «ніх-
то... не додбає і не розруйнує», що заховане предками у «високих могилах», що увічню-
ється самобутніми і могутніми образами «садка вишневого коло хати» і «старого дуба». 

україна як своє з’являється вже у першій збірці Тараса Шевченка «Кобзар», саме 
своєму рідному краю присвячує митець свої «думи» і просить її прийняти їх, цими ряд-
ками автор визначає своє покликання як поета – служіння народу і державі, «Батьків-
щина як органічне середовище розуміння»: «Думи мої, думи мої, Лихо менi з вами… 
В Україну iдiть, дiти! В нашу Україну… Там найдете щире серце І слово ласкаве, Там 
найдете щиру правду, А ще, може, й славу… Привiтай же, моя ненько, Моя Україно, 
Моїх дiток нерозумних, Як свою дитину…». Слово Україна набуває своє значення своє 
за допомогою займенників моя, наша, ненька. Образ України-матері буде у творчості 
Шевченка одним з наскрізних у першому періоді творчості митця, як зазначав С. Єфре-
мов: «…поет платить ще велику подать художньому романтизму…».  Йдеться про персо-
ніфікацію України (Вітчизни) як буття в образі матері, що в межах української традиції є 
прямим продовженнях козацького окреслення своєї батьківщини (України) як «козацької 
матері». Не випадково зберігся переказ про слова Богдана Хмельницького, сказані ним 
своєму кривдникові Чаплинському та його посіпакам під час поєдинку: «Пам’ятай те, 
що в мене є шабля, і ще не вмерла козацька мати!». 

Одним із численних переконливих прикладів художнього витлумачення образу Укра-
їни як «матері» може бути поема «Посланіє», де українці зображені як «діти» України 
(«брати» між собою), «старої матері», яких Шевченко скеровує на автентичне, іманентне 
(не «німецьке») прочитання власної істо рії, пізнання справжньої «слави України», на 
солідарність, а все разом уможливить відродження Батьківщини («...мати усміхнеться, 
Заплакана мати»). Однак водночас герой застерігає тих, що «свого... цураються», що 
обривають/убивають (метафора «забування») власний онтоло гічно-екзистенціальний 
зв’язок із Батьківщиною-матір’ю: «Гірше ляха свої діти ЇЇ розпинають. Заміс[т]ь пива 
праведную Кров із ребер точать». Така людина екзистенщйно перетворюється у безрід-
ного, знекоріненого маргінала, «злого» нелюда, вилучено го з нормальних стосунків жит-
тя у світі. Вчинок його карається так, як вчинок біблійного Каїна-братовбивці: «Бо хто 
матір забуває, Того Бог карає, Того діти цураються, В хату не пускають».

Не випадково образ підневільної, колонізованої, «като ваної» України, переважно 
вдови, неспроможної генерувати буття сущого, подається як антитеза до «усміхненої», 
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веселої (часто молодої) матері. Це — «удова-небога», «сліпа каліка», «покритка», «вдо-
ва сиротина», «бездітна вдовиця», «сирота». Окреслені персоніфікації витлумачують 
Батьківщину як «сплюндровану» людину — переважно збідовану і згорьовану жінку (ка-
ліку) — без чоловіка (вдова чи покритка), без роди ни (сирота), без дітей (бездітна). Так 
зримо увиразнюється, інтерпретується спустошувальна нищівність окупації для буття 
українського сущого: «Степи мої запродані  Жидові, німоті, Сини мої на чужині, На 
чужій роботі ... могили мої милі Москаль розриває... А тим часом пере вертні Нехай 
підростають Та поможуть москалеві Госпо дарювати, Та з матері полатану Сорочку 
знімати. Пома гайте, недолюдки, Матір катувати» («Розрита могила»). 

У багатьох творах Шевченко підкреслює свою належність та небайдужість до своєї 
країни займенниками наша, моя, у яких проявляється ще одне відтінкове значення влас-
не (індивідуальне) та загальне, але у загальному автор не відокремлює себе, не ставить 
в опозицію, а співвідносить з народом: «В нас на Україні.., Бо на Україні в нас, бувало… 
В моїй Україні колись…».

Всi думки, вiршi були присвяченi рiднiй країнi, розлуку з якою поет дуже важко 
переживав. Гостре вiдчуття своєї невлаштованостi, самоти, недолi на чужинi, жадання 
зустрiчi з Батькiвщиною, з матiр’ю Україною надихали його ранню поезiю. По чотирнад-
цятьох лiтах розлуки з Батькiвщиною здiйснюється вiддавна наболiла мрiя Шевченка, 
i весну 1843 року вiн зустрiчає «на нашiй не своїй землi». Своє-чуже переплітаються, 
зливаються в одне у поезії «Н. Маркевичу», це пов’язано з життєвою долею митця, за 
довгий час розлуки він не став своїм на чужині, а для своєї держави навпаки став чужим, 
що для митця є найстрашнішим: «Тепер летиш в Україну — Тебе виглядають. Полетів 
би за тобою, Та хто привітає. Я й тут чужий, одинокий, І на Україні Я сирота, мій 
голубе, Як і на чужині…», та все ж з песимістичних рядків автор переходить на позитив-
ний тон, зазначаючи, що як би не було все ж на своїй землі все одно краще. Автор часто 
замислюється про те, як після багатьох років він з’єднається зі своєю країною і чи стане 
він там своїм: «Жить на світі, волочити В неволі кайдани! Може я ще подивлюся На 
мою Украйну… Мене поховають На чужині, - і ці думи Зо мною сховають!.. І мене на 
Україні Ніхто не згадає!». З цієї опозиції можна вивести й таку як близька-далека, яка 
репрезентована лексемою далеко або вказівним займенником та, рядки з поеми «Мос-
калева криниця» є тому підтвердженням: «Не на Вкраїні, а далеко, Аж за Уралом, за 
Елеком…», «На тій Україні, На тій самій, що з тобою Ляха задавила!» («Стоїть в селі 
Суботові…»). Також у думі «У неділю вранці рано…»: «І згадав сирота Степан в неволі 
Свою далеку Україну…».

опозиція «залежна—незалежна». Звертаючись в творi «І мертвим, i живим, i не-
нарожденним землякам моїм в Украйнi i не в Украйнi моє дружнєє посланiє», Шевченко 
докоряє своїм землякам за те, що вони утримують крiпацький устрiй, що не люблять 
рiдного краю, що на чужинi шукають для себе вдоволення, значить, не творять власної 
культури, не вчаться так, як треба, що не мають свого власного погляду на рiдну справу, 
що фальшиво тлумачать iсторiю власного народу, що гiрше ворога свою власну матiр 
розпинають. 

Наприкiнцi послання Шевченко дає три накази: вчiться, пiзнайте правду i обнiмiть 
найменьшого брата, або, iншими словами: просвiта, наука i братерство – це лiки на нашу 
тяжку нацiональну недугу. 
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І поетові тяжко від залежності своєї країни, бо страждає в першу чергу простий люд 
за якого вболіває митець: «Послухаю, пожурюся, У старих спитаю: «Чого, батьки, су-
муєте?» «Невесело, сину! Дніпро на нас розсердився, Плаче Україна...» І я плачу…». За-
собом метонімії автор надає додаткової конотації стражденної України. Окрім лексеми 
плаче залежність України реалізується через лексему сумно: «Сумно-сумно (Отак було 
По всій Україні…)». «Ще день Украйну катували Ляхи скажені; ще один, Один, останній, 
сумували І Україна, і Чигрин…» — через метафору автор передає залежність України, 
як велику трагедію, бо катують народ вороги, знущаються з нього, але він бачить і опо-
етизовує її визволителів – гайдамаки («Гайдамаки»). У цьому ж  творі він створює образ 
України залежної віками: «Гомоніла Україна, Довго гомоніла, Довго-довго кров степами 
Текла-червоніла. Текла-текла та й висохла» — за допомогою стилістичних засобів мето-
німії та паралелізму Шевченко створює яскраву картину довготривалого поневолення 
України, її жахливого становища і тут же піднімає питання історичної пам’яті, без якої, 
на думку митця, не може бути й мови про майбутнє, бо народ – нащадки певної епохи, 
повинен вчитися на своїх помилках чи помилках своїх предків, щоб зарадити їм або й 
зовсім не допустити таких у майбутньому: «Могили синіють. Та що з того, що високі? 
Ніхто їх не знає, Ніхто щиро не заплаче, Ніхто не згадає…».

Історична пам’ять відіграє значну роль у творчості письменника і в «Гайдамаках» 
минуле величне, це згодом автор позбудеться романтичного світогляду, переоцінить ми-
нуле і засуджуватиме тих, хто його ідеалізує: «Та хоч крізь сон подивлюся На ту Україну, 
Де ходили гайдамаки З святими ножами, - На ті шляхи, що я міряв Малими ногами. По-
гуляли гайдамаки, Добре погуляли: Трохи не рік шляхетською кров’ю напували Україну, 
та й замовкли, - Ножі пощербили».

Україна залежна через те, що народ бездіяльний і поет суворо засуджує цю байду-
жість: «Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають». Опо-
етизовує минулі покоління у вірші «Буває, в неволі іноді згадаю…»: «Дивися, дитино, 
оце козаки (ніби мені каже), на всій Україні Високі могили. Дивися, дитино, Усі ті мо-
гили, усі отакі. Начинені нашим благородним трупом, начинені туго. Оце воля спить!».  
Стан залежності як стан алегоричний образ сну новаторський в українській літературі 
і є ознакою авторського стилю, бо такий метафоричний образ створив саме Шевченко. У 
творі «У казематі» поет зазначає: «Та не однаково мені, Як Україну злії люде Присплять, 
лукаві, і в огні її, окраденую, збудять...». 

 Конотація «залежна» реалізується через лексему домовина, що надає слову Україна 
додаткових відтінків – країна, де люди гинуть, де смерть, на жаль, стала явищем буден-
ним, і все це – наслідок самодержавства та кріпацтва, яке процвітає. У вірші «Стоїть в 
селі Суботові…», що  є епілогом до поеми «Великий льох». Зміст твору свідчить, що 
поет стверджував добрі наміри Богдана Хмельницького і співчував їм, а критичні ви-
словлювання про гетьмана і гіркі сарказми щодо тогочасної дійсності зумовлені тяжким, 
становищем народів царської Росії: «Стоїть в селі Суботові На горі високій Домовина 
України Широка Глибока…».

З’являється й творчості письменника вербалізатор слова Україна традиційний для 
української літературної традиції – образ сироти: «Занапастив єси вбогу Сироту Украй-
ну…». Україна вільна і незалежна яскраво виражена у надзвичайно людяному родин-
ному співжитті старого козака та його вихованців – Степана та Ярини, які мужньо пере-
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жили непрості історичні, фізичні, моральні випробування, що змальовані Т. Шевченком 
у поемі «Невольник»: «Ще на Україні веселі  І вольнії пишались села Тоді, як праведно 
жили Старий козак і діток двоє… Ще за Гетьманщини старої Давно се діялось колись». 
Така ж ідеалізована картина свободи не лише на родинному, а й між родинному (між-
народному) рівні зустрічається у посланні «Полякам»: «Братались з вольними ляхами, 
Пишались вольними степами, В садах кохалися, цвіли, Неначе лілії, дівчата. Пишалися 
синами мати, Синами вольними…».

Від опозиції Україна «залежна-незалежна» можна вивести ще одну опозиційну 
пару образного рівня -  Україна «рай-пекло». Ця образна антонімія утворюється пря-
мо – лексично або опосередковано через образи-символи. Україна як рай асоціюється, 
здебільшого, зі свободою, незалежною країною, у творі «Полякам» Шевченко засуджує 
загарбників, що забрали свободу його країни, а отже, знищили рай: «Прийшли ксьондзи 
і запалили Наш тихий рай…».  У посланні «І мертвим, і живим…» Україна як рай сприй-
мається автором через конотацію своє, неважливо вільна чи залежна, сильна чи слабка, 
Шевченко навіть створює авторський оксиморон, поєднавши рай з руїною: «Подивися 
на рай тихий, На свою країну, Полюбіте щирим серцем Велику руїну…». У вірші «І виріс 
я на чужині…» поет з ніжністю згадує свій рідний край, співвідносить його з раєм, став-
лячи в опозицію чужину: «Здається кращого немає Нічого в Бога, як Дніпро Та наша 
славная країна…», але після того як автор приїжджає власне до рідної сторони, він розча-
ровується, бо бачить, що тут  лише лихо і біда, люди залежні, в ярмі, то хіба таким уявляв 
собі рай Шевченко, і хіба таким у являємо його собі ми? Звичайно, можна заплющити очі 
на ситуацію, що склалася в країні, і тоді знову в уяві з’явиться рай: «А як не бачиш того 
лиха, То скрізь здається любо, тихо, І на Україні добро…». 

Образ України як пекла постає у картинах знущання над українським народом, 
втілюється за допомогою образу вогню, який спалює Україну, у якому горять її люди. 
Містичну картину змальовує Шевченко у поемі «Свято в Чигирині», перед нами постає 
моторошне пекло – Україна: «Із-за лісу, з-за туману, Місяць випливає, Червоніє, кругло-
лиций, Горить, а не сяє, Неначе зна, що не треба Людям його світу, Що пожари Україну 
Нагріють, освітять. І смерклося, а в Чигрині, Яку домовині. Сумно-сумяо. (Отак було 
По всій Україні Против ночі Маковія, Як ножі святили). Людей не чуть; через базар 
Кажан костокрилий Перелетить; на вигоні Сова завиває» - такі картину автор створює 
не лише за допомогою вдало підібраних образів, а й за допомогою сарказму як стиліс-
тичного засобу. Насильницька смерть у будь-якому прояві розуміється автором як пекло, 
як знищення моральності, як порушення спокою, тиші (раю), як у творі «Гупалівщина»: 
«Зійшло сонце, Україна Де палала, тліла, А де шляхта, запертися, У будинках мліла. 
Скрізь по селах шибениці; Навішано трупу – Тілько старших, А так шляхта купою на 
купі. На улицях, на розпуттях Собаки, ворони Гризуть шляхту, клюють очі, Ніхто не 
боронить. Та й нікому: осталися діти та собаки… Отоке-то було лихо По всій Україні! 
Гірше пекла…». 

В поемі «Гонта в Умані» письменник знову змальовує реалістичну картину жаху, 
поневолення України, яка нагадує пекло: «Минають дні, минає літо, А Україна, знай, 
горить; По селах голі плачуть діти — Батьків немає. Шелестить Пожовкле листя по 
діброві; Гуляють хмари; сонце спить; Нігде не чуть людської мови; Звір тілько виє по 
селу, Гризучи трупи. Не ховали, Вовків ляхами годували, Аж поки снігом занесло Огризки 
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вовчі...». Як антирай Україна виступає в таких образах: «пекло» (антирай), «окраде-
на земля», «гори окрадені», це «наша — не своя земля», світ «розритої могили», 
позбавлених власної історії «перевертнів»-«свинопасів»: «Такії, Боже наш, діла Ми 
творимо у нашім раї На праведній Твоїй землі! Ми в раї после розвели, А Тебе другого 
благаєм...» («Якби ви знали, паничі...»).

Отже, проаналізувавши репрезентанти концепту україна та набуття словом додат-
кових, нових смислів у творчій праці одного з найвизначніших поетів, мислителів нашої 
країни Тараса Шевченка, можемо зробити висновки, що образ України виступає як ду-
алістичний і утворює опозиційні пари «своє-чуже», «власне-колективне», «близьке-
далеке», «залежна-незалежна», «рай-пекло». Лексичними репрезентантами концеп-
ту Україна є такі лексеми: рідний край, мати, ненька, серденько моє, Батьківщина, 
украйна, вкраїна й опозиційне - «удова-небога», «сліпа каліка», «покритка», «вдова 
сиротина», «бездітна вдовиця», «сирота». Найпоширенішими стилістичними засоба-
ми творення образності є: метафора, метонімія, алегорія, паралелізм, сарказм.
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оСоБЕнноСти ФунКЦионированиЯ КонЦЕПта «уКраина» в 
ПоЭтичЕСКом диСКурСЕ тараСа ШЕвчЕнКо  

В статье анализируются особенности функционирования концепта «Украина» 
на основе произведений Тараса Шевченко. Выведены оппозиционные пары и сделаны 
выводы, что образ Украины является дуалистическим, его создание базируется на 
функционировании упомянутого концепта в фольклорном дискурсе.

Ключевые слова: картина мира, концепт, вербализация, коннотация, этноцентризм, 
антропоцентризм.



64

i. homenska, aspirant  
Kiev

realizaTion of concepT КонЦЕПта «ukraine»  
in The Works bY  Taras shevchenko  

The features of the functioning of the concept «Ukraine» based on the poems of Taras 
Shevchenko is analyzed in this paper. 

Key words: world view, concept, verbalization, connotation, ethnocentrism, anthropocentrism.

УДК 811. 112’38
Н. Фещук, асист.
Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, Львів

ХудоЖнє ПорівнЯннЯ в СтруКтурі оБраЗу гЕроЯ роману

Стаття присвячена аналізу художнього порівняння в структурі образу головного 
героя роману Д. Веллерсгофа «Все дістається переможцю». Образ людини-невдахи, 
головними рисами якої є самотність і відчуження від оточення, підтримується роз-
горнутими порівняннями, що в основному виражають його душевний стан, думки та 
почуття.

Ключові слова: художнє порівняння, розгорнуте порівняння, структура образу, 
стилістична функція, лейтмотив.

Художнє порівняння доволі поширений стилістичний засіб, що слугує в тексті осно-
вою розгорнутого образу або композиційним прийомом. Стилістичний ефект порівняння 
полягає у виділенні, акцентуванні спільної ознаки, на якій співставляються два поняття. 
Порівнювальні об’єкти не тотожні, проте констатація їх часткової ідентичності умож-
ливлює нове, часто неочікуване сприйняття предмета, явища, особи. 

Причому порівняння виключає інші ознаки об’єктів, іноді навіть головні, концентру-
ючи увагу лише на одній, спільній для них. Це дозволяє письменнику використовувати 
художні порівняння в різноманітних стилістичних функціях, домагаючись необхідного 
прагматичного впливу на читача.

Деякі дослідники розрізняють художнє і образне порівняння. Такої думки дотриму-
ється, наприклад, Л. Ф. Присяжнюк розглядаючи функціонування художнього порівнян-
ня в образній системі романів Г. Гріна і при цьому поділі базуючись на тому, чи в основі 
порівнянь лежать відношення: 1. тотожності, схожості або 2. подібності [1: 218-219].

Ми не дотримуємось такого поділу, проте вважаємо, що будь-які порівняння, навіть 
логічні, чи ті, що грунтуються на однокатегоріальних об’єктах, у художньому тексті мо-
жуть набути експресивності та образності.

Метою цієї статті є встановлення ролі художнього порівняння в структурі образу го-
ловного героя роману  „Все дістається переможцю“ („Der Sieger nimmt alles“) сучасного 
німецького письменника Дітера Веллерсгофа. Головний  герой, Ульріх Фогтманн, зовсім 
не переможець, а навпаки, людина-невдаха, що випадково попала в чуже йому серед-
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овище, одружившись з дочкою багатого фабриканта. Проживши за його словами, „чуже 
життя“, він закінчив його сімейним крахом, банкротством та інфарктом.

Залишившись у дитинстві сиротою на опіку тітки, яка відправила його до інтернату, 
Ульріх відчував себе одиноким і усюди чужим. Самотність та чужість стали головними 
рисами його характеру, до них долучилося почуття небезпеки і страху, викликане його 
незахищеністю: 

„Für ihn stand niemand ein. Er war ein unnützer Rest. Die Tante hatte ihn hierhin 
abgeschoben, und es wurde ihm empfohlen, dankbar zu sein. Das hing ihm an wie ein 
Angstgeruch, der die anderen reizte. Er war von vorneherein schuldig, sie waren immer schon 
im Recht“ [6: 31].

Оказіональне утворення „Angstgeruch“, вжите автором у порівнянні, надзвичайно 
влучно характеризує стан відчуження хлопчика, що не знайшов ні захисту, ні друзів. 
Тому слово „fremd“ супроводжує його образ як лейтмотив у зображенні його життя. 
Навіть єдина жінка, яку він кохав, не стала йому близькою: „... und je besser sie sich 
zurechtfand und wie eine Hausfrau in Reichenbachs Küche hantierte, umso fremder erschien 
sie ihm“ [6: 45].

Такою ж чужою видалася йому Елізабет, його майбутня дружина, у перші дні їх зна-
йомства:

„In ihrem dunkelblauen Kostüm, der Seidenbluse mit der goldgefaßten Gemme am 
Halsausschnitt und ihren frisch frisierten Haaren... wirkte sie in der ärmlichen Umgebung wie 
ein fremdes, unerwartetes Beutestück, das sich in seinem Netz gefangen hatte “ [6: 78].

І коли вони вже були одружені, близькості між ними не виникло, хоч як Елізабет 
цього хотіла. Вони так і залишилися чужі одне одному і жили поряд, ніби виконували 
певну програму:

„Momentweise kam ihm dann alles fadenscheinig und falsch vor, als erfüllten sie 
gemeinsam nur ein Programm...“ [6: 110].

У внутрішньому монолозі Ульріх визнає, що їхні зусилля створити справжню роди-
ну, марні, і почуття фальшивості, облудності ще більше віддаляє його від Елізабет:

„Er steckte immer in einem falschen Leben... Man versuchte es besser zu machen, und 
alles wurde falsch und wenn man doch glauben wollte, daß es das Richtige war, wurde man ein 
Fälscher. Gute Fälscher waren kaum als Fälscher zu entlarven, auch nicht, wenn sie eine Ehe 
fälschten... Sie und er wollten glaubwürdig werden Glaubwürdigere Fälscher. Raste er deshalb 
so über die Autobahn, als ob er es gar nicht erwarten könne?  Manchmal war die Welt nur ein 
Tunnel voller Geräusche, eine bunte Leere“ [6: 115].

Роздуми Ульріха про його подружнє життя завершуються порівняльними реченнями 
з питальним знаком і метафорою, що ніби відповідає на питання. Метафора фактично 
виникла на основі порівняння „die Welt wie ein Tunnel“. Деякі дослідники навіть вважа-
ють таку метафору скороченим порівнянням. [2: 22].

Оскільки Елізабет, люблячи його, намагалася налагодити з ним відповідні стосунки, 
виходячи із своїх почуттів ображеної жінки, не намагаючись зрозуміти його, людину 
внутрішньо одиноку, нічого доброго з цього не виходило. Та й сам Ульріх не міг собі сам 
пояснити свого життя:

„Er wußte nicht, warum er so leben mußte, wie er lebte. Wenn er darüber nachzudenken 
versuchte, wurde er sich nur fremd“ [6: 125].
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Самотність і відчуженість від самого себе, невміння знаходити контакт з оточую-
чим світом, визначили його життя. Недарма він мріяв оселитися на безлюдному острові. 
Проживши дитинство та юність у бідності, Ульріх поставив собі за мету стати багатим 
та незалежним. Недосвідчений у фінансових справах він повірив обіцянкам шахраїв, 
що втягнули його в хитру гру. Він був захоплений перспективою швидкого збагачення і 
новим життям, блиск якого манив і сяяв перед ним:

„Nun lag die Zukunft vor ihm wie ein weit geöffnetes Land, in das eindringen und das er 
erobern konnte“ [6: 178].

У цей короткий період очікування раптового багатства Ульріх ніби змінився, спо-
внився надією на щасливе життя. Цілий ряд порівнянь, вжитих в описі цього часу, під-
креслюють його оптимізм, бадьорий настрій. Він вперше зауважив місто, людей, речі, 
що його оточують. Усе сяє навколо і він дивується, чому не всі такі щасливі, як він:

„An der aufgekommenen Nachtbewölkung brach sich die strahlende Helligkeit der 
Innenstadt als ein rosiger Schimmer. Wie schön das Leben war, wie unergründlich, wie 
verheißungsvoll. Warum eigentlich waren nicht alle glücklich? “ [6: 190].

„Im weitergehen, ... sagte er sich, daß ja wirklich alles wie ein Traum sei, und das Glück 
blieb bei ihm als ein starkes Wohlgefühl, das seinen Körper durchpulste und sein Schritt 
beschwingte“ [6: 181].

„Die weiße Würfelzucker, den er aus Papier wickelte, erschien ihm wie eine sakrale 
Substanz, und die dicke weiße Steinguttasse, die einen Sprung in ihrer Glasur hatte, fühlte sich 
an wie eine beglückende Gewißheit“ [6: 181].

Але незабаром блискучі уявні перспективи Ульріха згасали і він почав усвідомлюва-
ти, що потрапив у пастку, з якої йому не вибратися. Безнадія охопила його, він опинився 
один на один з ворожим йому світом. З порівнянь, що тепер вживаються в структурі 
образу героя, зникають лексичні одиниці „glücklich“, „beschwingt“, „verheißungsvoll“ і 
з’являються зовсім протилежні поняття. 

Навіть природа стала ворожою і видавалася йому союзницею тих сил, що проти-
стояли йому:

„Die Hartnäckigkeit des Winters war wie ein Bild der Widerstände, die ihm überall 
erwuchsen und manchmal, wenn er sich körperlich erschöpft fühlte, zu lähmen drohten“ [6: 
404].

Це розгорнуте порівняння передає душевний стан Ульріха, який втрачав сили, необ-
хідні йому для боротьби.

Що торкається терміну „розгорнуте порівняння“, то існує багато різних його визна-
чень. Так, наприклад, Ю. А. Маковецька-Гудзь у своєму дисертаційному дослідженні 
розуміє його як структуру, що „в межах одного речення може містити кілька порівнянь, 
що зіставляються на основі різних ознак та уточнюють одне одного“ [3: 5].

Л. В. Голоюх, досліджуючи порівняння в текстах українських історичних романів, 
вважає, що ускладнення порівняльних конструкцій відбувається „нанизуванням власне 
порівнянь, які в свою чергу можуть розгортатися підрядними реченнями.“ [4: 9]. Б. В. То-
машевський називає розгорнутим порівнянням таку структуру, що створює завершений 
образ і часто досягає великого ступеня самостійності [5: 210]. 

Ми приєднуємось до думки Томашевського в тому відношенні, що розгорнуте по-
рівняння має створювати завершений образ, а що торкається структури, то тут можливі 
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різні варіанти. До них зараховуємо і т. з. „приєднувальні порівняння“ [5: 207], в яких 
суб’єкт і об’єкт порівняльної структури можуть мінятися місцями, об’єднані завжди сло-
вом „so“.

Так Ульріх, ідучи на офіційну зустріч з партнерами по бізнесу, яка нічого доброго 
йому не принесе, роздумує над своєю злою долею, що видається йому подібною до мо-
гутнього літака, що проревів над його головою: 

„Aus dem diesigen Himmel rechts der Autobahn kam mit blinkenden Signallampen der 
silbergraue Rumpf einer DC 10 im Landeanflug, die ihr Fahrwerk ausfuhr und nun schon 
erschreckend niedrig als ein langgestrecktes Phantom die dichten Verkehrsströme der beiden 
Fahrbehnen überquerte... und wie ein Echo ihres Vorbeigleitens und Verschwindens dachte 
Vogtmann: so unabwendbar und mächtig sieht ein Verhängnis aus“ [6: 403].

Суб‘єкт і об‘єкт порівняння помінялися місцями: спочатку подано розгорнутий об-
раз, а за ним слідує предмет „Verhängnis“ (зла доля, фатум).

 З поглибленням фінансового краху, з втратою надії на порятунок, на допомогу парт-
нерів по бізнесу Ульріх все більше заглиблюється в себе, його відчуженість від оточення 
постійно підкреслюється письменником.

Леймотивне слово „fremd“ з’являється в кожній сцені і супроводжує його образ, а 
порівняння довершують зображення одинокої людини:

„Er fühlte sich fremd in diesem Haus. Manchmal vergaß er es. Dann plötzlich, wie in 
diesem Augenblick, durchfuhr es ihn wieder, wie ein Strom vor Kälte. Er fühlte sich abgegrenzt 
von allem“ [6: 338].

Так сприймає він свій рідний дім і будь-яке оточення. Запрошений на вечірку, він 
ніби бачить знайомих людей вперше, такими чужими вони йому видаються: 

„Er fühlte sich fremd hier. Viele diese Leute sahen aus, als würden sie nie arbeiten und 
sich gegenseitig darin bestätigen, daß das Leben, ihr Leben, leicht, lustig und belanglos sei“ 
[6: 376].

„Aber er wollte weg hier und mit niemandem von der Party mehr zusammensein. Zu 
wem gehörte er eigentlich? Wer zu ihm? Elisabeth? Christoph? Sie waren so fremd wie alle 
anderen“ [6: 395].

У своїх роздумах Ульріх Фогтманн констатує свою самотність. Він так і помер у го-
телі серед чужих людей, втративши все і не знайшовши свого місця в житті. 

Аналіз функціонування художніх порівнянь, вжитих автором у тексті роману, свід-
чить, що вони у своїй більшості слугують створенню розгорнутого образу головного 
героя, лейтмотивом якого є самотність та відчуження, людини-невдахи, що в силу життє-
вих обставин та характеру, прожила „чуже життя“. Підтримуючи семантичний художній 
образ, порівняння в основному виражають душевний стан, думки та почуття героя.

Що торкається структури порівнянь, – це поширені конструкції з низкою підрядних 
речень або декількома порівняннями на основі однієї або різних ознак. Такий розгорну-
тий образ дає читачеві можливість легко уявити собі його. Як зауважує Б. В. Тамашев-
ський, „дієвість порівняння – це ступінь його поширеності“ [5: 211]. Розгорнуті порів-
няльні структури, створюють у тексті роману необхідну тональність на фоні якої чіткіше 
виступає образ героя.
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ХудоЖЕСтвЕнноЕ СравнЕниЕ  
в СтруКтурЕ оБраЗа гЕроЯ романа

Статья посвящена анализу художественных сравнений в структуре образа ге-
роя романа Д. Веллерсгофа «Все достается победителю». Образ человека-неудачника, 
главными чертами которого являются одиночество и отчуждение от окружения, ак-
центируется развернутыми сравнениями, которые, в первую очередь, выражают его 
душевное состояние, мысли и чувства.

Ключевые слова: художественное сравнение, распространенное сравнение, струк-
тура образа, стилистическая функция, лейтмотив.
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similes in The image sTrucTure  
of The main hero of a novel

The article is dedicated to the analysis of similes in the image structure of the main hero 
in the novel of Dieter Wellershoff “Der Sieger nimmt alles”. The image of a loser, whose main 
traits are solitude and alienation from the milieu, is accentuated by detailed similes which first 
of all express his state of mind, thoughts and feelings.

Key words: simile, detailed simile, the image structure, stylistic function, leitmotif.
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миФоЛогичЕСКий ПЛаСт в иЕруСаЛимСКом  
тЕКСтЕ ПроиЗвЕдЕний д.руБиной «вот идЕт мЕССиЯ!...»  

и «иЕруСаЛимЦЫ»

В статье речь идёт о неотъемлeмoм элементe иерусалимского текста в произведе-
ниях Д. Рубиной – их мифологическoй составнoй. Мифология Иерусалима влияет на по-
ведение и мировоззрение всех представляемых автором персонажей. Мифологизирован-
ные пейзажи и образы тех, кто считает себя Мессиями, цитаты из древнееврейских 
источников, мифологемы как бы центрируют весь этот текст на идее пришествия 
Машиаха, придают ему статус мифа.

Ключевые слова: иерусалимский текст, городской текст, Дина Рубина, мифологи-
ческий пласт.

 
Согласно мнению Ю.Лотмана, следует выделять две главные сферы городской се-

миотики: город как пространство и город как имя [1: 320]. В своей работе «Отзвуки 
концепции „Москва – Третий Рим” в идеологии Петра Первого» [2] Ю.М.Лотман и 
Б.А.Успенский подробно пишут о том, что возникновение любого города сопровождают 
легенды и мифы, впоследствии образующие мифологию города, которая абсорбирует 
и элементы истории. Мифология города – органическая составная его текста, который 
актуализируется в разных произведениях как одного, так и многих авторов. Так, скажем, 
мифологию Петербурга в многочисленных вариантах её воплощения мы можем найти и 
у А.Пушкина, и у Н.Гоголя, и у Ф.Достоевского, и у Т.Толстой, и всегда она отсылает к 
«идее» («концепту») создания города и к его демиургу.

Иначе, как нам представляется, обстоит дело с Иерусалимом. В иерусалимском тек-
сте, представленном в произведениях Д.Рубиной «Вот идет Мессия!...» и «Иерусалим-
цы», мифологический пласт содержательно связан не с основанием города, а, прежде 
всего, с иудейской мифологией, в частности, с мифологическим образом Мессии и с 
мессианством.

Как отмечает в своей диссертации «Мифопоэтика иноэтнокультурного текста в рус-
ской прозе XX-XXI вв.» Э.Ф.Шафранская, «в утопическом метасюжете еврейской сло-
весности Мессия – главный образ мессианского процесса – выступает не только как спа-
ситель, но и заступник (каковым он предстает в сюжете о „кровавом навете”, о Големе). 
Как в советской мифологии человек „чистил себя под Лениным”, так в еврейской – под 
Мессией» [3: 12].

В своей работе исследовательница, анализируя концепт Мессии (Машиаха) и мес-
сианства как национальной мифологемы еврейской словесности, отраженной в прозе 
Д.Рубиной, пишет: «Появление этого мотива в прозе писателя связано с ее израильским 
периодом жизни и творчества. Именно в это время появляются и другие мотивы, сопря-
женные с национально-когнитивной картиной мира евреев. Сюжет и заглавие „первого 
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национального израильского” романа Рубиной „Вот идет Мессия!” построены на исто-
рико-мифологическом метатексте концепта Мессии в современной иудаике. Узловые по-
ложения его таковы: версия о двух Мессиях – гибнущем и торжествующем (С.С. Аве-
ринцев); рассмотрение Мессии не как личности, а как процесса, разворачивающегося 
в истории (К. Аттиас, Э. Бенбесса); с одной стороны, Мессия – тот, от кого не следует 
ждать чудес, с другой – он наделен сверхъестественными способностями (С.С. Аверин-
цев); все евреи (в разной степени) ждут прихода Мессии. Спектр звучания мотива Мес-
сии у Рубиной многогранен: комический, трагический, мистический, мифологический и 
индивидуально-авторский, нравственно-моралистический. Последний смысл заложен в 
названии: Мессия не придет (такова семантика мифологемы ожидания Мессии), а идет: 
он уже среди нас, проблема в том, как распознать его» [3: 14-15].

В одном из эпизодов романа «Вот идет Мессия!...» можно прочесть, как некий Витя 
встречает «Мессию», который оказывается сумасшедшим:

«Витя не сразу испугался. Вначале он решил, что это заблудший клиент престижного 
салона „Белые ноги”. Поэтому приветливо проговорил на иврите:

– Эй, приятель! Ты слегка припозднился. Блядям тоже покой нужен.
На что странный тип, не отрывая пристального взгляда от Витиного живота, про-

говорил вдруг по-русски негромко, внятно и страстно:
– Сын человеческий!
Так, подумал Витя. Прелестно. Вот идет Машиах...
– Я послан к сынам Исраэля, к коленам непокорным… – продолжал тот наизусть, – 

речей их не убоюсь и лиц их не устрашусь, ибо они – дом мятежный…
Витя и тут все еще не испугался. Имелся у них с Зямой кое-какой опыт по очистке 

помещений от Мессий.
– Что вам, собственно, угодно? – необычайно деликатно спросил Витя.
– Мне? Посцать, – сказал Машиах вежливо. – Пусти меня, сын человеческий! Я вижу 

цель свою за твоей спиной» [4: 357-358].
Вся эта сцена с завершающей ее сниженного плана репликой носит комический ха-

рактер, однако её финал более чем трагичен: сумасшедший, войдя в помещение редак-
ции, там затем покончил с собой.

Автор пишет, что помимо упомянуто выше сумасшедшего неоднократно появились 
и другие «Мессии», навещавшие редакцию «Полдня»:

«Двое из них были в образе авторов и даже с рукописями в папках, а один – всклоко-
ченный, с блуждающим темным взором, рванул дверь и рыдающим голосом спрашивал 
– не пробегала ли здесь молодая ослица, не знающая седла. И повторял жалобно: „Белая 
такая, беленькая, славная…”» [4: 37].

Д.Рубина несколько раз упоминает о сумасшедшем нищем Мустафе, который поет о 
скором приходе Мессии. Она пишет, что «на автобусной линии Иерусалим – Тель-Авив 
живет сумасшедший бродяга в вязаной шапочке, про Машиаха поет. Всю дорогу бегает 
по автобусу и боится только одного – что его высадят. Все тот же ужас бездны, клубя-
щейся под ногами» [4: 148].

Среди многочисленных второстепенных персонажей романа писательницы появля-
ется даже мать Машиаха (тоже, конечно, сумасшедшая) и целый ряд самых разнообраз-
ных героев, которые выдают себя за Мессий или ими себя мыслят. Они не похожи один 
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на другого. И это отнюдь не случайно. Как отмечает Э.Ф.Шафранская, «среди многочис-
ленных «мессий» в рубинской прозе присутствуют такие, аналогами которых в христи-
анской культуре являются юродивые, в мусульманской – дервиши, а в иудаистической 
– род „странных” людей, которых именуют то шлемилями, то мешугами/мешугинерами. 
Медиевист М.А.Кравцов объясняет эти параллели расцветом в различных конфессиях 
мистических течений – исихазма, йоги, суфизма. Аналог юродивого в иудаизме – ско-
рее всего, хасид, представитель религиозно-мистического движения, сущность которого 
заключалась в некоем „религиозном пантеизме” (В.Л. Вихнович). Персонажами, архе-
типичными и юродивому, и хасиду, населено пространство романа Рубиной „Вот идет 
Мессия!”. Их образы окрашены как сакральным звучанием, не лишенным религиозно-
моралистического пафоса, так и комическим: например, в сценах, где почти нескончае-
мым потоком являются самозванцы-Мессии, искренне верящие в свое предназначение. 
Повторяемость, ритмичность и схожесть друг с другом этих сцен рождают комический 
эффект. В многозвучном мессианском спектре есть доля авторской иронической игры, в 
глубине которой запрятана (чтобы не выглядеть пафосной) морально-этическая позиция 
писателя: „А не перенести ли действие на канун Судного дня? Или наоборот – на вечер 
Судного дня”, то есть в сущности – не все ли равно? Куда важнее сделать гуманистиче-
скую позицию внутренним законом, чтобы не трепетать в канун Судного дня, отстаивая 
многочасовой молебен, гадая, какой приговор будет вынесен тебе» [3: 15].

Мессианская тема в романе Д.Рубиной «Вот идет Мессия!...» часто звучит в диало-
гах героев, а также присутствует в их внутренней речи. Герои нередко думают о Мессии 
и цитируют фрагменты из ТАНАХа. Например, во время встречи с Зямой Сема Бампер 
говорит:

«– Понимаешь, мне по гороскопу положена в скором будущем одна величайшая 
международная премия в области изобразительного искусства. Мне ее сперва получить 
надо, а потом уж… Вообще же Машиах… – Сема остро глянул на нее из-под колючей 
брови, и она вовремя сделала преданное лицо: все-таки, он угощал. – С этим, видишь ли, 
не все так просто… Ведь Машиахом могут стать некоторые из нас, пути не заказаны. В 
конце концов, в еврейской традиции, то есть в источнике, Машиах – вполне телесный, 
реальный человек, полный сил и радости. В ТАНАХе сказано: „Говорил Давид: буду ве-
селиться я пред Господом”. А еще сказано: „И Давид плясал изо всех сил пред Господом; 
а опоясан был Давид льняным эйфодом”. Так что вот, живешь ты, живешь… и вдруг 
ощущаешь в себе концентрацию неких мощных сил… Так что опрощать не стоит… Ибо 
Машиах – это… – Он пристально и многозначительно рассматривал столбик пепла на 
сигарете.

– Это ты? – кротко догадалась его собеседница. Сема запнулся, внимательно погля-
дел на нее, что-то прикидывая в уме, и наконец проговорил:

– Помолчим пока об этом…» [4: 10-11]. 
В другом эпизоде романа, повествующем о том, как принявший иудаизм и наречен-

ный именем Ури Бар-Ханина Юрий Баранов читал по покойной бабушке Бори кадиш, 
встречаем включающую прямую цитату из древнего текста и произносимую героем на 
древнееврейском молитву: «„Да возвысится и освятится Его великое имя в мире, сотво-
ренном по воле Его; и да установит Он царскую власть свою; и да взрастит Он спасение; 
и да приблизит Он приход Машиаха своего. Амен!..”» [4: 159].
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Прямые или косвенные, данные в пересказе или сознательно «перевранные» цитаты 
из древнееврейских книг очень часто встречаются также и в тексте от автора, и в репликах 
персонажей. Среди них наиболее распространенными являются: «Да святится Имя Его» 
[4: 84], «И сказал Господь...», «Миром явится, веселием встречен будет» [4: 195] и другие.

Д.Рубина пишет о том, что в Иерусалиме мифом живут и одновременно на мифоло-
гии, связанной с городом, зарабатывают, её буквально эксплуатируя. В романе «Вот идет 
Мессия!...» упоминается туристическое бюро «Тропой Завета», которое предлагает экс-
курсии «Тропою Нового Завета», «Возвращение к корням» или «Тропою Ветхого Заве-
та» [4: 33]. В цикле рассказов «Иерусалимцы» в одном из эпизодов читаем об экскурсии:

«Вот плывет зеленая шляпка на даме по прозвищу Халхофа. Когда-то она подраба-
тывала экскурсоводом, водила туристов, и, представляете, с этим своим акцентом рас-
сказывала о распятии Иисуса. „Халхофа! О, Халхофа!”

– Мовсей, как вам известно, — говорила она, — был вхож на Синайскую хору к са-
мому Хосподу Боху! Теперь на мноих объектах войти стоит денех, а в прошлом хаду я 
там хуляла безвозмездно… Кругом были свежевырытые пространства. А тепер, видите, 
- вокрух клумбы, клумбы… розы со всех кончиков нашего мира. Фонтанчики пока без-
молвствуют…» [5: 397].

Мифологический пласт городского текста произведений Д.Рубиной «Вот идет Мес-
сия!...» и «Иерусалимцы» тесно связан с передаваемыми автором конфессиональными 
представлениями героев и аберрацией, наложением их разных векторов в их сознании. 
Так, воспроизводя один из эпизодов, в котором Зяма смотрит на русского парня, воюю-
щего в израильской армии, Д.Рубина пишет, что её героиня думает: «Ну что ж, <…> мы 
ведь тоже повоевали за их землю. И ужаснулась – за чью, за „их”? Все смешалось, все 
перевернулось, Господи…» [4: 26]. Но какой именно Бог имеется в виду – здесь трудно 
сказать. Как Иерусалим является святым местом для трех мировых религий (в нем на-
ходятся «Храм Гроба Господня – величайшая святыня христиан; Западная Стена Храма 
– величайшая святыня иудеев; Мечеть Омара – величайшая святыня мусульман» - [4: 
32]), так и в головах многих живущих в нем разные веры сливаются в нечто единое и в 
ожиданиe Машиаха.

Неотъемлемым элементом мифологического пласта в иерусалимском тексте в про-
изведениях «Вот идет Мессия!...» и «Иерусалимцы» является изображение ожидания 
прихода Мессии и ожидания как такового вообще: нет другого такого города, в котором 
бы подобное чувство доминировало над всем. В одном из фрагментов романа «Вот идет 
Мессия!...» автор, характеризуя жителей Иерусалима, пишет:

«Вот что было главным компонентом в этом диком бульоне, что придавало ему вкус 
неповторимый, подобный вкусу того сказочного супа, в который волшебница добавляла 
заколдованную травку: нестерпимость вечного ожидания… Возьми любого, на которо-
го упадет взгляд, – все напряженно ждут чего-то. Причем каждый своего: кто-то ждет 
результата очередной биржевой операции, кто-то всю жизнь с ужасом ждет банкрот-
ства, кто-то в тихой упорной уверенности ждет, что его выгонят с работы, кто-то ждет 
кардинального поворота дел. Левые ждут, что оправдаются и принесут миру тяжелые 
территориальные, моральные и национальные потери, которые несут евреи в ходе пере-
говоров с арабами. Правые ждут падения правительства. Поселенцы предрекают и ждут 
неизбежную войну. Ну а весь народ, по своему обыкновению, ждет Мессию…» [4: 67].
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Ожидание как таковое является одним из важнейших компонентов иерусалимской 
мифологии. Много живущих в Израиле евреев убеждено, что время, в которое они жи-
вут, – это эпоха прихода Машиаха. Не случайно даже в описываемом в романе «Вот идет 
Мессия!...»  интервью, которое берет политический обозреватель Перец Кравец, в заклю-
чении появляется «религиозная тема». Обращаясь к раву Моше Абу-Хацире, «который, 
как и любой почитаемый всей общиной восточных евреев мудрец, носил еще одно имя: 
Баба Мотя» [4: 193] и который был известен тем, что предсказывал будущее, он говорит:

«В последнее время обострился спор о приходе Машиаха. Увидим ли мы Мессию в 
ближайшее время или это дело отдаленного будущего?

– Мы живем в эпоху Мессии, – отвечал на это многоуважаемый рав Баба Мотя. – Я с 
огромным уважением относился к покойному Любавическому ребе, он был мудр и свят, 
но его приближенные, провозгласившие его Мессией, нанесли урон его светлому образу.

– Когда же явится Мессия? Известна ли вам дата?
– Точная дата мне неизвестна, но мы должны надеяться, что он может явиться в лю-

бой день» [4: 194-195].
В романе Д.Рубиной «Вот идет Мессия!...» мифологический пласт в представляемом 

в нем городском тексте связан не только с темой Мессии и его приходом, но и с неотде-
лимой от города мифологией христианской. Последня актуализируется как в описаниях 
пейзажа, в природно-ландшафтной сфере, так и в культурных реалиях, в архитектуре, 
названиях улиц и др. Выше уже упоминалась Оливковая роща, выступающая в тексте 
одновременно и как элемент пейзажно-ландшафтной характеристики Иерусалима, и как 
элемент его культурной и мифологической сферы характеристик. Сюда же относятся 
пейзажные зарисовки, в которых «просвечивает» лик или перст Творца.

Вообще, следует отметить, что почти все пейзажные зарисовки в произведениях 
Д.Рубиной «Вот идет Мессия!...» и «Иерусалимцы в той или иной степени пронизаны 
отсылками к мифологии. В одном из эпизодов, когда Саша Рабинович нанимает арабов, 
чтобы они соорудили ему террасу, читаем, что «араб привел с собой другого, тоже недо-
рогого, с экскаватором. Они удивительно быстро разровняли на склоне под Сашкиными 
окнами широкую прямоугольную ступень, за считанные часы замостили ее плитками 
иерусалимского камня, возвели невысокие бортики с нишами для глиняных псевдоан-
тичных амфор… Из ничего, из мечты возникла терраса, живописно нависающая над 
обрывом; как фуникулер, плыла она навстречу Иерусалиму или отчаливала от причала 
Масличной горы – в зависимости от направления бегущих облаков.

Эх!!! Сашкина душа пела» [4: 87].
Сашкиной соседкой оказывается энергичная Ангел-Рая, и он сразу сообщает, «что 

рука об руку с этим гениальным режиссером можно закатывать такие грандиозные шоу, 
гала-концерты и вселенские оперы в природных декорациях Иудейской пустыни, что – 
согласно пророчествам – расступятся горы, выйдут потоки из Иерусалима и соберутся 
в долине Иосафата все народы Земли, и будет их судить Великая Русская алия» [4: 90].

Иерусалим в романе Д.Рубиной «Вот идет Мессия!...» наталкивает героев на мысли 
о прошлом и будущем. При этом в их размышлениях часто даются отсылки к тем или 
другим мифам. 

Новые эмигранты из СССР нередко чувствуют присутствие в городе какой-то свер-
хъестественной силы, ее близость. Им, как, например, приехавшей в город тихой жен-
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щине Нюше, это внушает тревогу.  «Но постепенно она освоилась, все ж таки Ерусалим, 
земля Святая, по ней своими ноженьками сам Иисус ходил!» [5: 427]. 

Даже для объяснения, почему Танька Голая не ощущает стыда от своей наготы, её 
сравнивают с Евой. Автор пишет:

«Раввин Иешуа Пархомовский, например, объяснял этот феномен тем, что Таньки-
на – по каббалистическим понятиям, совсем новенькая, как свежечеканная на Божьем 
дворе монетка, – душа по неизвестным обстоятельствам не являлась (как должна была 
являться) частицей души библейской Евы. Следовательно, в инциденте со съеденным 
пресловутым яблоком Танька, в отличие от прочих баб, замешана не была. Ну, не была. 
И стыда наготы не ведала» [4: 201].

Мифологический пласт произведений Д.Рубиной «Вот идет Мессия!...» и «Иеруса-
лимцы» является неотъемлемым элементом их городского текста. Мифология Иеруса-
лима влияет на поведение и мировоззрение всех представляемых автором персонажей. 
Мифологизированные пейзажи и образы тех, кто считает себя Мессиями, цитаты из 
древнееврейских источников, мифологемы как бы центрируют весь этот текст на идее 
пришествия Машиаха, придают ему самому – статус мифа.

Не случайно в конце вмещающей оба произведения книги «Иерусалимский син-
дром» Д.Рубина пишет: 

 «Довольно часто я размышляю о возникновении феномена мифа в сознании, в чув-
ствовании человечества. Я не имею в виду культурологический смысл этого понятия. 
Скорее, мистический. Знаменитые сюжеты, отдельные исторические личности, произ-
ведения искусства, города, — вне зависимости от степени известности — могут воз-
нестись до сакральных высот мифа, или остаться в ряду накопленных человечеством 
земных сокровищ.

Вот Лондон — огромный, имперской славы город. Париж — чарующий, волшебный 
город! Нью-Йорк — гудящий вавилон, законодатель мод... 

       Иерусалим — миф... 
       Миф сокровенный» [5: 430].
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У статті йдеться про невід’ємний елемент ієрусалимського тексту у творах 
Д.Рубіної – їх міфологічну складову. Міфологія Ієрусалиму впливає на поведінку і світо-
гляд усіх представлених автором персонажів. Міфологізовані пейзажі і образи тих, хто 
вважає себе Месіями, цитати з давньоєврейських джерел, міфологеми нібито центру-
ють весь цей текст на ідеї пришестя Машіаха, надають йому статус міфу.  
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inherenT elemenT of Jerusalem TexT in D. rubina’s Works
The article conveys the inherent element of Jerusalem text in D. Rubina’s writing works, 

that is its mythological aspect. Jerusalem’s mythology greatly influences actions, views and 
philosophy of life of all characters presented by the author. Mythologised landscapes and 
depiction of those who claim to be the Messiah, quoting from ancient sources, mythologems 
link the whole text at the point of Messiah coming idea.
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ШтриХи до індивідуаЛЬного СтиЛЮ і. в. ЖиЛЕнКо

Стаття присвячена розгляду мовних особливостей індивідуального стилю Ірини 
Володимирівни Жиленко. Зроблена спроба загальної характеристики творчого дороб-
ку української письменниці. Описано авторську своєрідність поезії І.В. Жиленко на всіх 
мовних рівнях: фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному. Значну увагу 
приділено структурно-семантичним та стилістичним особливостям індивідуального 
стилю письменниці. При аналізі художнього слова акцент зроблено на з’ясуванні харак-
теру поетичних прийомів.

Ключові слова: алітерація, асонанс, епітет, індивідуальний стиль, каламбур, мета-
фора, оказіоналізм, омонім, паронім, паронімічна атракція, парцеляція, символ, теле-
графічний стиль.
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Проблема дослідження мови художньої літератури як словесного мистецтва здавна 
привертала увагу науковців. У сучасному мовознавстві інтерес до теорії стилю поясню-
ється прагненням глибше проникнути у творчий процес, специфіку мистецтва слова, а 
найголовніше — тим, що в художньому тексті відбуваються найприкметніші, значущі 
процеси життя.

Актуальність теми й проблематика статті мотивуються, по-перше, пильною увагою 
лінгвістики до проблем вивчення окремих елементів індивідуального стилю майстра 
слова; по-друге, потребою дослідження лінгвальних особливостей творів І.В. Жиленко, 
оскільки аналіз мовотворчості письменниці поглибить знання про її роль і місце в історії 
розвитку української літератури кінця ХХ століття.

Письменнику властивий особливий погляд на стан речей: він частково універсаль-
ний, частково культурно обумовлений, частково відображає національну специфіку, 
містить індивідуальні риси. Незважаючи на те, що лірика І.В. Жиленко є своєрідним 
й оригінальним явищем, мова її поезій малодосліджена, хоча постає цікавим і багатим 
матеріалом для аналізу. З огляду на брак лінгвістичних робіт, що стосувалися б словесно-
художніх засобів, якими послуговується поетеса, постає необхідність проведення комп-
лексного, різноаспектного вивчення мовотворчості цієї авторки.

Мета цієї роботи — окреслити мовностилістичні особливості поезії Ірини Володи-
мирівни Жиленко, визначивши основні ідіостильові параметри.

І.В. Жиленко є однією з тих, хто закликав до оновлення літератури, збагачення ху-
дожньої форми. Вона почала творити в час, коли різко змінилися політичні умови, у час, 
позначений піднесенням, прагненням до незалежності й самостійності, що, звичайно, 
не могло не позначитися на її творчості. Разом із літературною діяльністю Н.Я. Дзюбен-
ко, В.Г. Дрозда, В.І. Лучука, В.О. Підпалого поетичний доробок І.В. Жиленко належить 
до «другої хвилі» українського шістдесятництва. Як підкреслює Л.Г. Кореневич: «Вона 
просто була присутня в тому річищі, в епіцентрі подій. Обертаючись нібито довкола сво-
єї осі, вона воднораз оберталася разом з усіма в тому коловороті подій, що відбувались 
у 60–70-х роках». І все ж її творча постать стоїть дещо окремо від змістових і формаль-
них пошуків цього покоління, оскільки І.В. Жиленко (на відміну від відвертих закликів 
до боротьби за українство, що наявні у творах шістдесятників, представників Празької 
школи та подекуди членів Нью-йоркської групи) «сповідувала камерний, “аполітичний” 
та “асоціальний” стиль поезії» [1: 9]. О.І. Никанорова називає поезію авторки «тихою» 
[2: 95] через відсутність пафосності, а К.М. Антипова зазначає, що «вийшовши з шіст-
десятницької естетики, вона [І.В. Жиленко], проте, є не оратором, як чимало шістдесят-
ників, а дослідником людської душі і, якщо можна так висловитись, душі суспільства» 
[3: 59].

Мова творів І.В. Жиленко викликає значний інтерес для дослідника практично на 
всіх рівнях. Так, говорячи про рівень найменших лінгвальних одиниць, доцільно зверну-
ти увагу на таку особливість індивідуального стилю письменниці, як тяжіння до звуко-
пису. Зокрема, поетеса вдало послуговується експресією асонансів та алітерацій: «Біла, 
як біла лілія. / Снилась вороні ідилія. / Снився їй Білий Вовк, / білий, як білий шовк. / Рвав 
він у лузі лілії — / лілії для Емілії» [4: 122], «А дощ був тихий і теплий, / неначе на землю 
стікало небо. / А ми сиділи у сінях, / дивились у землю синю. / Смеркало…» [4: 24]. В 
останньому фрагменті поетеса вдається до свого звукопису, використовуючи алітерацію 
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звука [с] для передачі настання сутінок. У цьому поезія Ірини Жиленко наближається до 
лірики раннього Павла Тичини, який так само переконливо зображував власні почуття за 
допомогою подібного прийому. І взагалі, за спостереженням М.С. Якубовської, «поезія 
Ірини Жиленко спочатку озивається мелодією, і лише потім вибухають слова ― черво-
ними тюльпанами, золотим промінням, весняними сплесками. Але ― спочатку мелодія. 
Вона веде свою окрему скрипку. Шурхотить дощ, плюс котить річка, лірична героїня ― 
яка вона красиво-загадкова, незвичайна, неповторна» [5: 448].

Щодо лексичного рівня, то тут І.В. Жиленко послуговується експресією омонімії 
та паронімії. Наприклад, у рядках «Кує зозуля. Підростають діти. / А Катерині (ніде 
правди діти!) / вже сорок літ» [6: 99] авторка використовує омоформи ― множину від 
іменника дитина та дієслово дівати. Наведемо ще кілька прикладів: «Минув листопад і 
грудень, / і люди в снігах по груди / пройшли» [7: 33], «І все ж я — принцеса. / І все ж я — 
інфанта, / мадам Інфантильність» [4: 385], «і дід з веселим кухлем пива / за мене пив: 
“Рости щаслива!”» [7: 54], «Мій дім легкий, мов карою, / освітлений бездумно / твоїм 
ласкаво-карим, / твоїм веселим глумом» [6: 42]. Таке каламбурне зближення близьких 
за звучанням, але різних за змістом слів спричиняє поширення звукової подібності й на 
семантику, створюючи нові, несподівані асоціативні образи.

Трапляються в поезіях І.В. Жиленко й новотвори: «Проспіваю тобі, дальній мій, / 
Журавлино-втішальної: “Все минає — все мине”» [4: 62], «Бо над премудрі іронізми, 
/ над ревисько ракет страшних ― / у дзвони серця б’є Вітчизна / і мамин вишитий 
рушник» [7: 11], «Відлистопадить дерево до ніг» [6: 61], «Ця школярочка в бантах ле-
тючих — моє доченя» [8: 63]. Оказіоналізми в художній творчості поетеси мають пере-
важно експресивний характер і покликані передавати різні відтінки значення, пов’язані з 
суб’єктивним сприйняттям та оцінкою автора певних реалій світу.

Аналізуючи синтаксичний рівень, варто відзначити таку рису індивідуального стилю 
авторки, як використання парцелятів. Парцельовані конструкції трапляються як при опи-
сі обставин дії чи актуалізації окремих деталей, так і при передачі емоційно-психічного 
стану ліричної героїні, завдяки чому створюється ефект «присутності», безпосередності 
відчуттів: «Як небо дихає, бо не вміщаються в грудях — із пальців випускаю за віршем 
вірш. На світ. На люди» [4: 444], «Буду спать. Буду спать. Буду спать. Не питать. Не 
шукати. Я на пенсії» [4: 304].

Прагнучи передати свої почуття та враження, І. В. Жиленко використовує корот-
кі речення, серед яких домінують односкладні та двоскладні непоширені конструкції. 
Подібна лаконічність, тяжіння до телеграфічної уривчастості посилює експресивність 
висловлювання та є одним із головних засобів, що допомагають відтворити динамічну 
картину: «Буде ніч. І знову день. / Завтра. І позавтра. / Тихе сонце перейде / куполами 
Лаври» [4: 126], «Постаріла. Що за горе? / Всі старіють. Не біда. / На селі городи 
орють. / Благовістя. / Благодать… / В цім саду я трішки зайва. / Дисонанс. / Хронічний 
біль» [4: 127].

Однією з прикметних рис, про які варто говорити, розглядаючи мовотворчість 
І.В. Жиленко, є колористичність. На цьому наголошують Г.Л. Гордасевич, Л.Г. Савченко, 
та О.С. Чорнова й В.П. Біляцька. Ось що пишуть О.С. Чорнова та В.П. Біляцька: «Одна з 
характерних рис поетеси, яка привертає увагу навіть простого пересічного читача, ― це 
надзвичайна колорьовість її віршів» [9: 303], Г.Л. Гордасевич називає І.В. Жиленко «най-
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багатшою на кольори поетесою» [10: 220]. І це справедливо, адже жоден з українських 
митців навряд чи зможе позмагатися з авторкою за кількістю вживання слів на позна-
чення кольорів та їхніх відтінків.

У роботі Л.А. Лисиченко йдеться про залежність використання певного лексичного 
матеріалу від психічного типу поета. Зокрема дослідниця підкреслює, що «в інтровертів 
<…> серед назв кольорів порівняно мало хроматичних, зате перевага надається ахрома-
тичним — чорний, білий, сірий та виявленню кольору через асоціативні зв’язки (діаман-
товий, срібний тощо)» [11: 169]. І.В. Жиленко вдало послуговується як хроматичними, 
так і ахроматичними кольорами, однак при цьому кількісно переважають перші, що до-
зволяє зробити припущення про екстравертивний психічний тип. Слід зауважити, що 
кольорова гама поезій І.В. Жиленко не всеохоплююча. Прикметники на позначення 
кольору у творах письменниці можуть уживатися як у прямому, наприклад, у пей-
зажних замальовках, так і в переносному значеннях, маючи при цьому емоційну, со-
ціальну або ж символічну природу. Усе залежить від контексту. Проте в переважній 
більшості віршів епітети-кольороназви, як зазначає В.В. Кизилова, «символізують 
стан душі поетеси, допомагають відтворити <…> емоційний стан, зобразити казко-
вий світ, у якому живуть герої поезій» [12: 75]. Так, золотий колір — це колір жит-
тєдайності, радості, дорогоцінності, але водночас і колір осені, колір досвідченості; 
синій колір — колір старості, холодності, вечора, але й колір неба, весни, початку 
чогось нового. Досить часто Ірина Жиленко при описі кольору вдається до синесте-
зії, поглиблюючи образ, надаючи йому ще більшої психологічної глибини: «і переллє 
в холодний білий сум» [4: 68], «І я пливтиму, юна і врочиста, / в одному вальсі з цим 
безсмертним містом, / у вальсі, дзвінко-синім од весни!» [4: 56]. Авторка поєднує 
не лише різні відчуття, створюючи словесні метафори чи гіперболи, але й дбає про фо-
нетичний малюнок вірша: «Ви чули, отам, де готель “Бригантина”, / зустрілася дамі 
Самотня Людина, / Як синьо його сивина зацвіла / під поглядом синім із синього скла!». У 
поетичній картині світу поетеси ціла гама кольорів: зелений, фіолетовий, білий, жовтий, 
оранжевий, срібний, малиновий, червоний, голубий тощо. І кожен із цих епітетів має пев-
ний символічний зміст. Наприклад, художнє означення білий у поетичних пошуках ху-
дожниці слова має дуалістичне значення: з одного боку, воно знаменує чистоту, осяяння, 
прощення, здоров’я (зокрема, таке було його тлумачення в античному та християнському 
світоглядах), а з другого, це колір блідості, горя: «Видужую. На світі синій день. / І біла 
тінь фріанки по кімнаті. / І за вікном просторий сніг іде, / і на стільці біліє біле плат-
тя» [4: 32], «Гладить білий журавель / крилом по голівці. / Біла-біла голова / Горювать 
— так горювать!» [4: 62].

Епітет блакитний або голубий символізує чистоту, свіжість, щось високе. І навіть у 
поезіях, присвячених швидкоплинності людського життя, блакитний колір підкреслює 
світлу тональність усвідомлення поетесою невідворотності цього процесу: «Давай пере-
фарбуєм дах, / віконця підведем блакитним. / Ми будем тихо, будем світло / свойого 
снігу дожидать».

Прагнучи зробити акцент на кольорі при описі земної поверхні, художниця слова по-
слуговується експресією анімалістичного порівняння: «Вия, твоя вовчиця, / сіра ж, не-
мов землиця. / Дітки твої, вовчата, / сірі усі, як мати. / Сірі, такі, як треба, / друзі смі-
ються з тебе» [4: 122]. У цих рядках сірий колій має символічне навантаження, оскільки 
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співвідноситься з буденщиною, із сірою масою. Показовою й є назва поезії «Казочка про 
Білого Вовка». Цього вовка батько неодноразово закликав стати «як і інші, сірим, / сірим 
порядним звіром» [4: 121], не відрізнятися від решти.

До певних кольорів І.В. Жиленко знаходить низку відтінків. Так, прикметник чер-
воний у її віршах має цілий спектр синонімічних одиниць, серед яких є епітети, у яких 
колір передається асоціативно: пурпуровий, рубіновий, багряний, пунцовий, вишневий, ма-
линовий: «О ця орда малинового сяйва, / потоп, Помпея, повінь, течія!» [4: 35], «на ру-
бінових слонах» [4: 35]; по кілька відтінків має жовтий: бурштиновий, буйно-жовтий, 
золотистий, золотий. Таке тяжіння до метафори кольору у творах певною мірою розкри-
ває перед нами сутність поетеси: вона естетка й сприймає світ у всій його різнобарвності 
краси, звертаючи увагу навіть на непомітні чи неважливі на перший погляд деталі.

Отже, проаналізувавши деякі особливості індивідуального стилю І.В. Жиленко, 
можна з упевненістю стверджувати, що її творчість є самобутнім та неповторним яви-
щем в українській літературі другої половини ХХ століття.

До перспектив роботи належить більш детальне вивчення кожного з рівнів худож-
ньо-поетичної системи І.В. Жиленко.
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ШтриХи К индивидуаЛЬному СтиЛЮ и.в. ЖиЛЕнКо
Статья посвящена рассмотрению языковых особенностей индивидуального стиля 

Ирины Владимировны Жиленко. Осуществлена попытка представить общую характе-
ристику творчества известной украинской поэтессы. В работе описано авторское сво-
еобразие поэзии И.В. Жиленко на всех языковых уровнях: фонетическом, морфологичес-
ком, лексическом, синтаксическом. Значительное внимание уделено структурно-семан-
тическим и стилистическим особенностям индивидуального стиля писательницы. При 
анализе художественного слова акцент сделан на выяснении характера поэтических 
приемов.

Ключевые слова: аллитерация, ассонанс, эпитет, индивидуальный стиль, каламбур, 
метафора, окказионализм, омоним, пароним, паронимическая аттракция, парцелляция, 
символ, телеграфный стиль.

sljunina e., PhD, assistant professor
Kharkiv University of Humanities «People’s Ukrainian Academy», Kharkiv

peculiariTies of i.v. zhilenko’s inDiviDual sTYle
The article considers the linguistic characteristics of Irina Zhilenko’s individual style. 

There is an attempt to describe poetical picture of the world of the writer in general. The article 
describes the main features at all language levels: phonetic, morphological, lexical, syntactic. 
The great attention is paid to the structural and semantic and stylistic peculiarities of writer’s 
individual style. The poetical means are also under analysis.

Keywords: alliteration, assonance, epithet, individual style, metaphor, occasionalism, 
homonym, paronym, paronymic attraction, parcelling, symbol, telegraphic style.
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тиПаЖ «СвЯЩЕниК»  
чЕрЕЗ ПриЗму уКраЇнСЬКоЇ  

ЛітЕратури ХіХ Ст. (і.С. нЕчуй-ЛЕвиЦЬКий)

У статті розроблено модель опису лінгвокультурного типажу «священик», зафік-
сованого в українському художньому дискурсі XIX століття (творчий доробок І.С. Не-
чуя-Левицького) з урахуванням його образних і ціннісних характеристик. У структурі 
типажу (концепту) «священик» виокремлено 6 основних фреймів: «Внутрішні моральні 
характеристики», «Зовнішні характеристики» (слоти: «Вік», «Одяг»), «Місце існуван-
ня», «Сфери діяльності», «Соціальний стан», «Мовні характеристики». 

Ключові слова: концепт, лінгвокультурний типаж «священик», фрейм, слот.

Священик у всі часи був надзвичайно значущою постаттю в суспільстві. У християн-
стві священик – «особа, що відправляє релігійний культ (складення жертви, керівництво 
молитвою, благословення осіб і речей) у спільноті віруючих; священик є авторитетом в 
інтерпретуванні одкровення, моральної науки й релігійного права; посада священик від-
сутня у більшості протестантських церков» [7: 1213].

Завданням пастиря, як пише О.М. Розов, «є не тільки об’єднання людей для вищих 
духовних інтересів, а й через церковну і позацерковну проповідь сприяти з’ясуванню 
істинного сенсу життя. Головна турбота священика: релігійне просвітництво прихожан, 
повідомлення ним основ православ’я в доступній формі. <…> Крім того, він повинен 
мати «логічно освічений розум», володіти силою слова, вміти впливати на душі парафі-
ян, мати співчутливі почуття до кожного з них, бо він суддя, який відчуває душі, і лікар, 
який зцілює душевні недуги схиблених» [3].

Ця «багатовекторність» обов’язків священика, його значна роль у життєдіяльнос-
ті суспільства зумовили новий науковий інтерес до висвітлення впливу священнослу-
жителів на історію Росії, на формування і збереження духовних основ країни. Зокрема, 
предметом опису стали такі сторони російського типажу священик: образ священика в 
російській літературі (І.К. Смолич), взаємини пастирів і парафіяльної громади, роль па-
рафіяльного священика в селянському сакральному світі (А.В. Мангильова), діяльність 
священиків Оренбурзької єпархії (А.І. Конюченко), життя сільського священика (Т.Г. Ле-
онтьєва), священик у духовному житті російського села (О.М. Розов), ставлення до свя-
щеника (М.М. Громико, А.В. Буганов), священик і чаклун у російській урало-сибірській 
культурній традиції: про архітипічні моделі сприйняття (І.Н. Бєлобородова) та ін. 

Найбільш значущим дослідженням постаті священика в культурологічному висвітлен-
ні є докторська дисертація О.М. Розова «Сільський священик у духовному житті росій-
ського селянства другої половини XIX – початку XX ст.» [3]. Тут, зокрема, акцентовано 
увагу на ролі духовного наставника прихожан, яка «стала особливо важливою після скасу- 
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вання кріпосного права. Саме сільський священик, як ніхто інший, був найбільш близьким  
до сільського населення, беручи участь, як порадник, помічник, утішник, хранитель мо-
ральних основ православ’я в найбільш важливих етапах життя своїх парафіян» [3].

Англо-саксонське бачення типажу священик розкрите в кандидатській дисертації 
Л.М. Бровикової «Лінгвокультурний типаж «англійський вікарій»: емблематичні ха-
рактеристики» [1]. Дослідниця слушно зауважила: «Англійський вікарій є посадовою 
особою середнього ступеня в ієрархічній структурі англіканської церкви (Church of 
England), державної церкви Великобританії. Вікарій – це англіканський священик, який 
очолює парафію як одиницю церковно-адміністративного поділу. Система розподілу на 
парафії та посаду парафіяльного священика виникли в період Реформації (XVII ст.), коли 
володіння католицьких монастирів перейшли до лордів, які були змушені проводити ре-
лігійні церемонії репрезентативно (vicariously) через свого представника з числа зведе-
них у сан англіканських священнослужителів. Священик, який проводив за них служби, 
називався vicar (лат. vicarius – заступник). <…>. Його участь у житті парафіян була без-
посередньою, оскільки всі найважливіші віхи в житті англійця підкріплювалися відпо-
відними церковними обрядами» [1: 7].

Українське сприйняття образу священика як мовно-культурного типажу ще не було 
об’єктом наукового опису, що і зумовило актуальність і новизну цієї статті. Мета її – опи-
сати образно-перцептивні характеристики типажу «священик». 

Матеріалом дослідження стали різноманітні словники української мови, енциклопе-
дії, історичні та літературознавчі праці, документи, художні тексти І.С. Нечуя-Левицько-
го, які дають можливість відчути атмосферу ХІХ ст. і побачити роль постаті священика, 
особливостей його поведінки, взаємовідносин з прихожанами тощо.

Художній дискурс є природним середовищем існування концепту. На думку О.В. Ма-
лікової, «засоби його вербалізації є особистісною інтерпретацією загального соціокуль-
турного знання про відображуваний концептом феномен. Аналіз концепту як ментальної 
одиниці передбачає побудову фреймових структур, що репрезентують його як ментальну 
структуру. Вивчення особливостей функціонування концептів у специфічних типах дис-
курсу вносить уточнення в розуміння феноменології концепту» [2: 55]. Саме в дискурсі 
реалізуються основні складові лінгвокультурного концепту: поняттєвий, образний, оцін-
ний та особистісний компоненти [2: 56]. 

Слушно зауважують О.В. Тишко, Л.М. Коцюк: «у процесі вербалізації когнітивної 
структури її об’єм і зміст фокусується у фреймі, як змістовому каркасі майбутнього 
висловлювання. Суть багатовимірної об’ємної одиниці усвідомленні здійснюється в 
слотах (вузлах) фрейму як когнітивній проміжній структурі, що є тим “містком”, що 
дозволяє пов’язати когнітивний і мовний рівень, поєднуючи вузли фрейму з компо-
нентами структури (пропозиції) вербальної структури. Фрейм, який можемо уявити як 
сукупність вузлів змісту вербальної структури, що породжується, з’єднується слотами 
з когнітивною структурою з одного боку, та з компонентами значення вербальної фор-
ми, з іншого» [6: 398].

За частотністю вживання у структурі типажу «священик» виокремлено 6 основних 
фреймів: 1. «Внутрішні моральні характеристики». 2. «Зовнішні характеристики» (сло-
ти: «Вік», «Одяг»). 3. «Місце існування». 4. «Сфери діяльності».  5. «Соціальний стан». 
6. «Мовні характеристики». 



83

За творами І.С. Нечуя-Левицького, основне ядро типажу «священик» складають 
фрейми «Внутрішні моральні характеристики» і «Зовнішні характеристики» (слоти: 
«Вік», «Одяг»), які ми розглянемо детально.

1. Фрейм «внутрішні моральні характеристики». І.С. Нечуй-Левицький  виділяє 
два типи священиків з позитивними і негативними рисами характеру. Це протиставлення 
зумовлює подальші протиставлення в зображенні священиків: їхньої зовнішності, по-
ведінки, моральних принципів. 

Перший тип священика – сильний духом, розумний, освічений, обізнаний у питан-
нях релігії і моралі, багато працює, з повагою ставиться до селян, з парафіянами пово-
диться впевнено, дає слушні поради та настанови: Ісакій [отець] був міцніший духом. 
Горе для його не було таке тяжке, як для Єремії. Він легше видержав ваготу несподіва-
ного горя (І.С. Нечуй-Левицький, Афонський пройдисвіт); Один священик, Петро Луич 
Трезвінський, чоловік розумний і просвічений, увесь свій вік прожив якимсь аскетом… 
(І.С. Нечуй-Левицький, Українські гумористи та штукарі).

Священик за творами І.С. Нечуя-Левицького виступає духовним наставником, авто-
ритетною людиною, до якої можна звернутися за допомогою чи порадою: – Яке ж ваше 
святе ймення? – спитав отець Палладій, вже ласкавіше дивлячись на грека (І.С. Не-
чуй-Левицький, Афонський пройдисвіт); – Ви ревні до божого храму: щодня ходите до 
нашої церкви. Я вас запримітив, – обізвався отець Палладій. – А з яких ви будете? – Я 
купець: держу магазин з тютюном на Хрещатику. а на Подолі маю діла торговельні: 
скуповую та перепродую пшеницю, – сказав Копронідос. Отець Палладій несподівано 
схопився з місця (І.С. Нечуй-Левицький, Афонський пройдисвіт); Отець Палладій по-
благословив його великим хрестом і подав йому по-панібратські руку. Копронідос, од-
наче, поцілував ченця в руку (І.С. Нечуй-Левицький, Афонський пройдисвіт); – То прошу 
до мене в келію після служби божої! Там ми за чайком і побалакаємо, – сказав отець 
Палладій (І.С. Нечуй-Левицький, Афонський пройдисвіт). 

Священик у І.С. Нечуя-Левицького милосердний, але суворий у ставленні до мирян:
[Меропія] (бере чарку й одходить на перед сцени, Тихо). Ой лишечко моє! Ой гріх 

мій! Як же тут на Подолі грішно живуть! Що ж то скаже отець Модестій, як, борони 
боже, – довідається про це гріховне гульбище (І.С. Нечуй-Левицький, На Кожум’яках); 
[Меропія] (тихо). Що ж то скаже отець Модестій! Та він же накладе на мене покуту 
на місяць, як тільки признаюсь! Хіба не признаюсь: сама закаюсь пити (І.С. Нечуй-Ле-
вицький, На Кожум’яках).

Другий тип священика – служитель, опанований ідеєю збагачення:
•	 надміру, до жадібності ощадливий: – Мають, але менше, ніж отець Палладій. А 

скупі, скупі обидва, що й сказати не можна! Гроші мають, а ходять у старому дранті 
та драних, латаних чоботях (І.С. Нечуй-Левицький, Афонський пройдисвіт).

•	 записує всі витрати: Отець Палладій сидів коло низького аналоя. Кругом його 
стовпились сільські бабки, прочанки. Отець Палладій записував у книгу «жертви» ба-
бок: бабки та й молодиці наймали акафісти, молебні та панахиди. Копронідос держав 
у руці здоровий пучок півоній, нарцисів та тюльпанів, а під пахвою щось завернуте в 
червону хустину (І.С. Нечуй-Левицький, Афонський пройдисвіт). 

•	 має велике господарство, збагачувався коштом селян:  Отець Павел вів велике 
хазяйство, брав з селян-багатирів чималу плату за церковні треби й забагатів. До-
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чки його грали на дорогому фортеп’яні (І.С. Нечуй-Левицький, Афонський пройдисвіт);
•	 нечистий на руку: Копронідос ще раз поклонився Палладієві до пояса. Через два 

тижні прийшов до Копронідоса отець Єремія, раденький та веселенький. Десь узявся 
осміх на його розквашених губах. Карі очки аж бігали, аж блищали. – Час строку 
вийшов, Христофоре Хрисанфовичу! Проценти! Червінчики! – сказав отець Єремія 
солоденьким тенорком і неначе смакував ті червінчики (І.С. Нечуй-Левицький, Афон-
ський пройдисвіт). 

Зазначене протиставлення визначає різні конфігурації інших ознак двох типів свя-
щеників, наприклад, фрейм «Зовнішні характеристики», хоча слід зазначити, що не всі з 
перерахованих фреймів мають розрізнювальну силу в протиставленні священиків з по-
зитивними і негативними рисами характеру.

2. Фрейм «Зовнішні характеристики».
Зовнішність священика виступала характерною розрізнювальною рисою. Об’єктом 

опису зовнішніх характеристик типажу «священик» є зріст, постава, борода, волосся. 
Що стосується характеристики зросту, статури, то вона не має абсолютної визначеності 
– у Нечуя-Левицького є високі та низькі священики. За текстами І.С. Нечуя-Левицького, 
є два типи священиків за ознакою зовнішності: перший тип – високий і худий: Перегодя 
прийшов отець Ісакій, сухий, тонкий та високий на зріст, з довгою сивою бородою. 
Короткі посічені коси настовбурчились на його голові, неначе колючки на їжакові. 
<…> Не встиг отець Ісакій сісти, як двері знов рипнули i в келію увійшов отець Єремія, 
сухий, як опеньок, низькоокий, ще й видроокий, з скалкою на одному оці …  (І.С. Не-
чуй-Левицький, Афонський пройдисвіт); На порозі, ніби з землі виріс, з’явився отець 
Тарасій, високий, поставний, рум’яний, з широкими, повними, червоними устами, в 
новій рясі, що прилипла до стану, неначе модна сукня в якоїсь гладкої болярині (І.С. Не-
чуй-Левицький, Афонський пройдисвіт).

Другий тип – низький і огрядний: Отець Зенон, низенький і товстий, як печериця, 
з товстими навислими бровами, все моргав за кожним словом та вичитував над Ни-
мидорою екзордію. Нимидора вважливо слухала; вона сама пойняла віри в тому, що в їй 
й справді сидить нечистий дух (І.С. Нечуй-Левицький, Микола Джеря).

Стабільними залишаються такі ознаки зовнішності, як показна, густа борода: Отець 
Палладій довго думав та міркував, гладячи розкішну бороду (І.С. Нечуй-Левицький, 
Афонський пройдисвіт); – Спасіння буде вам од бога за ваші жертви на наш монастир, 
– почав отець Палладій розмову, колотячи чай ложечкою й пригладжуючи долонею ши-
року сивувату бороду (І.С. Нечуй-Левицький, Афонський пройдисвіт); Отець Палладій 
раптом перестав гладити свою густу бороду й легенько вдарив долонею по столі (І.С. 
Нечуй-Левицький, Афонський пройдисвіт) і довге волосся: Тоненькі, позліплювані, не-
наче котами позасмоктувані кіски отця Єремії трохи заколивались, мов пейси (І.С. 
Нечуй-Левицький, Афонський пройдисвіт).

Слот «вік».
Вік також є елементом зовнішності. Для типажу «священик ознака» ця є централь-

ною. У І.С. Нечуя-Левицького представлені як молоді, так і старі священики: Сповнивши, 
що було треба, він вертався з важкою думою в голові з кладовища з молодим свяще-
ником, котрий вже збудував новий дім і на новому місці (І.С. Нечуй-Левицький, Хма-
ри); Дашкович, повечерявши в молодого священика, ліг спать і довго не міг заснути од 
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тяжких нових дум (І.С. Нечуй-Левицький, Хмари); –  То їж, Петре, хоч кашу з молоком; 
слабому бог простить, і я тобі прощаю, –  промовив молодий священик (І.С. Нечуй-
Левицький, Микола Джеря); Старий священик, вважаючи на вчених женихів, виніс з ві-
втаря прездорову книжку проповідів і пошанував їх словом якогось святого отця церкви 
третього віку, де дуже часто промовлялось, що супруг повинен любити свою супруж-
ницю і супружннця повинна бояться супруга (І.С. Нечуй-Левицький, Хмари); Старий 
сивий священик вийшов на ґанок і спершу не впізнав свого сина (І.С. Нечуй-Левицький, 
Хмари); Ввійшов старий священик (І.С. Нечуй-Левицький, Хмари).

Слот «одяг».
За нашими спостереженнями, одяг не має розрізнювальної сили для  експлікації у 

зображенні І.С. Нечуя-Левицького позитивних чи негативних рис – всі священики од-
накове вбрання. Вони переважно зображені одягненими у ризи, що є верхнім вбранням 
священика:  Благочинний надів ризи й почав читати молитви (І.С. Нечуй-Левицький, 
Старосвітські батюшки і матушки); Залисніли ризи на священиках, що правили мо-
лебінь. А з одного й з другого боку на пригорках скрізь лисніли золоті корогви, чер-
воніли полкові знамена (І.С. Нечуй-Левицький, Князь Єремія Вишневецький); у ряси, 
що є верхнім довгим одягом у талію з широкими рукавами та шовкові яснокольоро-
ві кафтани: Отець Павел їздив фаетоном, держав баскі коні, вбирався в дорогі ряси 
та шовкові яснокольорові кафтани (І.С. Нечуй-Левицький, Афонський пройдисвіт); 
Tapaciй [отець] аж вітер погнав по хаті своєю широкою рясою (І.С. Нечуй-Левицький, 
Афонський пройдисвіт).

До характеристики зовнішності іноді додається і такий елемент одягу, як  високий 
циліндричної форми головний убір із покривалом – клобук [4 (4: 187)]: Клобук стримів 
на його [отець Тарасій] голові, неначе великий ківер на солдатові за часів Миколи I. Три 
кінці чорної намітки клобука метлялись на спині, як метляються на вітpi стрічки в ді-
вчат (І.С. Нечуй-Левицький, Афонський пройдисвіт); гостроверха шапка з чорного або 
фіолетового оксамиту – скуфія [4 (9: 338)]: Він [отець Тарасій] задер голову, так що по-
слушницька чорна скуфійка з’їхала аж на тім’я. Він зняв швиденько скуфійку й з дива 
аж витріщив здорові очі (І.С. Нечуй-Левицький, Афонський пройдисвіт). 

На ближній периферії типажу «священик» перебувають фрейми «Місце існування» 
і «Сфери діяльності».  

3. Фрейм «місце існування».
У художніх текстах І.С. Нечуя-Левицького представлені як сільські, так і міські свя-

щеники: Батько його був священиком у селі Хильках Канівського повіту (І.С. Нечуй-Ле-
вицький, Українські гумористи та штукарі); –  Отець Палладій таки з духовних. Він був 
на селі священиком, овдовів; кажуть, що вже видав дві дочки заміж, і оце годів з п’ять 
живе в монастирі, – одповів келійник (І.С. Нечуй-Левицький, Афонський пройдисвіт); 
Маршрутом для об’їзду  вікарія  був  призначений для  його  обід  у  показаний час у  домі 
священика одного села. (І.С. Нечуй-Левицький, Українські гумористи та штукарі);  Не-
сподівано,  сказати б  в одну годину,  веселому реготунові Василеві Єлисву  спало  на  
думку  прийняти  священний  сан:  він  висвятився на  священика й  зайняв парафію 
в Канівщині недалечке од Стеблева (І.С. Нечуй-Левицький, Українські гумористи та 
штукарі); Він був дияконом в  містечку Корсуні Канівського повіту,  а потім на старо-
сті літ священиком в Карашині, передмісті Корсуня (І.С. Нечуй-Левицький, Українські 
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гумористи та штукарі); – Може, вам погано жить у Києві, то переходьте до нас свя-
щеником на панотцеве місце, – сказав Топилка згодом (І.С. Нечуй-Левицький,  Хмари).

4. Фрейм «Сфери діяльності».
Лінгвокультурний типаж «священик» є фіксованим за посадовою ознакою. Осно-

вний елемент у системі його соціальних зв’язків становлять взаємовідносини з парафі-
янами. Проповідницька діяльність мала на меті роз’яснити сільським і міським прихо-
жанам істинний сенс православно-християнської віри, щоб керуватися нею на практиці. 
«Пастирське слово, – писав один із священнослужителів, – також необхідно для пастви, 
не тільки простонародної, а й для, так званої інтелігентної; бо нерідко ні та, ні інша не 
мають основних і елементарних понять про віру і життя християнське» [3]. 

У газеті «Православная Буковина» читаємо: «Священникъ впускаетъ страхъ Бо-
жій своимъ прихожанамъ, и прихожане, приходя въ домъ него, примЂчаютъ, что каж-
дий шагъ его обитателей свидЂтельсвуетъ о том, какъ они живут въ страхЂ Божіемъ, 
въ непристанномъ сознаній своей зависимости отъ творца небеснаго, и караются. 
Священникъ учитъ народъ молиться, помнитъ долгъ Божій, безпЂчно посЂщать бого-
служеніе…» [5: 2]. 

Зазначені напрямки діяльності знайшли повне відбиття в художньому образі свяще-
ника в творчості І.С. Нечуя-Левицького. Зокрема, священик проводить щоденні, неділь-
ні, святкові церковні служби, включаючи читання проповіді: Отець Костецький, одпра-
вивши пізню службу божу в Корсуні, не встиг на  храмову службу в селі, але потрапив 
прямо на обід до священика (І.С. Нечуй-Левицький, Українські гумористи та штукарі). 
Важливою сферою його служби є відправляння обрядів одруження і поховання: В  Киши-
нові й  досі є  давній звичай:  як священик обводить молодих в вінцях кругом аналоя,  то  
перед веде  поперед священика мати  молодої з убраною в  квітки свічкою в  руках (І.С. 
Нечуй-Левицький, Над Чорним морем); Щодо вінчання та весілля, тепер була її воля. 
Вона закомандувала, щоб молоді вінчались в соборі, щоб їх вінчали три священики, щоб 
співав архієрейський хор та щоб була ілюмінація коло собору (І.С. Нечуй-Левицький, 
Над Чорним морем); З кладовища Микола пішов до священика й найняв панахиду за 
Нимидору. Любка пішла додому, увійшла в хату, зглянулась з чоловіком і перекинулась 
кількома словами (І.С. Нечуй-Левицький, Микола Джеря). У творчості І.С. Нечуя-Ле-
вицького бачимо священика і під час проведення таїнств хрещення і причастя: Тільки з 
церкви вийшов священик і благав князя, щоб дав дозвіл висповідати та запричастити 
людей, засуджених на смерть. Князь прогнав священика (І.С. Нечуй-Левицький, Князь 
Єремія Вишневецький); служили молебні: Священики служили молебні й вговорювали 
козаків битись з ворогами до загину. Усе військо, усі полки поздіймали шапки і хрести-
лись священика (І.С. Нечуй-Левицький, Князь Єремія Вишневецький).

Як бачимо, фрейм «Сфери діяльності» дає нам уявлення про священика, який наділений 
позитивними рисами характеру: проводить богослужіння, спілкується з прихожанами, що 
стосується негативних характеристик, то І.С. Нечуй-Левицький не акцентує на них увагу.

На дальній периферії типажу «священик» представлені фрейми «Соціальний стан» 
і «Мовні характеристики». 

5. Фрейм «Соціальний стан».
Священик у творчому доробку І.С. Нечуя-Левицького – переважно людина, яка має 

достаток: –  А отець Ісакій та Єремія, певно, так само мають гроші, як і Палладій? –  



87

спитав Копронідос (І.С. Нечуй-Левицький, Афонський пройдисвіт); Отець Павел вже 
видав дві дочки заміж, вже наскладав кілька тисяч карбованців, як несподівано вмерла 
його жінка (І.С. Нечуй-Левицький, Афонський пройдисвіт); Він [отець Палладій] любив 
блиск, розкіш і жадав багатої, естетичної церковно-аристократичної обстави (І.С. 
Нечуй-Левицький, Афонський пройдисвіт). 

6. Фрейм «мовні характеристики».
 Священик відрізняється високим рівнем мовної культури, володіє значним обсягом 

релігійного матеріалу, знає напам’ять літургійні тексти, багато читає. Мова священика 
відрізняється старомодністю, урочистістю, містить архаїчні звороти, конструкції тощо.

Серед негативних ознак виділяється – російськомовність. Священик виголошував 
проповіді російською мовою, про що свідчать приклади з тексту: Отець Павел любив 
говорити проповіді, що рідко трапляється між сільськими батюшками. Говорив він 
їх, здається, більше для себе, ніж для селян, бо говорив великоруською мовою та ще й 
по-вченому. Чесна громада слухала ті проповіді й нудилась, аж позіхала голосно на всю 
церкву. Чоловіки без сорому позіхали, а баби таки просто куняли та клювали в спину 
одна одну носами. Чи постерігав батюшка це, чи ні, але він часто при людях нарікав на 
селян, що на селі завелися злодії, завелася розпуста. Він забув, що його парафія не чула 
од його десятки год живої моральної проповіді на зрозуміливій для селян народній 
мові. Але ж за ті проповіді йому почепили на шию золотий хрест. Народ гомонів на 
отця Павла... (І.С. Нечуй-Левицький, Афонський пройдисвіт).

Отже, в творчому доробку І.С. Нечуя-Левицького типаж «священик» не є цілісним, 
він розпадається на два типи за фреймом «Зовнішні характеристики»:  перший – висо-
кий, худий; другий – низький, огрядний. За фреймом «Внутрішні моральні характерис-
тики»  також представлені два типи священиків: перший – сильний духом, розумний, 
освічений, обізнаний у питаннях релігії і моралі, багато працює, з повагою ставиться 
до селян, з парафіянами поводиться впевнено, дає слушні поради та настанови; другий 
–служитель, опанований ідеєю збагачення, ощадливий, записує всі витрати, нечистий на 
руку. На ближній периферії типажу «священик» залишилися фрейми «Місце існуван-
ня», «Сфери діяльності». На дальній периферії представлені фрейми «Соціальний стан», 
«Мовні характеристики», вони можуть бути не релевантними при зображенні типажу, 
письменник може в своїх творах не казати про якісь риси, предмети, явища, тобто не 
згадувати певні ознаки. 
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тиПаЖ «СвЯЩЕнниК» СКвоЗЬ ПриЗму уКраинСКой ЛитЕратурЫ  
xix в. (и.С. нЕчуй-ЛЕвиЦКий) 

В статье разработана модель описания лингвокультурного типажа «священ-
ник», зафиксированного в украинском художественном дискурсе XIX века (творчество  
И.С. Нечуя-Левицкого) с учетом его образных и ценностных характеристик. В струк-
туре типажа (концепта) «священник» выделены 6 основных фреймов: «Внутренние 
моральные качества», «Внешние характеристики» (слоты: «Возраст», «Одежда»), 
«Среда обитания», «Сферы деятельности», «Социальное положение», «Языковые ха-
рактеристики». 

Ключевые слова: концепт, лингвокультурный типаж «священник», фрейм, слот.
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The linguisTic-culTural TYpe «clergYman» in The lighT of 
ukrainian liTeraTure of The xixth cenTurY  

(i. s. nechuY-levYTskY)
The article suggests the model of description of the linguistic-cultural type «clergyman»  in-

troduced in the Ukrainian artistic discourse of the XIXth century (the works by I. S. Nechuy-
Levytsky) with due regard for its image-bearing and value characteristics. In the structure 
of the type (concept) «clergyman» the author of the article singles out 6 basic frames: «In-
ner moral characteristics», «Outward characteristics» (slots: «Age», «Dress»), «Domicile», 
«Field of Activity», «Social status», «Speech characteristics».

Key words: concept, the linguistic-cultural type «clergyman», frame, slot.
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В статье идет речь о влиянии романа К. Гамсуна «Пан» на мировоззрение и раннее 
творчество Н.Гумилёва и А.Ахматовой, о подражании литературным образам в по-
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Нынешний год является юбилейным как для Кнута Гамсуна, так и  для Анны Ахма-

товой. Гамсуну в этом году исполняется 155 лет, а Ахматовой – 125. Мы решили посвя-
тить их памяти, равно как и памяти Н.С Гумилева, эту статью. 

В русской литературе рубежа веков очень явственно ощущается, что многие про-
изведения и образы создавались под влиянием западноевропейской литературы. Кнут 
Гамсун был необыкновенно популярен в начале ХХ века на территории Российской им-
перии. Не успевали его произведения выйти в Норвегии, как тут же переводились  на 
другие языки, в том числе и на русский. После выхода романа «Пан» Кнут Гамсун стал 
признанным  фаворитом не только норвежской, но и мировой литературы.

Его романами «Пан» и «Голод» зачитывалась литературная элита «серебряного 
века». И Николай Гумилёв, и Анна Ахматова высоко ценили творчество Гамсуна. По-
скольку Гамсун был  «переводным» писателем, то главным образом переводы его про-
изведений печатались в журналах, в частности, в журнале «Весы». Оба  - и Гумилёв, и 
Ахматова были горячими поклонниками этого журнала, в котором печатались новинки 
зарубежной литературы. Раннее стихотворение Н.С. Гумилева «Я в лес бежал из горо-
дов» по своей образности и эстетике является близким к образно-символическим рядам 
романа Гамсуна «Пан»:  «Я в лес бежал из городов, /В пустыню от людей бежал, / Теперь 
молиться я готов, / Рыдать, как прежде не рыдал» [6: 373]. Образы лирического героя 
поэзии Н. Гумилёва и гамсуновского лейтенанта Глана во многом схожи, поскольку шум-
ному миру людей оба предпочли единение с природой, одиночество.

Исследователь творчества К.Гамсуна Б.Сучков во вступительной статье к собранию 
сочинений писателя очень тонко отозвался о романе «Пан» и его главном герое – лей-
тенанте Глане: «В романе «Пан», проникнутом высокой поэзией, Гамсун подходил к че-
ловеку прежде всего как к неотделимой части природы. Герой романа, лейтенант Глан, 
живущий в лесу со своим псом Эзопом, которого он принесет в жертву любви к Эдварде,  
истинную свободу, полноту счастья ощущает лишь там –  среди полного одиночества, 
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наедине с негаснущим днем северного лета, вслушиваясь в неспешное дыхание при-
роды, ткущей вечную нить бытия… Всем сердцем ощущает Глан свое побратимство с 
природой, чей язык ему внятен и понятен…» [17, Т.1: 21].

Гамсун, показывая взаимоотношения человека с природой, подчеркнул, что люди 
являются детьми природы, и поэтому не имеют права пренебрегать вечными законами 
мудрости, гармонии и единства. Автор, на примере Томаса Глана, показал, что человеку  
никакие блага цивилизации  не могут заменить человеку общение с природой. Писатель 
показал всю красоту непреодолимой силы любви в таинствах природы, таинствах чело-
веческой души. Для Глана общение с природой было сказкой, он умел слушать ее тихую 
музыку,  ощущал всем сердцем свое единство с ней, растворялся в гармонии природы. 
Он только в лесу был самим собой, чувствовал его красоту, жил полноценной жизнью,  и 
именно поэтому, будучи военным, сменил форму  на «одежду Робинзона». Хотя природа 
заполнила душу Глана, но, к сожалению, его любовь-страсть к Эдварде была  непреодо-
лимой.  Цивилизованный мир он считал искусственным и несовершенным отражением  
мира природы.

К образам гамсуновских героев обращались ярчайшие представители серебряного 
века – Николай Гумилёв и Анна Ахматова. В романе «Пан» главная тема - любовь, не 
поддающаяся голосу разума, не знающая преград и не признающая ограничений, любовь 
как непреодолимая сила. В своих отношениях с Ахматовой Гумилев проводил отчетли-
вую «глановскую» линию, а Ахматова считала Эдварду одним из своих образов-масок. 
Оба поэта являлись сильными и гордыми натурами, не способными раствориться в люб-
ви и страсти. Влияние Гамсуна очень характерно для раннего творчества Н.Гумилёва 
и А.Ахматовой. Для лирического героя ранней поэзии Гумилева, как и для лейтенанта 
Глана, крайне важным является общение с природой, единение с ней. Эта линия про-
слеживается уже в стихотворении  «Осень» («По узкой тропинке») из первого сборника 
Гумилева «Путь конквистадоров»:

                                  «Я знаю измену,
                                   Сегодня я Пана ликующий брат,
                                   А завтра одену 
                                   Из снежных цветов прихотливый наряд.

                                   И грусть ледяная
                                  Расскажет утихшим волненьем в крови,
                                  О  счастье без рая,
                                  Глазах без улыбки и снах без любви» [5, Т.1: 200].
Известный ахматовед Г.М. Темненко  в своей статье  «Кнут Гамсун и Анна Ахмато-

ва» указывает: «В «Поэме без героя» Анны Ахматовой один из  персонажей этого писа-
теля (Гамсуна) фигурирует в перечне гостей, пришедших новогодней ночью к героине 
из прошлого под видом ряженых: «Самый скромный – северным Гланом…» [17: 108].

 Г.М. Темненко продолжает:  «…увлечение творчеством Гамсуна  возникло у Ах-
матовой в ранней юности, и с годами не только не исчезло, но и стало более глубоким» 
[17: 109].  

 И Ахматова и Гумилёв – сильные личности, стремившиеся всегда и во всем быть 
первыми. К тому же, Гумилёв стремился взять верх над любимой  женщиной, доминиро-
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вать в отношениях двоих. Ахматова, примеряя образ-маску Эдварды, показала, что для 
нее любовь – это своего рода борьба, вечный поединок. 

Образ-символ любви-поединка фигурирует в стихотворении Н. Гумилева «Это 
было не раз»: / «Это было не раз, это будет не раз, / В нашей битве, глухой и упор-
ной. / Как всегда, от меня ты теперь отреклась, / Завтра, знаю, вернешься покорной»  
[6: 145].

 Если верить воспоминаниям Ирины Одоевцевой «На берегах Невы», то в зрелости 
Гумилев сравнивал свои отношения  с Ахматовой с любовной ситуацией, описанной в 
романе «Пан»: «…для нее наш брак был лишь этапом, эпизодом в наших отношениях, 
в сущности, ничего не менявшим в них. Ей по-прежнему хотелось вести со мной «лю-
бовную игру» по Кнуту Гамсуну – мучить и терзать меня, устраивать сцены ревности, с 
бурными объяснениями и бурными примирениями. Все, что я ненавижу до кровомще-
ния.  Для нее «игра продолжалась», азартно и рискованно. Но я не соглашался играть в 
эту позорную, ненавистную мне игру» [15: 477].  

«Ориентация на литературный  сюжет Гамсуна», - пишет Т.А. Мелешко в статье 
«Оскар Уайльд и Кнут Гамсун в «поведенческом тексте» Николая Гумилёва», -  «вовсе 
не означает неискренности поведения  Гумилёва и Горенко  (Ахматовой). … характери-
стики поведения участников «любовной войны»  говорят о том, что и Анна Горенко, и 
Николай Гумилёв  осознавали себя Поэтами. А поведение Поэта должно коренным об-
разом отличаться от обыденной жизни человечества» [14: 38 ].       

«В чем секрет неувядаемого очарования романа?  Прежде всего,  наверно, в той по-
этической силе», - писала  И.П.Куприянова в предисловии к «Избранному» К. Гамсуна, 
- «с которой воплощена в нём… извечная мечта об идеальной  любви. Интимный мир 
человеческих чувств предстает здесь во всей своей неисчерпаемости и неповторимости, 
в сложном переплетении противоречивых стремлений и богатстве оттенков. В истории 
взаимоотношений  Глана и Эдварды любовь вступает в неразрешимый конфликт  с гор-
достью  и самолюбием героев, с эгоистическим  желанием безраздельно властвовать над 
душой и сердцем любимого человека…» [3, Т.1: ].

Для Ахматовой Гумилев был отчасти «северным Гланом», что можно проследить, 
сравнивая ее стихотворение «Он любил три вещи на свете» и некоторые фрагменты из 
романа Гамсуна «Пан»:

                                     «Он любил три вещи на свете,
                                      За вечерней пенье, белых павлинов
                                       И стёртые карты Америки.
                                       
                                      Не любил, когда плачут дети,
                                       Не любил чая с малиной
                                       И женской истерики.
                                        А я была его женой». [1, Т.2: 12]
Сам же Глан в разговоре  с Эдвардой подчеркивает, что любит три вещи:
«- Три вещи я люблю…  Я люблю желанный сон,  что приснился мне однажды, я 

люблю тебя и этот клочок земли.
- А что ты больше всего любишь
  -Сон!» [3, Т.2: 520].
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Т.е., Глан отдает предпочтение сну, фантазии, а не реальности. И вследствие этого 
становится виновником смерти Евы, и сам погибает.

В приведенном выше стихотворении Ахматова подчеркивает, что пенье за вечерней, 
белые павлины и стертые карты Америки, - это все тот же ро-мантический сон, за кото-
рый герой готов отдать реальную человеческую лю-бовь.

И Кнут Гамсун, и Анна Ахматова, в своем стихотворении «Он любил три вещи на 
свете», посвященном Н. Гумилеву, использовали в процитированных выше фрагментах 
символику числа «3». В нумерологии сакральное значение числа «три» связано с темой 
созидания. Тройственность Бога (Отец, Сын и Дух Святой) является своеобразным мо-
стом между двумя противопо-ложностями. С символикой числа «три» связаны и такие 
понятия, как «благо-разумие», «дружба» («мир») и «умеренность».

Если сравнить приведенные выше фрагменты из романа Гамсуна «Пан» и стихот-
ворения А. Ахматовой «Он любил три вещи на свете», то можно найти определенное 
сходство между ними. Обратим внимание, в ча-стности, на эпитет «желанный» в слово-
сочетании «желанный сон» (Глан сказал – «желанный сон», а не просто «сон»). Эпитет 
«желанный» делает сон, о котором идет речь, символом наслаждения и блаженства. 

 Образ-символ белых павлинов очень важен для поэзии Н.С. Гумилева. Он присут-
ствует, в частности, в стихотворении «Об озерах, о павлинах белых» (1917), обращенном 
к Елене Дюбуше:

«Об озерах, о павлинах белых,
О закатно-лунных вечерах,
Вы мне говорили о несмелых
И пророческих своих мечтах» [5, Т.3: 152].
Белые павлины в древнегреческой мифологии – один из символов богини Геры. Они 

запряжены в ее повозку, эти царственные птицы символизируют одновременно и выс-
шую, недоступную смертным красоту, и божественное величие, и гордыню. 

Павлин, блистающий красотой своего оперения, был священной птицей супруги Зев-
са. Более того, «глаза» на хвосте павлина, согласно древнегреческой мифологии, - это 
глаза стоокого Аргуса, приставленного ревнивой Герой охранять превращенную в коро-
ву нимфу Ио, возлюбленную Зевса. В древнегреческой мифологии Аргус (точнее Аргос 
или Арг др.-греч. Ἄργος), прозванный Паноптес, то есть «всевидящий» ) - олицетворение 
звездного неба. 

Я.Э. Голосовскер в «Сказаниях о Титанах» пишет: «Бывало, к вечеру, после заката, 
ложился огромный Аргус над морем на хребет гор, и видели корабли издалека в откры-
том море, как мерцает его тело, словно звезды праматери Ночи. Вот взмахнет он усыпан-
ной глазами рукой по небу, и кажется, что посыпались с неба дождем звездные ресницы. 
Верным слугой был Аргус Гере» [4: 25].

Но Зевс послал Гермеса, чтобы тот убил Аргуса и освободил Ио. Гермес «усыпил 
Аргуса игрой на свирели» [11: 13], а затем «выхватил свой изогнутый меч и одним уда-
ром отрубил Аргусу голову» [11: 13].

Гера поспешила к обезглавленному телу Аргуса. Ее сопровождала стая белых павли-
нов. Богиня сорвала глаза Аргуса, «подозвала любимого белого павлина с длинным хво-
стом-шлейфом и рассыпала по его хвосту эти глаза» [21]. Тогда «заиграли глаза Аргуса 
на птичьих перьях павлиньего хвоста синими и зелеными радугами» [21].
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«Белые павлины» (древнегреческая эстетика и, одновременно, эзотери-ческий сим-
вол), «за вечерней пенье» (православная эстетика и культура) и «стертые карты Амери-
ки» (мотив таинственной, недоступной страны, зем-ного рая) – вот «три вещи», которые, 
по мнению Ахматовой, находились в основе поэтического мира Н.С. Гумилева. Эти «три 
вещи на свете», бесспор-но, связаны с триадой, о которой рассказывает Эдварде Глан: 
«желанный сон», «любимая женщина» и «родной клочок земли».

Символика павлина как божественной птицы, земного воплощения не-бесной кра-
соты, широко представлена в творчестве Н.С. Гумилева. «.. В моей голове уже склады-
вается план книги, которую я мысленно напишу для себя одного (подобно моей лучшей 
трагедии, которую напишу только для Вас). Ее заглавие будет огромными красными, как 
зимнее солнце, буквами: «Лера и Любовь». А главы будут такие: «Лера и снег», «Лера и 
персидская лирика», «Лера и мой детский сон об орле», - писал Гумилев Ларисе Рейснер 
8 ноября 1916 г. [5, Т.8: 198]. «Ах, привезите с собой в следующий раз поэму, сонет, что 
хотите, о янычарах, о семиголовом цербере, о чем угодно, милый друг, но пусть опять 
ложь и фантазия украсятся всеми оттенками павлиньего пера и станут моим Мадагаска-
ром, экватором, эвкалиптовыми и бамбуковыми рощами», - вторила «милому Гафизу» 
Лариса Михайловна [5, Т. 8: 248]. Унаследованный от Гумилева интерес к древней Пер-
сидской империи, частью которой в средние века был Афганистан, средневековой пер-
сидской поэзии и персидским миниатюрам во многом обусловил образные ряды книги 
Л. Рейснер «Афганистан» (1925).

Л.М. Рейснер далеко не случайно упоминала в своем письме Н.С. Гумилеву об «от-
тенках павлиньего пера», которыми должны украситься ложь и фантазия. Упоминание 
о павлиньих перьях, сияющих всеми переливами красок, - элемент символического 
кода, которым они с Гумилевым пользовались в своей переписке. Дело в том, что об-
раз-символ павлина очень важен для любимой Гумилевым суфийской поэзии. Так, в 
«Сказках дервишей» Идрис Шаха есть глава о символике змеи и павлина. Павлин го-
ворит о себе так: «Я олицетворяю вдохновение, устремленность к небесам, к высшей 
красоте, другими словами – знание. Мое предназначение – напомнить человеку о его 
собственных, известных ему качествах» [9: 122]. Культ павлина в древнем Иране был 
основан на учении шейха Ади, сына Мусафира, жившего в XII в. На арабском «пав-
лин» обозначает украшение, а слово «змея» по написанию схоже со словами «орга-
низм» и «жизнь».

В суфийском учении павлин – символ света. Лале Бахтияр пишет: «В одной из су-
фийских притч говорится: «Когда Свет впервые был проявлен и увиден Им отражен-
ным в зеркале, Он увидел Себя в виде павлина с раскрытым веером хвостом» [12: 74]. 
«Глазки» на хвосте павлина символизируют духовные достоинства, а оттенки павлинье-
го пера, о которых упоминала Лариса Рейснер в процитированном выше письме к Н. 
Гумилеву – это символ сияния высшей духовности.

Некоторые портретные черты гамсуновской Эдварды близки не только к внешнему 
облику юной Анны Горенко, но и к мифологизированному читателями и поклонниками 
образу знаменитой поэтессы Анны Ахматовой. Так, существует одна знаковая деталь, 
необыкновенно важная и для портрета героини романа Гамсуна «Пан», и для облика 
Ахматовой. Это «трагические брови». В романе «Пан» брови – одна из главных деталей 
облика героини: «Эдварда глянула на меня, и я на нее. Тут сердце мое дрогнуло, как от 
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нежного привета. Это все весна, все яркий день, мне запомнилась та минута. И потом, 
у Эдварды были такие восхитительные, дугами выгнутые брови» [3, Т.1: 464]. И далее: 
«Вот она меня выпустила, с трудом перевела дыханье, да так и осталась стоять, темная 
шеей и лицом, высокая, тонкая, и глаза у нее блестели, и она ничего не видела; все смо-
трели на нее. Снова поразили меня ее темные брови, они изгибались такими высокими 
дугами» [3, Т.1: 476].

Очарованный Эдвардой лейтенант Глан дает очень точное и одновременно образное 
определение тайны ее лица: «Лоб задумчивый, выгнутые, высокие брови — будто две 
загадки на ее лице…» [3, Т.1: 535 ]. Это определение – «две загадки» - можно отнести и 
к портрету Ахматовой работы Юрия Анненкова, который современники называли «пор-
третом бровей Ахматовой». Брови – это разгадка глаз героини, ее глубокого, «мерцаю-
щего» взгляда. В символическом плане брови – это арки, провалы в вечность, а вечность 
мерцает во взгляде героини, в ее глазах.

О взгляде Эдварды лейтенант Глан говорит так: «По тысяче, по тысяче причин, и 
мне достаточно одной только мысли о ней, одной только мысли. Этот ее взгляд из-под 
бровей, выгнутых высокими дугами, и эта темная, милая кожа!» [3, Т. 1: 481].

Евгений Замятин так охарактеризовал знаменитый портрет А.А. Ахматовой работы 
Юрия Анненкова (1921 г.): «Портрет Ахматовой - или, точней: портрет бровей Ахмато-
вой. От них - как облака - легкие, тяжелые тени по лицу, и в них - столько утрат. Они, как 
ключ в музыкальной пьесе: поставлен этот ключ – и слышишь, что говорят глаза, траур 
волос, черные четки на гребне» [20]. Этот портрет, выполненный пером, был сначала 
воспроизведен в книге портретов Анненкова (изд. «Петрополис», Петербург, а затем - во 
втором издании «Anno Domini» (1923).

В поэме «У самого моря» героиня ждет царевича, который должен приплыть за ней 
морем: «Через неделю настанет Пасха, / И мне давно пора собираться, - / Верно, царевич 
уже в дороге, / Морем за мной он сюда приедет» [1: 124]. В ожидании чудесного гостя ге-
роиня пренебрегает «сероглазым мальчиком», который приносит ей белые розы и просит 
разрешения посидеть вместе на камнях: «Сероглаз был высокий мальчик, / На полгода 
меня моложе. / Он принес мне белые розы, / Мускатные белые розы, / И спросил меня 
кротко: «Можно / С тобой посидеть на камнях?»/ Я смеялась: «На что мне розы? / Только 
колются больно!» [1: 125].

Смуглая кожа – одна из ярких портретных характеристик Эдварды. «Смуглым и ла-
сковым» назван в поэме «У самого моря» чудесный гость, принц, который все-таки при-
плыл за героиней, пусть и за мгновенье до соб-ственной гибели: «Смуглый и ласковый 
мой царевич / Тихо лежал и глядел на небо. / Эти глаза, зеленее моря / И кипарисов на-
ших темнее, - / Видела я, как они погасли…» [1: 127].

«Для Ахматовой муза всегда – «смуглая», - писал А.И. Павловский. – Словно она 
возникала перед ней не в «садах Лицея» сразу в отроческом облике Пушкина, кудрявого 
лицеиста-подростка, не однажды мелькавшего в «священном сумраке» Екатерининского 
парка, - он тогда был ее ровесник, ее божественный товарищ, и она чуть ли не искала 
с ним встреч»  [16: 27]. Эпитет «смуглый» («смуглая») в творчестве Ахматовой связан 
с морем и Югом, с древней Элладой и великой эллинской культурой, с горячей, про-
питанной солнца землей Крыма и Причерноморья (Херсонеса, Евпатории, Одессы), где 
частично прошла ее юность.



95

Интересно, что у Гамсуна «смуглой» названа северянка Эдварда. Однако, в «Пане» 
появление этого эпитета можно объяснить «знойностью» и страстностью характера Эд-
варды, ее отнюдь не «северной», а скорее «южной» пылкостью и горячностью, смешан-
ными с гордыней, авантюризмом и мечтательностью.

В «Пане» Эдварда пренебрегает Гланом и его чувствами ради мифического принца, 
существующего лишь в ее горделивых мечтах, отказывается от реальной любви ради вы-
мышленной, приносит страстные чувства Глана в жертву своей гордыне. Барон так опи-
сывает характер Эдварды лейтенанту Глану: «У нее несчастный, нрав, и он не дает покоя 
ее бедной головке. Когда она стоит и смотрит на море и скалы, у нее такой скорбный рот, 
и видно, как она несчастна; но она слишком горда и упряма, и ни за что не расплачется. 
Она искательница приключений, у нее богатая фантазия, она ждет принца» [3, Т. 1: 598 ]. 

«Скорбный рот» - это тоже одна из знаковых деталей портрета молодой Ахматовой, 
сближающая поэтессу с Эдвардой. В стихотворении «Царица», героиня которого напо-
минает юную Анну Горенко, Н.С. Гумилев писал:

«Но рот твой, вырезанный строго,
Таил такую смену мук,
Что я в тебе увидел бога
И робко выронил свой лук.

Толпа рабов ко мне метнулась,
Теснясь, ликуя и крича,
И ты лениво улыбнулась
Стальной секире палача» [6: 123].

В.В. Кудасова в статье «Автопортрет в лирике Ахматовой. Лицо. Личность» пишет: 
«Создание поэтического автопортрета являлось, несомненно, частью ахматовского опы-
та выстраивания собственной личности. Известно, что объективирующая этот опыт 
Ахматова восхищала и завораживала современников» [10: 49]. Характерными деталями 
ахматовского автопортрета В.В. Кудасова справедливо считает рот, щеки, незавитую чел-
ку и характерную ахматовскую пластику. Причем, по справедливому мнению В.В. Куда-
совой, рот ахматовского alter ego – печальный, скорбный, тревожно алеющий («Мой рот 
тревожно заалел, / И щеки стали снеговыми», стихотворение А. Ахматовой «Надпись на 
неоконченном портрете») [1, Т. 2: 21].

Приведем еще один важный психологический штрих, относящийся к гамсуновской 
Эдварде: «Смотрите на нее, смотрите на здоровье. Но как только она почувствует себя в 
вашей власти, она тотчас решит: ишь ты, как он смотрит на меня и воображает себя по-
бедителем! И тут же одним взглядом или холодным словом отшвырнет вас за тридевять 
земель» [3, Т. 1: 498].

Доктор  иронизирует над горделивыми мечтами Эдварды о неведомом принце, ради 
которых она не замечает чувств живых, реальных людей: «- А ведь она горяча, как вул-
кан, - продолжал он,  не слушая. - Вы вот говорите – неужели никто с ней не сладит? 
Отчего же? Она ждет своего принца, его все нет, она ошибается вновь и вновь, она и вас 
приняла за принца, у вас ведь взгляд зверя, ха-ха! Послушайте, господин лейтенант, вам 
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бы надо захватить сюда мундир, он бы пригодился. Нет, отчего же никто с ней не сладит? 
Я видел, как она ломает руки в ожидании того, кто бы пришел, взял ее, увез, владел бы 
ее телом и душою. Да. Но он должен появиться издалека, вынырнуть в один прекрасный 
день неизвестно откуда и быть непременно не как все люди. Вот я и полагаю, что госпо-
дин Мак снарядил экспедицию, это его путешествие неспроста. Господин Мак однажды 
уже отправлялся в подобное путешествие и вернулся в сопровождении некоего господи-
на» [3, Т.1: 500].

Этот тонкий и глубокий портрет гордячки Эдварды близок к описанию странно-пе-
чальной героини стихотворения Н.С. Гумилева «Отказ»:

«Царица, иль, может быть, только печальный ребенок,
Она наклонялась над сонно вздыхающим морем.
И стан ее, стройный и гибкий, казался так тонок,
Он тайно стремился навстречу к серебряным зорям» [6: 89].
Героиня этого стихотворения Гумилева отказывается плыть к волшеб-ным владе-

ньям «влюбленного принца», но отказ причиняет муку ей самой:
«Но голос хрустальный казался особенно звонок,
Когда он упрямо сказал роковое: «Не надо!»
Царица иль, может быть, только капризный ребенок,
Усталый ребенок с бессильною мукою взгляда» [6: 89]. 
Так и Эдварда, причиняя страдания Глану, страдает и сама. Но героиня романа 

«Пан» не хочет нарушить жестокий сценарий «любви-войны», в который она «вписыва-
ет» себя и Глана в качестве главных, противоборствующих и одновременно – любящих, 
персонажей. Так и в «тексте жизни» Ахматовой и Гумилева существовал гамсуновский 
сценарий, близкий к отношениям гордячки Эдварды и очарованного ею «лесного от-
шельника», лейтенанта Глана. К сожалению, в романе «Пан» жертвами этого придуман-
ного Эдвардой и навязанного ею Глану сценария становятся два безгранично преданных 
лейтенанту существа: безгранично любящая Глана простолюдинка Ева и преданный пёс 
Эзоп. Их обоих Глан как бы приносит в жертву своим странным и противоречивым от-
ношениям с Эдвардой, в жертву концепции «любви-войны», в которую не вписывается 
другое понимание любви – как преданности и нежности.

Обреченно-печальная и  в то же время смертоносная героиня, которая стоит на холме 
и смотрит на море и скалы,  приманивает корабли и плывущих на них моряков, а затем 
приносит им гибель, появляется и в стихотворении Н.С. Гумилева «Корабль»:

«Ты стояла на дальнем утесе,
Ты смотрела, звала и ждала,
Ты в последнем веселом матросе
Огневое стремленье зажгла.

И никто никогда не узнает
О безумной предсмертной борьбе
И о том, где теперь отдыхает
Тот корабль, что стремился к тебе» [6: 98].
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Эта героиня подобна древнегерманской Лорелее, губительнице моряков. В то же 
время в этом стихотворении мы находим явное сходство с сюжетными линиями поэмы 
Ахматовой «У самого моря». Главная героиня этой поэмы тоже ждет прекрасного царе-
вича и его корабли на мысу, у черных, разломанных, острых скал, и легкая, белая яхта, 
на которой плывет царевич, разбивается об эти скалы:

«Тихо пошла я вдоль бухты к мысу,
К черным, разломанным, острым скалам,
Пеной покрытым в часы прибоя,
И повторяла новую песню.
Знала я: с кем бы царевич ни был,
Слышит он голос мой, смутившись, -
И оттого мне каждое слово,
Как божий подарок было мило.
Первая яхта не шла – летела,
И догоняла ее вторая,
А остальные едва виднелись.

(…)

Вынес моряк того, кто правил
Самой веселой, крылатой яхтой
И положил на черные камни» [1: 126].
 
Действительно, «в мировой литературе Гамсун занимает одно из самых видных мест 

как поэт любви, художник, открывший и изобразивший новые оттенки любовного чув-
ства. «Пан» по праву может быть назван мистерией любви, ибо она определяет отно-
шения и поступки героев романа» (8). Однако в контексте истории русской литературы 
«серебряного века» роман «Пан» интересен нам и как своего рода сценарий любви-пое-
динка, очень важный для таких великих поэтов, как Н. Гумилев и А. Ахматова. В юности 
эта пара строила свои отношения «по Гамсуну», что, в зрелые годы, перестало нравиться 
Гумилеву, но по-прежнему привлекало Ахматову. Можно сказать, что от «гамсуновского 
сценария» любви-войны А. Ахматова отошла только после трагической гибели Н. Гу-
милева, когда сознание своей вольной или невольной вины перед погибшим поэтом зат-
мило все прежние сценарии и жизненные сюжеты. Но в юности и для Гумилева, и для 
Ахматовой «гамсуновский сценарий» был частью «текста жизни» и «текста искусства», 
которому они порой охотно (а порой и неохотно!) следовали. 

Именно поэтому к героине ахматовской «Поэмы без героя» среди других теней из 
прошлого, из 1913 года, приходит «северный Глан», представляющий собой одну из ли-
рических масок Н. Гумилева, маску, от которой поэт отказался в зрелости. Однако для 
А. Ахматовой эта «глановская» маска была частью их с Гумилевым юности, одним из 
созданных вместе мифов, как и ее собственная «маска» Эдварды. Сценарию любви-во-
йны (по Гамсуну) суждено было угаснуть вместе с эпохой модерн, однако этот сценарий 
остался одним из «знаков времени», одним из ярчайших элементов жизненного стиля 
«серебряного века».
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гамСуновСЬКі мотиви в «тЕКСті ЖиттЯ» і «тЕКСті миСтЕЦтва» 
м.С. гумиЛЬова і а.а. аХматовоЇ

У статті йде мова про вплив роману К. Гамсуна «Пан» на світогляд та ранню твор-
чість М.Гумильова та А.Ахматової, про наслідування літературним образам в повсяк-
денному житті,  про взаємний вплив «тексту життя» та «тексту мистецтва».

Ключові слова: світогляд, творчість, літературні образи, «текст життя», 
«текст мистецтва».
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k. gamsun's influence on The Works bY  
n. gumilYov anD a. akhmaTova

The article comments on the influence, made by the novel «Pan» by K. Gamsun on the 
early works by  N. Gumilyov and A. Akhmatova. It tells about imitation of the literary images in 
everyday life, about mutual influence of «the text of life» and «the text of art».
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КатЕгоріЇ ЖиттЯ і СмЕрті  
в ХудоЖнЬому оСмиСЛЕнні гриЦЬКа чуПринКи

У статті розкриваються особливості художньої інтерпретації категорій життя 
і смерті в ліриці Грицька Чупринки. Акцентується ідея невпинного протистояння віта-
їстичних поривань і танатологічних рефлексій. Відзначається багатогранне осмислен-
ня поетом феномену смерті. З’ясовується авторське розуміння теми безсмертя.

Ключові слова: антитетизм життя і смерті, мотив безсмертя, есхатологічні ві-
зії, танатологічні рефлексії.

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. відбувається драматичний перехід від однієї 
філософської парадигми буття до іншої. Зміна позитивістсько-раціоналістичної концеп-
ції світобудови на інтуїтивно-пізнавальну позначається на художній творчості багатьох 
письменників цього періоду. Ціла плеяда митців активно осмислює проблему подальшо-
го сенсу існування крізь призму інтуїтивних способів пізнання, прагне розкрити глибо-
кий зміст буття, удається до філософських рефлексій, що органічно трансформуються в 
лірику. Особливу роль у контексті тогочасних художньо-філософських пошуків відіграє 
трактування категорій життя і смерті, що вбирають у себе весь драматизм переломної 
епохи, масштабність навколишніх перипетій. Показовою виявляється постать Грицька 
Чупринки, творчість якого репрезентує напружений пошук сенсу буття, прагнення збаг-
нути ціну життя і усвідомити феномен смерті. Учені здебільшого досліджували образну 
систему лірики поета, відзначали його майстерність у творенні версифікаційних форм, 
акцентували особливу мелодику віршів, ритм [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Однак проблема трак-
тування категорій життя і смерті в його ліриці ще не була предметом спеціальних дослі-
джень, тому мета цієї статті – визначити особливості поетичної рецепції категорій життя 
і смерті у творчості митця, розкрити смислове наповнення зазначених понять, дослідити 
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систему зображально-виражальних засобів, якими передається глибина філософських 
рефлексій поета.

Сенс буття ліричного суб’єкта Грицька Чупринки визначається ціннісно наповнени-
ми  категоріями життя / смерті, між якими постійно відбувається боротьба. Ці поняття 
наповнюються особливим філософським смислом. Суспільні катаклізми, кардинальні 
зміни в навколишньому світі стимулюють віднайти мету свого земного буття, збагнути 
власне призначення, а також розкрити таємницю позаземного існування. Назви найпер-
ших збірок поета („Огнецвіт” (1909), „Метеор” (1910), „Ураган” (1910)) увиразнюють 
нестримні поривання, бажання блискавичних змін, боротьбу за оновлення буття. У по-
езії Грицька Чупринки категорія життя співвідноситься з нестримним рухом, хаосом, 
вихрем, уявляється миттю, уподібненою польоту метеора як символу нетривкого люд-
ського існування, „самогоріння”: „То таємний дух творіння, / Провозвісник вищих сил, 
/ Палом власного горіння, / Жахом вільного падіння / Будить сонний небосхил” [8: 100]. 
Усесвіт у художній рецепції Грицька Чупринки постає як бурхлива і невгамовна стихія, 
непримиренна боротьба протилежностей: світла і темряви, радості і гніву, життя і смерті. 

Осмислюючи закони світобудови, поет усвідомлює циклічність буття, усім своїм 
єством глибоко відчуває постійні зміни, взаємопереходи і перетворення. Наприклад, у 
вірші „Цар-Огонь” утверджується руйнуюча і водночас відновлювальна сила вогняної 
стихії: „То могучий, то гарячий / Дух руйнуючої вдачі / Робить смертні передачі, / Як 
розгніваний Зевес, / Творить акти одживання / Для нового будування – / Діє творчості 
процес” [8: 149]. Символіка вогню амбівалентна: з одного боку він дає життя, з іншого – 
знищує все живе: „Вогонь – символ духовної енергії; перетворення і переродження; руй-
нівної і водночас народжуючої сили…” [9: 28]. У поезії Грицька Чупринки вогонь – це 
„життьовий вінець”, завершення одного життєвого циклу і символ виникнення іншого, 
тому сенс земного буття вбачається в постійному руйнуванні та відновленні, умиранні 
та воскресінні. 

У творчості поета з’являється думка про постійне оновлення світобудови, розвива-
ється ідея того, що на зміну смерті неодмінно приходить життя, народжуване з бунтівно-
го первня, який зовсім не є чимось хаотичним і невпорядкованим, адже несе з собою не 
тотальну руйнацію, а творчу силу, що знищує старе, збирає в єдине ціле все живе на зем-
лі і дає початок новому життю: „Як ураганом, так не вбивчим, / А тим, що дме, змітає 
пил, / Що вільним хорам богоспівчим, / Яснить од хмари небосхил” [8: 206]. Бурхлива 
стихія зрештою підкорюється раціональним законам буття, адже Розум-Дід, про якого 
йдеться в поезії „Дух шукання”, виявляється всемогутнім: „На чудовім сніжнім лоні / 
Став, як владар, Розум-Дід… / Знав, що довге, знав, що вічне, / Що коротке, скоротічне, 
/ Дух, матерія і тлін” [8: 302]. Кардинальні перетворення зрештою завершуються пере-
могою ratio.

У ліриці поета спостерігаємо непримиренне протистояння життя і смерті. Жага до 
життя і усвідомлення неминучості власного кінця визначають екзистенційне підґрунтя 
художньо-філософської системи Грицька Чупринки. Мотив смерті в його поезії набуває 
різноманітних варіацій, тому потребує послідовного аналізу. Нерідко смерть трактуєть-
ся поетом як завершення всесвітнього буття, неминучий кінець усього сущого. Дедалі 
частіше з’являються есхатологічні візії, утверджується ідея тлінності земного існування. 
Ідеться про визнання матеріального як недовговічної субстанції. Поет розвиває думку 
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про те, що всім земним принадам і матеріальному існуванню загрожує небуття. Напри-
клад, у вірші „Лета”, назва якого відсилає до образу річки забуття в давньогрецькій мі-
фології, звучить думка про зникнення всього живого. Перехід у небуття знаменує ніве-
лювання земних цінностей: „Там немає ні героїв, / Ні пророків, ні царів, / Там ніхто їм 
не настроїв / Ні раїв, ні вівтарів. / День за днем і ніч за ніччю / Безупинно час іде, / Поки 
людність в таємничу / Вічну Лету попаде” [8: 87]. 

У творах Грицька Чупринки ідея неминучого кінця передається цілою гамою яскра-
вих образів. Одним із таких є образ-символ вогню, що, як зазначалося вище, маж нео-
днозначне трактування. Есхатологічні картини здебільшого увиразнюються образом вог-
няної стихії. У вірші „Заснулий вулкан” ідеться про можливість невідворотного кінця, 
що загрожує людству. Перші три катрени сповнені спокійним настроєм, викликаним зви-
чайним спогляданням заснулого вулкану. Однак це „мертве, страшне джерело” викликає 
страх та апокаліптичні візії: „Злою лавою палкою / Буде лить огонь рікою, / Потопляючи 
навкруг / Все байдуже, все заснуле / Нерухоме і нечуле, / Ніби помсти вічний дух” [8: 380]. 
Отже, вогонь виявляється не лише руйнівною, а й караючою силою.

Прагнення збагнути таємницю смерті виявляється наскрізним. Напружені рефлексії 
поета репрезентують пошук її сутності. Іноді її сенс осмислюється з позиції спостеріга-
ча. Наприклад, вірш „Свічка” пройнятий болем, викликаним передчасною смертю мате-
рі зовсім малих дітей: „Коса смертельна, довічна нічка / Спіткала матір в безмежнім 
горі… / Тремтіла свічка, палала свічка, / А день чудовий стояв надворі” [8: 76]. Привер-
тає увагу виразне протиставлення – смерть людини і чудова погода. Ця картина символі-
зує прикре завершення буття молодої жінки, яка не відчула всієї повноти і радості буття. 
Прагнення усвідомити сенс того, що відбулося, передається риторичними запитаннями 
наприкінці вірша: „Де ж та розгадка, хоч невеличка, / Де розуміння життя і смерті? / 
Тремтіла свічка, палала свічка, / Як символ смерті, не всім одвертий” [8: 76]. Увиразню-
ється ідея безпорадності людини в розкритті смислу смерті, акцентується неможливість 
зрозуміти її сутність. Усвідомлення смерті інших постійно викликає глибоку тугу та під-
силює трагічний настрій у віршах поета (наприклад, смерть коханої у вірші „Надмогиль-
ная”, напружений монолог матері, яка оплакує сина у вірші „Самогубець”).

Дуже часто феномен смерті трактується як суб’єктивне переживання ліричного героя. 
Мить власного сконання набуває у творчості Грицька Чупринки виняткового значення. 
Нескінченна психологічна напруга, драматизм власного буття призводять до загострено-
го відчуття смерті, напруженого очікування її миті. У вірші „Остання мить” акцентується 
необхідність відкинути почуття жаху перед смертю, що виявляється шляхом вищого піз-
нання, ключем до нерозкритої таємниці людського буття: „Хто ж одкине жах могильний 
/ Задля вищого пізнання, / Той свій ясний дух всесильний / Дотримає до сконання” [8: 65]. 
Перед моментом зустрічі зі смертю важливим стає переборювання страху і збереження 
власного „всесильного духу”. Ліричний суб’єкт заперечує страх перед смертю, вважає її 
перехідним етапом існування, сприймає мить сконання як продовження буття: „І з’ясує 
мить остання / Мрію ту необіхідну, / Що прийдешнеє сконання – / Вступ на межу пе-
рехідну” [8: 65]. Подібний мотив зустрічається у вірші „Перехід”, у якому передається 
мить драматичного долання життєвої межі. Прийомом ампліфікації (нанизування лексем 
на позначення чорного кольору) передається гнітючий образ смерті: „Cтруни смерті за-
бриніли, / Бачу вічності поріг, / Смертний образ чорнокрилий / Хилить, валить жахом з 
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ніг; / Тисне, давить, грає тілом, / Віє в очі чорним пилом, / Чорним пилом, чорним пухом, 
/ Розлучає тіло з духом…” [8: 158]. Драматизм передсмертної ситуації увиразнюється 
нагромадженням дієслів („хилить”, „валить”, „тисне”, „давить”). 

Ведучи боротьбу з власним страхом, ліричний суб’єкт усвідомлює неминучість 
смерті та не чинить їй опору. Її наближення зацікавлює, пробуджує прагнення розкрити 
таємницю буття, адже вона „одкриє все незнане, / Невідоме, довгождане / В вічних чарах 
забуття. / За страждання, / За ридання / Дасть велику нагороду, / Вічний виявить се-
крет…” [8: 158]. Смерть виявляється винагородою і звільненням від мук. Відчуття жаху 
перед смертю – це надважлива мить, яка переживається людиною на шляху осягнення 
вищого сенсу буття: „Пережити треба жах, / Жах смертельний, / Щоб горів огонь в 
очах / Надземельний” [8: 161]; „Тільки в муках переходу / Серце має нагороду – І помре 
саме” [8: 176]. Під час зустрічі зі смертю страх поступово зникає, натомість відчувається 
змужніння і сміливість прийняти її: „Завжди смілий той борець, / Самий смілий, / Хто 
вже бачив свій кінець, / Омертвілий” [8: 161]. Пізнання цього феномену в межовій ситу-
ації переконує в тому, що смерть не шкодить людині, а, навпаки, набуває важливої ролі. 
А. Шопенгауер зазначав: „Коли воно, пізнання бере верх і людина спокійно і мужньо 
йде назустріч смерті, то це уславлюють як великий і благородний подвиг: ми святкуємо 
тоді славне торжество пізнання над сліпою волею до життя…” [10: 218]. Для ліричного 
суб’єкта смерть визначає сенс життя, тобто стає мірилом усього, що вдалося здійснити. 
„Cмерть – це божевілля, що підтримує сутність кожного („есенція”) в його вибагливос-
ті до існування (екзистенцію)”, – зазначав А. Шопенгауер [10: 263]. У поезії Грицька 
Чупринки вона усвідомлюється як важливий етап на шляху до вічності, високої місії, 
здійснюваної вже за межами земного існування. Смерть стає чи не єдиною ціннісною ка-
тегорією для ліричного суб’єкта, який зовсім не намагається протистояти їй, а, навпаки, з 
нетерпінням чекає її появи. Мить зустрічі зі смертю – це складний і драматичний процес 
самопізнання, усвідомлення власної суті, розуміння виконаної ролі у світі. 

Творчість Грицька Чупринки виразно репрезентує художньо-філософське світо-
відчуття поета-символіста, для якого особливого значення набуває тема смерті митця, 
якому відводиться месіанська роль. Смерть митця трактується як подвижництво, само-
пожертва і спокута. Цей мотив розвивається у вірші „Найвищий лозунг”, епіграфом до 
якого є слова з великоднього тропаря: „Смертію смерть поправ”, сенс яких полягає в 
утвердженні подвигу Ісуса Христа, який переміг смерть, подарувавши людству надію 
на безсмертя. Подвижництво ліричного героя Грицька Чупринки виявляється в бажанні 
повторити шлях тортур великого Месії та вмерти заради вищої мети: „Горя келих, повний 
вщерть, / Випий з гострою журбою: / Дивний лозунг – „Смертю смерть” – нагадаєш 
ти собою” [8: 95]. У цьому контексті феномен смерті інтерпретується поетом як самопо-
жертва заради вищої свободи, всезагального спасіння. Подібний мотив домінує у вірші 
„Смертію смерть”, в якому згадані слова виявляються заголовком. Митець перебирає 
на себе роль того, хто спокутує гріхи інших. Смерть набуває ціннісного значення, стає 
єдиним шляхом звільнення від непримиренного конфлікту з юрбою: „Муки взнає ніч 
глибока, / Муки чисті і святі… / Ти згадай того пророка, / Що скінчився на хресті!..” 
[8: 146]. Останні рядки співвідносяться із заголовком і виражають основну ідею поетич-
ного твору – ціною власної смерті досягти вищої мети, пізнати тяжкі муки, принести 
себе в жертву, щоб утвердити віру в безсмертя та незнищенність духу.    
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Митець вбирає в себе вселенські радість і біль, лихо і щастя. У віршах поета виразно 
звучить інтенція відмовитися від земних насолод і відчути глибину людських пережи-
вань: „Так не благай земної долі / І швидко гаснучих утіх; / Нехай в піснях лунають болі, 
/ Жагуче щастя, плач і сміх” [8: 358]. Сенс земного існування, на його думку, вбачається 
в поступовому осягненні його сенсу. Пізнання світу заради самовдоволення стає шля-
хом до небуття. Поет акцентує на тому, що задовольнити бажання збагнути світ у всій 
його повноті – „то значить раптом вийти в небуття” [8: 388]. Філософські роздуми 
ліричного суб’єкта полягають у постійному пошуку в житті того, що зацікавлює, хвилює 
і дарує насолоду.

Особливу увагу привертає утвердження ідеї безсмертя, що співвідноситься з 
пам’яттю та вічністю. Поет вважає, що існування людини, як уже зазначалося, не обмеж-
ується земним життям. Смерть – це мить поєднання з вічністю: „Над землею смерть і 
вічність не розходяться” [8: 180]. Ліричний суб’єкт Грицька Чупринки – це, насамперед, 
воїн, який найбільш гостро відчуває ціну життя на полі бою і розуміє важливість власної 
смерті, яка дає початок новому життю: „То і смерть, як не смерть, а одвічне життя, / Їй 
не буде повік між живих забуття” [8: 181]. 

Мотив безсмертя виразно звучить у лірико-драматичній поемі „Омана”, в якій 
осмислюється тема тлінності та вічності. Твір побудований у формі діалогу між дво-
ма дійовими особами – Одноцвітою і Творчедумом, промовисті імена яких уособлюють 
швидкоплинність і вічність. Одноцвіта втілює ідею життєвого гедонізму, насолоди від 
усього хвилинного і випадкового на землі. Її антипод Творчедум шукає в цьому світі ві-
чне, постійне та нетлінне. Поєднання з Одноцвітою розчаровує Творчедума, призводить 
до усвідомлення швидкоплинності земних утіх, мізерності існування і утвердження ві-
чних ідеалів: „Так повірь же в творчі сили, / Що рятують од могили / Всі істоти з роду 
в рід, / Що ведуть найкращі роди / В царство сяйва і свободи / До негаснучих побід” [8: 
328]. Утверджується ідея нетлінності творчого духу людини, що передається з покоління 
в покоління і не зникає ніколи.

Ідея безсмертя в поезії Грицька Чупринки як помітного представника символізму 
в українській літературі нероздільно пов’язана з поняттям краси як вічної категорії. 
Розкрити сутність прекрасного як позачасової субстанції виявляється надскладним за-
вданням. Захоплення красою не може бути тривалим, адже зрештою перемагає тягар 
буденності. Поет утверджує думку, що людина не в силах збагнути красу, а тому не може 
владарювати Всесвітом: „Не зможеш, не будеш ніколи ти паном / Над зоряним небом 
– святою габою” [8: 379]. Найвищою максимою для людини виявляється надзвичайно 
складне завдання, що полягає в прагненні поєднати категорії краси та істини: „Хай кан-
вою життьовою / Буде істина красі! – Сполучи їх! – і з тобою / Будуть всі!” [8: 390].

Отже, категорії життя і смерті виявляються центральними в художньо-філософській 
системі Грицька Чупринки. Життя трактується поетом як хаотична нестримна стихія, 
невпинний кругообіг, що підкорюється циклічним законам буття: творення і руйнуван-
ня, вмирання й воскресіння. Поет розвиває думку про тлінність земного життя, плекає 
віру в існування інобуття, у якому нівелюється матеріальне та увіковічнюється духовне. 
Перехідною ланкою до іншої сфери існування є феномен смерті як шлях до осягнен-
ня величезної таємниці буття. Феномен смерті в ліриці поета набуває багатогранного 
висвітлення: осмислення смерті як всезагального кінця людського існування (апокаліп-
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сис), трактування цього явища з позиції спостерігача, усвідомлення сутності смерті крізь 
призму глибоких емоційних переживань ліричного суб’єкта. Ідея безсмертя у творчості 
митця співвідноситься з непідвладними знищенню категоріями пам’яті, краси та істини.
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КатЕгории ЖиЗни и СмЕрти в ХудоЖЕСтвЕнном оСмЫСЛЕнии 
григориЯ чуПрЫнКи

В статье раскрываются особенности художественной интерпретации категорий 
жизни и смерти в лирике Григория Чупрынки. Акцентируется идея неудержимого про-
тивостояния витаистических порывов и танатологических рефлексий. Отмечается 
многогранное осмысление поэтом феномена смерти. Выясняется авторское понимание 
темы бессмертия. 

Ключевые слова: антитетизм жизни и смерти, мотив бессмертия, эсхатологиче-
ские визии, танатологические рефлексии.
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The article іs devoted to the features of the artistic interpretation of categorіes of life and 
death in the lyrics of Gregory Chuprynka. The idea of irrepressible conflict of vital impulses 
and thanatological reflections is emphasized. Multifaceted understanding of the phenomenon 
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оБраЗно-СтиЛЬові домінанти романтиЗму 

У статті досліджено онтологічне підґрунтя романтизму, на якому постає образ 
людини, окреслений у філософії, літературі та культурі. З’ясовано ті форми, які най-
більш адекватно передають духовний пошук людини. 

Ключові слова: єдність почуттів, романтична іронія, духовність, суб’єктивна діа-
лектика.

Площина романтизму актуалізує дослідницький пошук не лише з огляду на те, що 
вона породила власні філософські системи (Ф. Шеллінг, Ф. Шлегель, Новаліс, Шлейєр-
махер) та збагатила європейську культуру оригінальною літературою, а також критич-
ною філологічною, історичною та соціально-політичною думкою.

Актуальність та доцільність дослідження. Особливої ваги в добу романтизму набу-
ває людська особистість. У творах українських письменників кожна особистість є непо-
вторною, своєрідною, індивідуальною: “…найбільшою заслугою романтизму, – на думку 
Н. Калениченка, – було піднесення ролі окремої особи ” [1: 126]. 

Провідною залишалася ідея усвідомлення свого національного «я», процес націо-
нальної самоідентифікації. Романтизм був першим виступом проти тотальної раціона-
лізації життєвого світу та призвів до глобальних культурних змін у процесі становлення 
людини, яка вперше відкриває для себе свою чуттєвість, свій внутрішній світ як неза-
лежний та вільний. 

Мета статті:
- систематизувати і синтезувати історико-філософські підходи до аналізу внутріш-

нього життя особистості.
©   Л. Сидоренко, 2014
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 - з’ясувати ті форми філософської думки над образом людини, які найбільш адекват-
но можуть передати повноту її присутності у світі. 

В історії світової культури романтизм був першим виступом проти тотальної раціо-
налізації життєвого світу та призвів до глобальних культурних змін у процесі становлен-
ня людини, яка вперше відкрила для себе свою чуттєвість, як свій незалежний та вільний 
внутрішній світ.

Романтики висловлювали відверто негативне ставлення до естетичних засад класи-
цизму як літературного напрямку, проте подальший поступ літератури вимагав орієнта-
ції на певні традиції, того фундаменту, на основі якого буде здійснено побудову літерату-
ри нового зразка . Таку основу романтики вбачали у попередніх функціональних літера-
турних стилях – ренесансі та бароко. Суворі канони класицизму не змогли задовольнити 
естетичні смаки читача, а просвітництво, що спиралося на знання та холодний розум, 
залишало поза увагою його духовні потреби, що, на думку романтиків, суперечило осно-
вним засадам релігії та естетики як важливих складових у парадигмі загальнолюдських 
цінностей [2: 126]. Романтизм слов’янських народів виявляв чимало спільних рис із 
романтизмом західноєвропейського зразка, зокрема, провідною залишалася ідея усві-
домлення свого національного «я», процес національної самоідентифікації. Вихідними 
координатами авторської уваги стає захоплення природою, людиною та суспільною іс-
торією виключно в їх чуттєвому вираженні, поетизація людського серця і душі [3: 126]. 

У центрі естетичної теорії романтиків – самоцінність окремої особистості, осягнен-
ня її складного духовного світу з акцентуацією на емоційно-експресивній складовій. Ро-
мантизм концептуально передбачає розкриття світу душі людини, багатогранність емо-
ційного сприйняття нею дійсності.

Романтики розглядали людину, насамперед, як творчу особистість. Романтичне 
відчуття безмежності індивідуального буття, почуття «присутності нескінченного в 
кінцевому-в поетизації природи, в ліриці любовного почуття,» [4: 42], виявилося таким 
потрібним в сучасній філософії та мистецтві: філософії життя, філософської антропології 
(М. Шелер ), екзистенціалізмі ( М. Хайдеггер, М. Бердяєв ), в поезії символізму.  Людина 
у своєму бутті неповторна і унікальна, на відміну від усього живого, людина наділена 
здатністю творити інші світи в усьому їх багатстві та розмаїтті . Все життя, «живе, мінли-
ве, не узгоджене  з логічними визначеннями » стає метою і вищим принципом філософії 
та естетики романтизму. Людське життя як воно є, суперечливе – у радості і стражданні, 
у любові і ненависті, у добрі і злі – викликає найбільший інтерес романтиків .

Особливі « інтимні » відносини складаються у людини з природою. Природа універ-
сальна, і людина відчуває свою єдність з нею, віна пов’язана з нею нерозривними вуза-
ми, як і всі інші живі істоти. «Людина - це сонце, його почуття - його планети »  читаємо 
у Новаліса у « Фрагментах »: « Чарівний, вічний феномен - наше власне буття. Людина 
для самого себе - найбільша таємниця» [5: 325]. 

У вічному хаотичному русі народжується організм, який живе вмираючи і вмираючи, 
народжується знову. «Життя існує в обґрунтуванні смерті. Смерть - це кінець і одночасно 
початок життя » [5: 326] . Смерть, як сторона життя, викликала особливий містичний 
інтерес у романтиків, що, напевно, було пов’язано з таємничістю її для людини. 

«Ми мріємо про мандри по всесвіту; хіба ж не в нас всесвіт ? Глибин свого духу ми 
не відаємо . Всередину йде таємничий шлях . У нас або ніде - вічність з її світами, Мину-



107

ле і Прийдешнє » [5: 330]. Тема мандрівництва в романтизмі - глибоко філософська тема, 
що символізує мандрівку людини у світі не заради пізнання світу ( позиція раціоналізму, 
науки), а для самопізнання, набуття свого індивідуального «я», що переживає світ, як 
щось прекрасне. 

Образ людини - мандрівника пов’язаний з глибокою тугою за людською незаверше-
ністю і недосконалістю світу, насамперед, соціального . Незадоволеність людини собою 
втілилася у романтиків своєрідним чином - у фантазіях, уявах, одним словом, у світі 
мрій. Діалектика життя і смерті, дня і ночі, світла і темряви, прекрасного і потворного ( 
жахливого ) глибоко і всебічно втілилася у творах 

Тільки індивід, по-справжньому цікавий мистецтву, стверджували романтики, бо 
кожен індивід неповторний і особливий по-своєму. Мистецтво на відміну від науки по-
кликане розкривати особливий, унікальний, неповторний стан душі ( внутрішнє життя 
людини ) . Мистецтво, як і природа, є щось цілісне, незалежне від будь-яких соціальних 
сил та ідеологій . Романтики проголосили ідею « мистецтво заради мистецтва», ідею 
вільної творчості та ролі художника в мистецтві. Тільки вільна особистість може вільно 
творити. «Розгадати сенс життя здатний тільки митець » [5: 332] . І якщо для класицизму 
поезія була служницею держави, то у філософських та естетичних працях романтиків 
звучить думка про поезію як особисту справу окремої людини.

Людина романтиків так само приковує себе до незначного уламка висоти (хай і що-
найвищого!), не помічаючи того, що сама перетворилася на цей уламок, звідси і почуття 
вселенської туги, котре – від неможливості утримати у собі, явити собою утрачену ці-
лісність і гармонію. Не випадково Гельдерлін наголошує на єдності з усім, бо це означає 
жити серед богів, відчуваючи щасливе самозабуття.

Ідеалом романтиків була свобода духу, коли « дух реалізує сам себе» у вільному твор-
чому процесі то він вдосконалює особистість. Найвільнішим проявом духу, романтики 
вважали, іронію, тому що завдяки іронії « людина здатна піднятися над самим собою » 
(Ф. Шлегель ) . Іронія є найважливішим естетичним принципом романтизму. « В іронії, 
- писав Ф. Шлегель, - все повинно бути жартом і все має бути всерйоз ...» [6: 189]. «Та-
лант художника викликає захоплення, але якщо у творі немає божественного добра, то 
його творчість не володіє і божественною красою . І тоді це не мистецтво, оскільки твір 
мистецтва має бути прекрасним» [7]. 

Таким чином, романтики виробили вельми продуктивну концепцію людини, здатну 
творити інші культурні світи, що не існують і тим самим, перетворюють і вдосконалю-
ють не тільки себе і людські відносини, але й навколишній світ.
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інтЕртЕКСтуаЛЬніСтЬ і роЛЬ інтЕртЕКСту в
романі «орФограФіЯ» дмитра БиКова

У статті розглядається система текстових відносин у романі «Орфографія» Дми-
тра Бикова. Метою даного дослідження є вивчення ролі інтертекстуальних елементів 
різних типів та їх реалізації в романі «Орфографія» Дмитра Бикова.

Аналізуються функції інтертекстуальних включень як конструктивних елементів 
авторського стилю, що відображають творче сприйняття історичної та літератур-
ної спадщини.

Ключові слова: інтертекстуальність, інтертекст, прецедентний текст, аван-
текст, алюзія, ремінісценція, фонові знання. 
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Однією з найактуальніших проблем літературознавства є вивчення функціонування 
в художньому тексті механізму інтертекстуальності як маніфестації комунікування.

Запропоноване наприкінці 60-х років минулого століття Ю. Крістевою поняття «ін-
тертекстуальність», яке спирається на теорією діалогізму М.М. Бахтіна, на сучасному 
етапі детермінується двоїсто: за динамічними параметрами цей феномен визначається 
як процес перманентної трансформації значень тексту і абсорбції ним нових значень, 
по-друге, за статичними параметрами як феномен написання (створення) або сприйняття 
(прочитання) твору. (М.М. Бахтін, Ю. Крістева, С.Р. Абрамова). Текст, будучи визначаль-
ною категорією у теорії інтертекстуальності, трактується значно ширше ніж сукупність 
мовних знаків – як культурна пам’ять, як культурний простір, де пам’ять про висловлене 
чи написане постає як інтертекст. В роботі «Задоволення від тексту» Р. Барт визначає 
інтертекст таким чином: «Оце і є інтертекст – інакше кажучи, сама неможливість побу-
дувати життя за межами певного безкінечного тексту – чи то Пруст, щоденна газета або 
телепередача…» [1: 491].

У процесі теоретико-методологічних пошуків відбувається подальший розвиток тер-
мінологічного апарату. Спроби розв’язати питання про розуміння тексту завдяки знанню 
інших текстів ввели в науковий оберт поняття «авантекст» і «надтекст». С. Неклюдов, 
підкреслюючи «дотекстовий» статус таких параметрів художнього твору як жанрові, те-
матично-сюжетні моделі, визначає їх як «авантекст» [2]. Т. Цив’ян припускає, що «будь-
який авантекст від самого початку має певну структуру, в основі якої лежить модель 
світу» [3]. Далі цю думку розвивають у своїх дослідженнях Н. Купіна і Г. Бітенська, які 
дають наступне тлумачення надтексту: сукупність висловлювань, обмежена темпораль-
но й локально, об’єднана змістово й ситуативно, яка характеризується цілісною модаль-
ною установкою, достатньо визначеними позиціями адресанта і адресата, з особливими 
критеріями нормативного/анормального» [4: 35–45]. Із проблемами сприйняття, розще-
плення свідомості та усвідомлення особою «іншого себе» пов’язується проблема інтер-
текстуальності в роботах Ж. Дерріда, М. Фуко. «Розщеплення» спонукає індивідуальну 
мовну свідомість просуватися до царини нескінчених міжтекстових зв’язків, у яких тек-
сти «свої» та «чужі» не утворюють опозицій.

Мета запропонованої статті – аналіз особливостей інтертекстуальності і ролі інтер-
тексту у романі «Орфографія» Дмитра Бикова як продовження роботи над вивченням 
літературного доробку письменника, у творчості якого опанування духовного та есте-
тичного досвіду попередників є глибоко мотивованим. 

Вибір теми дослідження зумовлений тим, що, будучи одночасно поетом, прозаїком, 
есеїстом Д. Биков по суті є універсальним художником слова. Для розуміння особливостей 
функціонування російської класичної літературної традиції в творчості Бикова необхідно 
дослідити особливості її заломлення у такому феномені як «проза поета». Класична літе-
ратурна традиція у Бикова виступає інтегральною частиною стилеутворення та формою 
комунікування з читачем. Активне використання різних форм інтертексту – цитат, ремі-
нісценцій, алюзій, залучення культурно-історичного та соціально-політичного контексту 
відрізняє твори Бикова. Представлена робота є продовженням попередньо проведеної роз-
відки щодо функціонування «чужого слова» (Бахтін) у віршованій творах письменника. 

У роботі «Намір і конвенція в мовленнєвих актах» П. Ф. Стросон серед основних 
чинників комунікування називає реалізацію іллокутивної сили: «іллокутивна сила – це 
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те, що, відповідно до наміру, потрібно зрозуміти. І в усіх випадках розуміння змісту ви-
словлювання передбачає розпізнавання того, що в широкому сенсі можна назвати намі-
ром, скерованим на читача або слухача й розпізнавання його як абсолютно відкритого, як 
призначеного до розпізнання» [5: 149]. На рівні розпізнання та розуміння тексту інтер-
текстуальній підхід підтверджує думку про те, що сенс художнього твору не може бути 
однозначним та усталеним, оскільки він є породженням інтерпретації реципієнта.

Для дослідження проблем інтертекстуальності необхідно враховувати чинник обер-
неності художньої структури тексту. Оберненість (обращенность) «передбачає відкри-
тість “незамкненість” художнього тексту по відношенню, в по-перше, до інших художніх 
систем і структур, а, по-друге, до читача, тезаурус якого також становить собою певну 
незамкнену систему пресуппозиций …» [6: 21].

Дмитро Биков, рухаючись в течії постмодерністського бренд-неймінгу, маркує свою 
історію доби Жовтневої революції як роман-оперу. В аспекті інтертекстуальності на цьо-
му рівні відбувається авторська апеляція до фонових знань читача, якому пропонується 
у слід за О. Блоком «слухати музику революції». Інтертекст «Орфографії» несе відбиток 
легендарного архетипу музики-щуролова, сприйнятого крізь «Щуролова» Цветаєвої. В 
концептуально-семантичному ланцюгу «опера – музична дія – подія – грозові пориви 
духових – гроза» художньо втілено передчуття катастрофи. Разом з тим, «музична дія» 
слугує ключем до правильного розуміння читачем авторських інтенцій. Биков в одному 
з ліричних відступів проводить паралель між умовностями життя та театральної п’єси: 
«Опера есть самое бесполезное музыкальное действо, торжество чистой условности… 
Опера не была бы оперой без метафизического прорыва, без того, чтобы теза и антитеза 
первого и второго действий не увели нас в итоге бесконечно далеко от первоначально-
го замысла. Не зря же эти грозовые порывы духовых, ритмическая поступь струнных, 
дробный грохот ударных – грохот будущего обвала! Сейчас будет что-то куда более 
страшное, чем борьба добра со злом, ибо добро и зло давно уравнялись в правах и нечто 
третье мерцает со сцены...» [7].

В образі музики як чар, на сторінках твору Бикова так само міститься алюзія на ле-
генду про Гаммельнського музику: «Но тут среди речи Чарнолуского о предсмертных 
судорогах буржуазии оркестранты грянули «Марсельезу», и оркестр двинулся о Невско-
му в обратном направлении; вся демонстрация продефилировала за ним, как крысы за 
дудочкой» «Музичність» слугує відсиланням до поеми «Дванадцять» О. Блока, у якій 
вперше зазвучали, частушки, ноти міського романсу відлуння маршу «Варшавянки». 
В художньо-образній системі «Орфографії» відбувається суміщення образних систем 
прецедентних текстів,: «Ять мог еще представить Его ходящим по домам, подающим 
кружку воды или ломоть хлеба умирающему от голода старику; он мог представить Его 
утешающим ребенка, гладящим бездомную собаку, – одного он не мог себе представить: 
Христа во главе патруля, в котором было отчего-то двенадцать человек (беспардонная, 
бессмысленная натяжка – ходили по трое, пятеро, семеро, всегда нечетными группа-
ми…). Ему надо было, чтобы ходили двенадцать, и он ничтоже сумняшеся их приду-
мал, подогнал под число апостолов, кощунственно (и как неумело, по-детски!) приклеил 
евангельские имена…»

Інтертекстуальність роману «Орфографія» по суті є сукупністю тих елементів, які 
наділяються статусом цитатних. Такими елементами текстотворення є контаміновані 
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цитати, як приклад можна служити пародійний аналіз структураліста Льговського: «Ну, 
извольте. Как это понять: «По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух»? 
Вероятно, в ресторанах готовят пищу и жар поднимается вверх: стоят огромные жаровни, 
на них мясо… несвежее, разумеется, потому что свежего негде взять,– так что вокруг раз-
носится «весенний и тлетворный дух»: именно тлетворный…–Заламывая руки,– кивнул 
Льговский. – «И каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен» – это, конечно, 
Пяст, близкий друг автора в исследуемый период; он отражен в стакане, ибо подкрался к 
автору сзади и намеревается выхватить у него из-под носа вожделенный сосуд…»

А, наприклад, синтез строф «Ночі» Пастернака та дитячої пісеньки про коника Носо-
ва дозволили Бикову утворити сатиричний ефект: «И, венчая собою дивертисмент, зазву-
чали с середины моста под гитару голоса льговцев – на мотив детской песенки о кузне-
чике: «Не спи, не спи, художник, / Не предавайся сну:/Ты вечности заложник / У времени 
в плену./Представьте себе, представьте себе, / Ты вечности заложник,/Представьте себе, 
представьте себе,/ У времени в плену!»

Інтертекстуальність на вербально-текстуальному рівні поєднана у Бикова з алюзив-
ним музичним інтертекстом: задані еквілінеарність та еквіритмічність віршів підсилю-
ються уточненням – «на мотив детской песенки о кузнечике».

Явище автоінтертекстуальності або авторемінісценції також має місце в творі Би-
кова. Розвиток образів і сюжету третьої дії роману-опери побудовані за схемою написа-
ної Биковим раніше «Поеми від’їзду»; в тексті «Орфографії» це повторенння вербалізує 
змістовно-підтекстову інформацію екстралінгвістичного характеру.

Текст «Орфографії» насичений аллюзивними сюжетами і композиціями. Наприклад, 
прослідковується аналогія у змалюванні Петербурга 1918 року Д. Биковим та опису, по-
даного О. Гріном у «Щуролові»; пародійний переказ «Ходіння по муках» О. Толстого 
слугує авантекстом прологу до «другої дії»: «Многие и тогда, и потом задавались во-
просом: отчего в 1918 году так много было случайных встреч, романных совпадений, 
отчего все герои тогдашней прозы постоянно сталкивались, словно вся грандиозная ка-
тавасия для того только и затевалась, чтобы какой-нибудь Иван встретился с Катей и 
продолжал с маниакальным упорством обнаруживать ее везде, куда бы ни сунулся, – так 
что под конец потрясенному читателю начинало казаться, что в России, кроме Ивана с 
Катей, никого особенно не было?.. В семнадцатом году она отправилась к тетке на юг, он 
остался в городе и шляется по улицам, как помешанный, присоединяясь то к одной, то к 
другой толпе,,– но и толпы шатаются так же, не зная, куда бы влиться. Рано или поздно 
при таких делах начинают постреливать, и Иван, не желая уезжать на юг, где есть шанс 
увидеться с Катей, успевает завербоваться в экспедицию какого-нибудь Чулюкина… Мы 
еще увидимся, когда будем достойны друг друга… а пока нас несет, как сухие листья, нет 
у нас родины, нет нам изгнания». В наведеному прикладі ми спостерігаємо інтеграцію 
цитати – уривку вірша М.Ю. Лермонтова – у творчу рецепцію прецедентного тексту. До 
того ж аллюзія належить хронотопу прецедентного тексту і функціонує в тексті «Орфо-
графії» як референційно-мислительний комплекс, тобто концептуальний метатроп. За 
визначенням Н. Фатєєвої, окремі референційно-мислительні комплекси, сполучені у 
ланцюг «ситуація-образ-слово» породжують цілісну картину світу. «Концептуальні мета 
тропи утворюють область, де пересікаються усі нитки пам’яті та утворюється «креатив-
на пам’ять», яка забезпечує переведення з одного з «можливих світів» думки та мови в 
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інший та, відповідно, генерує механізм породження  все нових «можливих світів» з од-
них тих самих світоглядних джерел» [8: 64]. 

Саме такому «породженню нових світів» слугують алюзивні антропоніми, якими 
переповнений текст «Орфографії». З ракурсу історизму сюжет і система образів «Орфо-
графії» відштовхуються від реальної події та розгортаються у межах реального історич-
ного часу, але на тлі фантазійних декорацій. Реальні історичні персонажі (Ленін, Луна-
чарський) фігурують поруч із фікційними (Ять, Клінгенмайєр). Прототипами багатьох 
персонажів були реальні особи: О. Грін прочитується в образі белетриста Р. Грема, М. 
Горький – в образі Хламиди,  В. Маяковський – Корабельнікова. Навіть у псевдонімі 
персонажа «Ять» міститься приховане посилання: «Псевдоним он взял не из трусости... 
Ему нравилась буква. Ять и себя считал условностью, которая только по бесконечному 
терпению Божию не упраздняется. Но он знал, что без него нечто неуловимое сдвинется 
и перестанет существовать» Ці пояснення відсилають читача до «Щуролова» М. Цвєтає-
вої, а саме до наступних рядків: «Автору же, ясновидцу лжей, // Оку – из самых светлых, 
// Только одна в нём –  прошу понять – // Буква доступна: ять» [9].

Окремий інтерес в плані маніфестації інтертекстуальності у романі Д. Бикова «Орфо-
графія» представляє датування подій. 

Авторське датування тексту 2001–2002 роками відіграє таку ж саму роль, як дату-
вання «22 червня 1941 року» А.Толстим його трилогії: проведення аналогії між двома 
буремними добами – минулим та сьогоденням.

Початок сюжетних подій збігається з фактичною датою – з історичною датою роз-
гону більшовиками Всеросійських Установчих зборів 1918 року. «5 января 1918 года 
появился декрет Совнаркома, упразднявший орфографию как таковую по причине ее 
дискриминационной сущности...Отстаивание правописания представлялось радикалам 
«попыткой протащить угнетение под видом правил» («Правда», 9 января 1918)» Автор 
навмисно змінює дату історичного «Декрету про введення нового правопису», який був 
опублікований 23 грудня 1917 року. Таким чином, інтегрально сполучаючи дві події, 
автор наділяє їх новим сенсом. Доречно провести паралель із точним датуванням (26 
червня 1284 року) середньовічної легенди про щуролова, яка знайшла відображення у 
часописах поряд з реальними подіями. 

Таким чином, ми приходимо до висновку, що у тексті роману «Орфографія» Дмитра 
Бикова інтертекстуальність, маніфестуючись у формі алюзивного факту, сюжету і ком-
позиції, алюзиівних антропонімів, цитат і цитації, виконує функцію структуротворення 
у цілісному тексті і відіграє роль основоположного принципу текстотворення. Контек-
стуально зумовлене використання інтертекстуальних включень різних типів, прийому 
згущення інтертекстуальності є особливостями авторського ідіостилю. Перспективним 
вважаємо  аналіз явища автоінтертекстуальності, притаманного  прозовим  і віршованим 
творам Дмитра Бикова.
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интЕртЕКСтуаЛЬноСтЬ и роЛЬ интЕртЕКСта в романЕ 
«орФограФиЯ» дмитриЯ БЫКова

Данная статья посвящена исследованию интертекстуальных взаимосвязей и ре-
ализации интертекстуальных элементов различных типов в романе «Орфография» 
Д.Быкова. Проанализированы функции интертекстуальных включений как конструк-
тивного элемента авторского стиля, отражающего творческое восприятие истори-
ческого и литературного наследия современным писателем.

Ключевые слова: интертекстуальность, интертекст, прецедентный текст, аван-
текст, аллюзия, реминисценция, фоновые знания.  
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inTerTexTualiTY anD The role of The inTerTexT in The novel 
“orThographY” bY DmiTrY bYkov

The article discusses the system of the text relations in the novel “Orthography” 
by Dmitry Bykov. The aim of this research is to study particular cases of manifestation of 
intertextuality in the Bykov’s extended fictional narrative. The role of intertextual elements and 
its implementation in the novel “Orthography” by Dmitry Bykov are analyzed. Different types 
of intertextual inclusions in the Bykov’s prose play the role of constructive element of author’s 
style. The peculiarities of intertextual inclusions reflect the creative perception of historical 
and literary heritage.

Keywords: intertextuality, intertextual elements, intertextual inclusions.
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“амЕриКа” ФранЦа КаФКи  
в КонтЕКСті євроПЕйСЬКого роману виХованнЯ

На основі теорії роману виховання розглянуто роман Франца Кафки «Америка». 
У статті вивчаються також погляди різних філософів та літературознавців на цей 
вид жанру. Численні суперечності створюють панорамність проблематики роману 
виховання, в центрі якої помітне протиріччя між занепадом «закріпленої традиційної 
системи норм», з одного боку, і між виникаючою «потребою у створенні справжніх 
норм» – з іншого.

Тема статті та дослідження є актуальною, оскільки в ній  розглядаються і систе-
матизуються погляди відомих дослідників на проблему.

Ключові слова: жанр роману виховання,  традиції, тип героя, соціальний фактор.

"Америка" є першим і менш зрілим з довших творів  Кафки, а насправді ж  він пропо-
нує в ньому важливі ключі до деяких складних проблем пізніших двох романів. Його на-
зва була спочатку « Der Verschollene «, «Людина, що зникла « або « Втрачений безслідно 
«, і шкода, що ця дуже підходяща назва була замінена Америкою. У 1927 року його опу-
блікував Макс Брод, спадкоємець Кафчиних рукописів, однак, із надмірної турботи він 
самовільно визначив розташування окремих фрагментів та дещо змінив текст, додавши 
свою назву «Америка». Під цією назвою та в Бродовій редакції твір зазвичай і видавали. 

16 -річний емігрант з Європи Карл Россман прибуває на пароплаві в порт Нью -Йор-
ка. Він заводить знайомство з кочегаром, який незадоволений умовами роботи на кора-
блі. Карл разом з кочегаром йде до капітана судна і там несподівано зустрічає сенатора 
Якоба, свого дядька, про якого майже нічого не знав. Сенатор Якоб залишає Карла жити 
у себе, але після того, як Россман їде в гості за місто без дозволу дядька, той розриває 
відносини з ним, і Карл опиняється на вулиці майже без грошей. У готелі він зустрічає 
двох безробітних - Робінсона і Деламарша. Вони запрошують його йти з ними на пошуки 
роботи. Спочатку Карл погоджується, але потім свариться з ними і отримує роботу ліф-
тера в готелі « Оксідантал ». Деякий час Карл працює там, але позбавляється місця після 
того, як в готель приходить п’яний Робінсон з проханням дати йому грошей.

Карл потрапляє до Деламаршу, який тепер знаходиться на положенні альфонса у 
багатої дами Брунельди. Та хоче, щоб Карл став її слугою. Той відмовляється і хоче 
піти, але Деламарш силою змушує Карла залишитися.Тоді Карл вирішує залишитися 
на час і потім втекти. Через якийсь час, коли Карл вже не служить Брунельді (частина, 
яка описувала його перебування при Брунельді і те, як він зумів звідти вибратися,  не 
дописана ), йому попадається на очі оголошення про прийом працівників у Великий 
Театр Оклахоми. Карла приймають на посаду « технічного працівника». Всіх прийня-
тих працівників садять на поїзд, який відправляється в сторону Оклахоми. На цьому 
рукопис обривається.

©   О. Проць, 2014
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Як роман мав закінчитися невідомо. Брод, який постійно закликає нас ззробити ви-
сновки з роботи Кафки, повідомляє, що Кафка сказав йому, що його роман повинен був 
закінчитися з деякою надією на героя. 

Роман разюче відрізняється від  більшості казок Кафки, у двох напрямках. Хлопчик 
Карл Росман стверджує нашу пряму симпатію на простих моральних підставах: моло-
дость, доброта, довірливість, вірність. І крім цього, весь світ цього роману  є прямо і 
легко впізнаваним. Це не має значення, що Кафка ніколи не був за кордоном і що картина 
Америки є неточною ; звичайно, це не відігравало ролі, щоб бути правдою в цьому сенсі. 
Важливо те, що ми знаємо причину ситуацій і персонажів, які ми бачимо в традиційному 
романі - виховання.

Поневіряння юного Карла Росмана чимось нагадують знайомі зі школи при-
годи Олівера Твіста, але песимістично обернуті навпаки: тепер багатий дядечко 
з’являється на самому початку і невдовзі кидає хлопця напризволяще. Тож наївний 
головний герой вимушений самотужки пізнавати болючі несправедливості життя-
яким-воно-є. Реалістичні сценки побутових злигоднів розігруються на тлі зумис-
не ґротескної Америки (Кафка там, як було вище зазначено, ніколи не був, але, га-
даю, відтворив стереотипи не без іронії): велетенські маєтки і готелі, вщерть пере-
повнені автомобілями дороги та безліч багатіїв, що розпоряджаються незліченою 
армією прислуги. На початку ХХ сторіччя це була безсумнівна земля обітована для 
кожного, хто відчував себе зайвим на рідному континенті й сподівався на легкий 
заробіток. Персонажі «Зниклого безвісти» подеколи також сподівались на це, вірили в 
свою щасливу зірку – але натомість стикалися з ницістю та невдячністю.

І.О. Влодавська, досліджуючи англійський роман виховання, визначає чотири типи 
героя [2:181]: герой-шукач, художник, герой-учений та маленька людина. Перший – «ге-
рой-шукач» ( Карл Россман) – «посередній» за своїми соціальними і психологічними 
прикметами: він належить до середнього класу, «у чомусь він надзвичайний, у чомусь 
– ні». Юнаки цього типу наївні, наділені уявою і загостреним сприйняттям. Їх учнівство 
«глибоко типове» в універсальному, загальнолюдському плані і виступає трансформаці-
єю зазначеної «вічної» теми літературі – теми «блудного сина». Такий тип героя цілком 
підпадає під гегелівську концепцію, котра, як відомо, не виходила за рамки конформізму 
[2: 150]. 

Визначені вченими типи героя фіксують певну модель особистості, породжену кри-
зовою поствікторіанською суспільною свідомістю і втіленою у художній формі, яка під-
казана літературною традицією та авторською інтенцією. «Основні домінанти еволюції 
особистості – втрата цілості, її пошуки і набуття. Втрата цілості – руйнування наївно-
гармонійного дитячого світосприйняття в результаті зіткнення з реальністю – приводить 
до заперечення соціальної ролі, що нав’язується героєві, і розриву із соціумом, який його 
формував, до пошуку цілості, гармонії почуттів і розуму, внутрішнього і зовнішнього 
світу, свого власного “я” і місця у житті» [2: 154]. Так, Карл Россман, будучи відірваним 
від свого соціуму, розпочинає «пошук себе».

При цьому героєві тривалий час невідомий напрямок його шляху: йому бракує чітко-
го уявлення про його мету у житті і спосіб її досягнення. Щоб увиразнити телеологічну 
орієнтацію розвитку, необхідна «інтервенція оповідача», або введення фігури «виховате-
ля» [3: 272]. Роль таких менторів може бути різноманітна, але при всій значимості «ви-
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хователів» у романі-виховання саме життя, на думку вченого, виступає «гофмейстером» 
героя.

Традиційно для Кафки джерелом несправедливості постає хижа, нелюдська бю-
рократична система. Все це впізнавано для кожного, хто знайомий із творчістю пись-
менника: задушлива атмосфера чиновницьких кабінетів, абсурдні рішення, агресивне 
свавілля керівників навіть на найнікчемніших посадах. З ірраціональними діями можно-
владців контрастує злагоджена і позбавлена будь-яких емоцій механічна праця робітни-
ків, здійснювана в гігантських будівлях-мурашниках на кшталт готелю «Оксиденталь», 
куди потрапляє головний герой. Саме «Зниклий безвісти»  був одним із перших нарисів 
«кафкіанського світу», такої собі похмурої бюрократичної антиутопії. Вважається, що 
первісним поштовхом до такого безрадісного світогляду для автора слугувала праця на 
дрібній посаді в страховій конторі.

Однак цей повсякденний досвід він спромігся піднести до всеохопної алегорії від-
чуження людини в сучасному суспільстві, що й донині вражає всіх читачів Кафки й за-
безпечує йому статус одного з чільних класиків модерністської літератури. 

Соціальний фактор цієї історії так само важливий, як  і психологічний, і в цьому 
відношенні Америка є унікальним  твором серед творів Кафки, і єдиним, що відобра-
жає безпосередньо гуманну соціальну перспективу її автора. Карл, ізгой з симпатіями 
до нижчих прослойків населення, що  є недоречним в середовищі багачів: вони є до-
брими до нього, коли Карл удачливий, і стають холодними до нього, коли дядько ігнорує 
його. На шляху до дачі багатія вони повинні зробити гак, щоб уникнути демонстрації 
робітників ; Карл  чує страйк і дізнається, що його дядько і друзі останнього безжальні 
експлуататори праці. З соціально -моральної точки зору він не може жити з ними,  а вони 
не можуть терпіти його серед них. Карл  не може належати ні до однієї зі сторін, він є 
жертвою обох, і може підтримувати себе тільки в суто приватній справі, в особистій по-
рядності і моральній респектабельності. 

На думку Ю. Якобса, роман-виховання веде розвиток свого героя до гармонійного 
завершення не з метою зобразити одиничний випадок, або сенсаційний виняток, – він 
прагне здебільшого показати типовий характер.          

Можливість сформулювати невирішені життєві проблеми має бути випробувана на 
романному матеріалі, який відображає багатий світовий досвід. Цим ідеальним наміром 
продиктована і фігура героя: вона вабить до себе, зацікавлює інших не своєю незвичай-
ною долею, чи надто блискучими якостями, а перш всього тим, що своїм життєвим шля-
хом утверджує оптимістичний світогляд. Протагоністи роману виховання зберігають ха-
рактер типових фігур, вартих наслідування, бо «їх розвиток демонструє необов’язковість 
наявності надзвичайних передумов для змістовного, плідного буття». Індивід знаходить 
себе лише тоді, коли він «виходить за рамки власної суб’єктивності та осягає себе у єд-
ності з оточенням».

Персонаж роману Брунела - окреслює  загальну ситуацію, яка повторюється і в ін-
ших романах. Два пролетарі і Карл  животіють на службі жінки. Їх відданість гідна ми-
лостивій  Афродіті, але натомість Брунельда-це  маса жиру, сперте кімнатне повітря, без-
сердечне та істеричне жіноче їство, що живе в гротескних злиднях, не має нічого, окрім 
багатства та сексу. Навіть її коханець, Деламарш, страждає від  принизливих знущань, 
в той час як його товариш задовольняється  абсурдними надіями. У  всій цій ситуації – 
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щодо влади грошей над людьми і принижуючу гідність відданості, є щось правдоподіб-
не, характерне для Америки, ця послуга  для Брунелди -  це не просто звичай чи обряд, 
це має сенс. У неї є гроші - вона забезпечує безпеку.

Можливо, ми повинні прийняти Брунельду  як специфічний соціальний символ ро-
ману – виховання ? Карл спочатку змушений  залишатися в квартирі, і має намір втек-
ти при першій же можливості. Але дискусія з студентом-полуношником  на сусідньому 
балконі величезного багатоквартирного будинку схиляє його до вибору залишитися. 
Студент говорить йому, що жоден працівник не може вибрати свою роботу відповідно 
з мораллю свого роботодавця, і що робота на Брунельду  морально не відрізняється від 
роботи на якесь величезне підприємство, коли ти навіть не знаєш роботодавця.

Таким чином, роман представляє нам ряд ситуацій, які є символічними для  того  
сучасного капіталістичного світу. Карл не знаходить товариства серед багатих чи серед 
робітників, його віддана  робота в гігантському готелі тільки провокує ворожнечу, його 
вірне служіння Брунельді  деградує поступово. Але в кінці він знаходить « Природу - 
Театр». Його реклама проголошує «Ми запрошуємо всіх», і хоча його документи не в 
порядку, він наймається  на роботу, де він може використовувати  свої технічні здібності 
та знання. Театр є гігантським, тут Карл може знайти своє місце в ції  величезній і не-
збагненній організації. Ніколи більше не було Кафкою запропоновану  утопію такого 
роду. Сам Кафка зазначив схожість між цим романом і « Девід Копперфільдом»

 Дікенса. Карл Россман - ще один Девід Копперфільд або Олівер Твіст, він проходить 
через агресивне середовище і підтримує його доброту своїми поглядами та невинністю - 
і в нагороду він знаходить захисний  притулок. Схожість ще полягає й в  незрілості  цього 
роману, він містить стару сентиментальність Діккенса і його сучасників.

Оригінальним є медод висвітлення Америки в творі. Сам Кафка не говорить нам, 
що цей світ є ворожим до героя. Ми самі відчуваємо цю ворожість разом із героєм.  Ми 
дізнаємося тільки те, що доступно, нема коментарів автора щодо ситуацій чи певних 
вчинків персонажів, і  з першого досвіду з кочегаром ми залучені в незрозумілі  імпуль-
сивні сили і невідому складну мережу соціальних відносин і особистих інтересів. Те, 
що відбувається, по-суті,  повинне мати свою логіку і послідовність, хоча Карл  не може 
зрозуміти її, або не всю її.   

Часом ця логіка настільки непроникна, що межує на грані світу кошмару.   У за-
міському будинку Карл знає, що його дядько не схвалив його  візит, і він дізнається, 
перебуваючи  там, що його покинув дядько ; друзі, які запросили його, враз змінюють до 
нього своє ставлення. Ця плутанина в моральному світі призводить до плутанини в голові 
і органів чуття. Карл губиться в величезному будинку, він навпомацки йде  шляхом у тем-
ряві уздовж нескінченних коридорів( метафора життєвого шляху-поневіряння) , він слухає 
підказки до вірного напрямку, та  не може їх зрозуміти. Таке саме трапляється з ним згодом 
в готелі- змова між дорослими( шеф-кухарем  та коридорним), щоб вигнати його, хоча не-
має жодних причин для того, щоб так поступити з Карлом. Америка показує нам світ див-
ний та ворожий  до героя, але в кінцевому рахунку не безглуздий і не зовсім нелогічний.

Герберт Тіфенбахер стверджує, що історія (die Geschichte) роману виховання (чи то 
Entwicklungs- чи Bildungs-роману) має поєднувати три категорії або стани: «вихідна си-
туація – криза особистості – кінцевий стан», а також «пояснювати, чому наступили зміни 
і які події, чи людські дії та вчинки відповідальні за це» [12:19].
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Кафка знаходить разючий символ відносин Карла зі світом, коли він дивиться з бал-
кона Брунельди високо в хмарочосі, на передвиборчі збори на вулиці. Він бачить про-
цесію, чує дивні уривки музики,що лунає в групі людей, жести ораторів - докази при-
страсної підтримки і пристрасної опозиції. Ніщо не може бути чітко почуте та зрозуміле  
на такій висоті – усе це виглядає як пародія театру ляльок.  Карл зачарований. Це світ, як 
він може вивчити, в якому людина пристрасно бореться, воює, виконуючи встановлені 
ритуали, як щось само собою зрозуміле, але з цілями і логікою, котрі він не може зрозу-
міти. Він захопленно спостерігає за їхніми діями, будучи не в змозі приєднатися до цієї 
захоплюючої сцени.

Кафка перетворюється не тільки сам, але й перетворює  читача в його головного ге-
роя, і тим самим він бере нас за саме серце. Ми безпосередньо відчули плутанину героя, 
його безнадійну поглиненість самим собою, його відсутність знань про себе і своєї мети. 
В творі є лише коментарі, які НЕ інтерпретують або пояснюють задуми автора, нема на-
віть натяку  на точку зору автора-нам дається можливість разом з Карлом шукати істину 
в цьому світі, бути самими героями-шукачами, а не спостерігачами життя. 
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«амЕриКа» ФранЦа КаФКи в КонтЕКСтЕ  
євроПЕйСКого романа воСПитаниЯ

На основе теории романа воспитания рассмотрен роман Франца Кафки «Амери-
ка». В статье изучаются также взгляды различных философов и литературоведов на 
этот вид жанра. Многочисленные противоречия создают панорамность проблема-
тики романа воспитания, в центре которой заметное противоречие между упадком 
«закрепленной традиционной системы норм», с одной стороны, и между возникающей 
«потребностью в создании настоящих норм», - с другой. Тема статьи и исследования 
актуальна, так как в ней рассматриваются и систематизируются взгляды известных 
исследователей на проблему.

Ключевые слова: жанр романа воспитания, традиции, тип героя, социальный фактор.
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“america” bY franz kafka  
in The conTexT of eDucaTional novel 

The  novel “ America” by Franz Kafka is considered as educational one. This paper ex-
amines the views of various philosophers and literary critics on this kind of genre. Numerous 
contradictions create the novel of education, centered on the marked contradiction between 
the decline of the “ traditional system of fixed rules “ on the one hand, and between stemming 
“ need for a real rules“ - on the other. The theme of the  article and the research are relevant 
because it addresses and systematizes the views of leading scholars on the issue.

 Key words: educational novel, traditions, social type of hero factor.
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оПиСи ПЕйЗаЖу у Лінгво-ПоЕтичниХ СтудіЯХ

У межах сучасних когнітивних досліджень розглянуто  вивчення опису пейзажу 
художнього твору у лінгвостилістичних та поетичних студіях, визначено проблеми 
та перспективи наукових пошуків. Проаналізовано основні тенденції та аспекти на-
укових розвідок впродовж попереднього і теперішнього століть, у ході чого з’ясовано 
сутність та основні властивості опису пейзажу, переваги і недоліки різних підходів до 
дослідження.

Ключові слова:  лінгво-поетичне дослідження, опис пейзажу, художній концепт. 
  
Про відродження інтересу до питань форми художнього твору і, зокрема, пейзажних 

зображень свідчать численні праці як у плані стилістичного, так і літературознав чого ас-
пектів. об’єктом дослідження є описи пейзажу у художній прозі. мета роботи з’ясувати 
особливості вивчення пейзажних / природних зображень у літературному творі з точки 
зору лінгвостилістичних та поетичних студій. актуальність наукового пошуку  в тому, 
що воно виконано у руслі сучасних когнітивних досліджень, які проводяться у межах 
антропоцентричного підходу до вивчення художньо об’єктивованого “зображення при-
роди” і психологічно достовірного образу людини на її тлі під кутом зору назрілих за-
вдань нинішніх мовознавчих пошуків. наукова новизна розвідки полягає в обраному 
об’єкті та у зазначеній меті.   

Використання пейзажних зображень, опису пейзажу, природи або погоди для харак-
теристики людини застосовується у різних галузях мистецтва. Впродовж цілого періоду 
наукових пошуків з цього питання дослідники намагалися створити поняттєву базу, ін-
струментарій, який надав би змогу описати та систематизувати погляди письменників 
на природу і на існуючі у художньому тексті форми її відтворення. Особливі труднощі 
репрезентують наукові лінгвістичні розвідки стосовно понять “пейзаж” і “опис приро-
ди” (однак це не становить мету нашого наукового пошуку), тому надалі позначатимемо 
пейзажні зображення, описи пейзажу, природи або погоди як опис пейзажу (далі – ОП). 
ОП необхідний елемент процесу комунікації при створенні або посиленні уявлення про 
учасника комунікативного акту, тому опис пейзажу  – надзвичайно важке завдання як 
у літературі, так і у живописі, де необхідне ретельне знання особливостей оточуючого 
географічного середовища разом із розумінням психології людини. Споріднює опис пей-
зажу у літературі та малярстві його лірична насиченість.

Вивчення описових контекстів, у т.ч. описів пейзажу – не нова тема в історії фі-
лологічної думки. Під час пошуку подібностей у побудові художніх текстів, з’ясуванні 
правил текстотворення науковці прагнуть до виявлення універсальної основи літератур-
них творів малого і великого обсягу, що здійснюється зазвичай з позицій лінгвостиліс-
тики (М.М. Бахтин [1986]; О.С. Кубрякова [1986]; В.А. Кухаренко [2002]; Ю.М. Лотман 
[2000], G.Brunner/G.Grafen [2004]); лінгвопоетичного аналізу, який ми розуміємо як «на-
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уку про художнє мовлення» [10, с. 250], базовими орієнтирами якої є “креативність ког-
нітивних процесів, які сприяють створенню нових смислів, та домінування когнітивного 
позасвідомого, що зумовлює важливість передкатегоріального опрацювання інформації” 
[4, с. 272; 25, c. 188-189]. 

Лінгво-поетичний аналіз має об’єктом своєї уваги не лише ейдеміку художнього ці-
лого, але й образність композиційно-мовленнєвих форм (КМФ) у малих літературних 
жанрах – описах, діалогах, внутрішніх монологах, міркуваннях. КМФ такого типу не є 
власне жанрами, а швидше текстовими вкрапленнями. Щодо англійської художньої про-
зи, то важко не зауважити, що поруч з розлогими і детальними ОП часто використову-
ються фрагментарні пейзажні вкраплення. Будучи розсіяними по всьому тексту, вони 
використовуються як засіб екстеріоризації внутрішнього стану або настрою персонажу, 
напр.: (1) The sun was resting on the hill like a drop of blood on an eyelid by the time she had 
got up the road opposite the amphitheatre / 26: 250/.

Текстові вкраплення є за своєю композиційно-мовленнєвою природою описами різ-
ного художньо-естетичного статусу, введення яких у тканину тексту завжди телеологіч-
но зумовлене. Так, аналізуючи ОП у романі Б. Стокера “Дракула”, І.Ю. Онищук гово-
рить, що автор має на меті створення ефекту напруженості та емоційного дискомфорту 
персонажів. Виходячи з цього, традиційний поділ художнього простору на “відкритий” 
/ “закритий” автор доповнює опозицією “свій” – “чужий”: у просторі “свій” панує впо-
рядкованість і унормованість, а у “чужому” – хаос [16, с. 166]. За рахунок цього опис 
пейзажу Б. Стокера слугує фоном подіям, а його деталі лише поглиблюють відчуття на-
пруги та небезпеки. Описи негоди стають передвісниками і символами неприємностей. 
Емоційна кульмінація твору виникає при зображенні ворожого світу “чужого” простору. 

Проводячи порівняльний аналіз стилістичних особливостей класиків російської лі-
тератури, В.Ф. Саводник звертає увагу на своєрідну паралель між ОП і стилістичними 
домінантами літературного твору. Він робить висновок, що у О.С. Пушкіна природа по-
стає як проста, несуперечлива і гармонійна субстанція, а у Ю.В. Лермонтова її провідною 
рисою є вічне протиріччя, прагнення відірватися від буденності та втекти у нескінчен-
ність. В описах пейзажу Ф.І. Тютчева автор вбачає зображення космічного хаосу, який 
людина пристрасно відчуває у глибині своєї душі. Під час контрастного протиставлення 
дня і ночі, перевага надається ночі, а в основу земної краси поет кладе хаос [20, с. 251].

Близькими до цього є роздуми А. Бєлого, який намагається встановити “принципи 
неструктурних першообразів та їх структурного оформлення” у поетичних творах О.С. 
Пушкіна, Ф.І. Тютчева і Є. А. Баратинського. Його дослідницький метод базується на 
точному врахуванні статистичних параметрів художньої образності. Проте результати 
дослідження А. Бєлого мають дещо розмиті риси, оскільки зводяться до таких ознак, як 
“кристальне та скульптурне оформлення природи у О.С. Пушкіна”, “пристрасно-хвилю-
юче і первісно-хаотичне у Ф.І. Тютчева” [3, с. 67, 92].

Лінгво-поетичний метод вивчення літературно-художнього твору притаманний і ро-
ботам Ю.І. Левіна, у яких робиться спроба встановити основні витоки художності, які 
матеріалізуються у продуктивному використанні тих або інших мовних засобів. Науко-
вець доходить до висновку, що частотне є значущим, а значуще – частотним: значущість 
того або іншого елементу в авторській моделі світу перебуває у позитивній кореляції з 
частотністю появи цього елементу в тексті [13, с. 412]. Цей постулат базується на уста-
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леній ідеї про те, що “поетична мова може розглядатися як набір стандартизованих слів 
і виразів, які склалися у поетичній творчості певного періоду” [6, с. 170]. З іншого боку, 
будь-які немарковані у тексті одиниці слід розуміти прямо. 

Під час порівняльно-стилістичного аналізу поезій Б.Л. Пастернака та О.Е. Мандель-
штама, Ю.М. Левін зосереджується на частотності використання ними “улюблених” 
іменників, дієслів та прикметників. При цьому він висуває гіпотезу про можливість роз-
гляду частотного авторського словника як “своєрідної космогонії, як власного варіанту 
створення поетом світу, як генезис його моделі світу” [13, с. 112]. 

Незважаючи на всю оригінальність такого аналізу, неможливо не зауважити його 
недоліки. По-перше, навряд чи правомірно вважати змістом твору виключно лексичну 
семантику, по-друге, виривати слова з контексту, у якому вони, власне, отримують свій 
смисл, по-третє, групувати на інтуїтивній основі частотні слова у логіко-семантичні 
поля та, зрештою, намагатися таким чином об’єктивно відтворити “модель світу” май-
стра художнього слова. Зрештою, використання статистичних даних у лінгвопоетич-
ному аналізі дає тільки тоді результати, коли не відривається від ідейно-художнього 
змісту тексту.

Л.А. Абдушукурова, для прикладу, у скрупульозному аналізі порівнянь у  романі 
“Кола Брюньон” Р. Роллана наводить відсоткове співвідношення “словотем”. Під час по-
рівняння останніх з їх корелятами у памфлеті “Лілюлі” з’ясовується, що тваринний світ 
займає аж 35%, рослинний – 15%, а військова лексика – лише 2,5%, тобто менше, ніж у 
“Кола Брюньоні”. Натомість явища природи складають у ньому 2,8%, тоді як у “П’єр і 
Люс” – 5,8% [1, c. 16]. На фоні безлічі цифр авторка навіть не намагається з’ясувати при-
чини, оскільки на основі таблиці відсоткових співвідношень складно отримати істинне 
уявлення про такі глибоко різнорідні за своїм характером художні твори.

Більш узагальнені результати наводить І.В. Яковлєва, яка вивчала лінгвопоетичні 
особливості морської прози Дж. Конрада. Вона виокремила лексико-тематичні поля, що 
утворюються типовими для ідіостилю автора “пейзажними” словами – seascape, weather, 
land та виділила чотири найчастотніші лексеми, які актуалізовано в усіх описових кон-
текстах Дж. Конрада (sea, ship, sky, sun). Відштовхуючись від цих ключових слів, вона 
зауважує, що в ОП художні образи створюються переважно порівняннями і метафорами, 
від яких розгалужуються всі інші стилістичні засоби [22, с. 16].

Стилістичний опис натурального географічного середовища (як пов’язаного, так і не 
пов’язаного з природою) не є однією дослідницькою проблемою  у лінгво-поетиці. До 
конститутивних елементів опису пейзажу належать і часо-просторові рамки художнього 
твору: епоха, пора року, доба, день і ніч на тлі координат топосу (країна, місцевість, 
небо, земля тощо). У тканині художнього твору ОП є явищем топохронного порядку – 
“статико-динамічною єдністю простору і часу”, який має властивість перетворюватись у 
суб’єктивний “хронотоп” [17, с. 23, 24], тобто є когнітивно зумовленим.

Чіткі когнітивні витоки ОП зумовлюють його темпоральний і локальний континуум. 
Пор.: (2) The abrupt descent of Penistone Craggs particularly attracted her notice, especially 
when the setting sun shone on it and the topmost Heights, and the whole extent of landscape 
besides lay in shadow / 27: 189/. У цьому уривку опис пейзажу конкретизується за рахунок 
використання топонімів (Penistone Craggs, Heights) та іменників конкретно-предметної 
семантики (descent, the topmost), а темпоральні параметри вербалізуються словосполу-



123

ченнями (setting sun, lay in shadow). Завдяки цьому читач розуміє, що дія відбувається 
увечорі поблизу Пеністонського Крегу.  

Безсумнівно, опис пейзажу є мовленнєвою рефлексією наратора, у якій відбито ін-
дивідуально-авторське ставлення та оцінка подій і персонажів на тлі зображення місце-
вості, краєвиду, тощо. Отож, кожний ОП є композиційно-мовленнєвим елементом цілого 
художнього твору. Він є ментальним простором письменника, у якому відображено його 
особисте сприйняття географічного середовища [5, с. 98; 12, с. 136; 19, с. 125].

Будь-який ОП визначається не лише топохронними координатами художнього мис-
лення, а комунікативними інтенціями автора, спрямованими на необхідність деталізації 
явищ природи, об’єктів місцевостві, краєвиду, їх характерних компонентів і диферен-
ційних ознак. Не випадково під пейзажем нерідко розуміють “образ природи художньо-
го твору, головним призначенням якого є його антропоцентрична спрямованість” [23, 
с. 138]. Це означає, що у художній літературі образ природи не є самоціллю, а засобом 
психологізації образу персонажу та його стану [8, с. 86]. 

Телеологія психологізму літературних образів на тлі ОП базується на підпорядко-
ваності єдиному об’єкту, на що “працюють” всі залучені мовні засоби. Отже, з лінгво-
поетичної точки зору сутність опису пейзажу є відтворення природного середовища 
– ландшафту, краєвиду, явищ природи та їх об’єктів, який у тканині художнього твору 
набуває топохронних і антропоцентричних властивостей,  що відображають індивіду-
ально-авторський світогляд та ідейно-художню позицію митця. Таким чином художня 
рефлексія ОП виявляється тісно пов’язаною з людиною – автором і його персонажем, їх 
внутрішнім і зовнішнім світами. 

У мовознавстві аналізу піддавались лише окремі аспекти опису пейзажу, однак з точ-
ки зору сучасної парадигми лінгвістики його дослідження не можна визнати вичерпним. 
Значну пояснювальну силу у цьому плані має когнітивістика, яка розширює можливості 
наукового розуміння феномену “опис пейзажу” у когнітивно-комунікативних вимірах. 
За допомогою когнітивних операцій можна викликати образ пейзажу в єдності і роз-
маїтті його фізичних та ідеальних параметрів. Цей образ сформований у нас на основі 
знань, отриманих перцептивним шляхом. І навпаки: слово “пейзаж” може асоціюватись 
з певним краєвидом, місцевістю, погодним явищем, а останні, у свою чергу, – є образом 
(гештальтом) відповідного природно-погодного середовища, краєвиду, місцевості.

В останній час ОП стають об’єктом концептуального аналізу. Так, розвідку поетич-
ного доробку Ліни Костенко у цій галузі здійснила І.М. Дишлюк, яка узагальнила по-
гляди науковців на мову поетеси, визначила специфіку складників концепту “природа” 
і встановила роль поетичних архетипів в організації її художнього світу. Концепт “при-
рода” у філософській ліриці Ліни Костенко має складну структуру, яка підтримується 
цілою системою лінгвокультурних одиниць, споріднених з цим концептом [7, с. 14]. Таке 
дослідження ідіостилю Ліни Костенко дало змогу з’ясувати оригінальність світобачення 
поетеси і простежити мовну специфіку зображеної природи, а також окреслити естетич-
ну значущість образів.

Дискретне розуміння концептосфери і врахування точки зору О.М. Кагановської [9, 
с. 40] дозволило виділити такі вкладені одна в одну величини, що є основними, але, оче-
видно, не кінцевими парцелами дискретизації концептосфери: ”гіперконцепт” → “ма-
кроконцепт” → “мезоконцепт” → “катаконцепт”, які складають основу концептосфери 
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[9:  43]. Була проведена наукова розвідка художнього концепту ПЕЙЗАЖ в англомовно-
му реалістичному дискурсі XVIII – початку XX століть, що дало підставу стверджувати 
про експлікацію концепт-ідеї  найузагальненішим вербалізованим поняттям ПЕЙЗАЖ, 
яке є родовим відносно прагматичних, семантичних і конструктивних складників дис-
курсивного жанру “опис пейзажу” та цементуючим центром його концептосистеми. 
Жанрово і дискурсивно детермінована концептосистема ОП базується на чотирьох ло-
гіко-семантичних компонентах, пов’язаних із стадіальним представленням інформації 
що{де, коли, як, чому}що(під)системи, у межах якої використовуються макроконцепти 
SKY/WEATHER, WATER, GROUND/EARTH, FIRE з подальшою їх деталізацією на лінг-
вокультурно та дискурсивно марковані образи у формі мезо- і катаконцептів. Чітко ви-
будована концептосистема сприяє гносеологічній орієнтації читача [18]. Концепти пер-
шостихій (води, землі, повітря, вогню) досліджується і на матеріалі російського роману 
[21]. Виділенню і моделюванню концептуального поля “атмосферні явища” у французь-
кій картині світу присвячена робота Ю.Є. Ломоносової, у ході якої виявлено лексичні 
та фразеологічні засоби вербалізації і визначено їх образний потенціал. Це дало змогу  
дійти до висновку про існування концептуальних зв’язків всередині досліджуваного кон-
цепту та відсутність чітких меж структурних компонентів концептів, тобто, одна ознака 
може належати до будь-якої зони інтерпретативного поля (енциклопедичної, прагматич-
ної, тощо). Велика кількість лексичних одиниць, якими вербалізуються концепти ДОЩ 
і ВІТЕР зумовлена їх комунікативною релевантністю для носіїв французької мови, що 
зв’язано з географічними та кліматичними особливостями Франції [14]  

висновки: Опис пейзажу – це художня модель конкретного географічного серед-
овища; це структурно, змістово і функціонально завершений мовленнєвий продукт, який 
відноситься до персонального (буттєвого) дискурсу з усіма  характерними для нього ри-
сами (хронотоп, мета, стилізованість мовлення, емоційна забарвленість, художня інфор-
мація, антропоцентризм, вигадка, стратегії, різновиди і жанри). Він має комунікативну 
спрямованість, власну концептосистему, конституюється специфічним набором засобів 
лексичного, морфологічного та синтаксичного рівнів, які разом сприяють створенню 
образності і психологізму – основних жанрово-стилістичних та лінгвопоетичних па-
раметрів опису пейзажу в тканині художнього твору. У ньому органічно поєднано від-
ношення автора до людей, природи, його думки і почуття, манера відчувати і бачити,  
душевний склад і світогляд. Художникам слова притаманне уподібнення атмосфери при-
роди і людського внутрішнього стану в системі координат “природа – людина – час”. 
Перспективним буде простежити становлення поняттєвого інструментарію такого роду 
наукових пошуків, а також його уніфікація. 

СПиСоК виКориСтаниХ дЖЕрЕЛ
1. Абдушукурова Л.А. Сравнения, вводимые союзом comme как средство худо-

жественной выразительности (на материале произведений Р. Роллана): автореф. дис. на 
соиск. уч. степени канд. филол. наук. – М., 1969.– 19с.

2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – 2-е изд. – М.: Искусство, 1986. – 
444 с. Бєлєхова Л.І. Словесний поетичний образ в історико-типологічній перспек тиві: 
лінгвокогнітивний аспект. Монографія. – Херсон: Айлант, 2002. – 368 с.



125

 3. Белый А. Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятии природы. – СПб.: 
Азбука-классика, 2001. – 327 с.

5. Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс / М.П. Брандес. – 3-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004. – 416 с 

 6. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М.: Изд-во АН 
СССР, 1963. – 255 с.

7. Дишлюк І.М. Лексико-семантичне вираження концепту “природа” в поетичній 
мові Ліни Костенко: автореф. дис.на здобуття  наук. ступеня канд. фил. наук: 10.02.04. – 
Харків: ХНУ, 2002. – 18 с.

8. Домашнев А.И. и др. Интерпретация художественного текста. – М.: Просвещение, 
1983. – 192 с.

9. Кагановська О.М. Текстові концепти художньої прози (на матеріалі французької 
романистики середини ХХ сторіччя). – К.: ВЦ КНЛУ, 2002. – 292 с.

10. Корольова А.В. Теорія художнього мовлення в контексті лінгвопоетичної пара-
дигми // Мовні і концптуальні картини світу. З. н. пр. – ВПЦ “Київський ун-т”, 2003. – С. 
250–254.

11. Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности / Отв. Редактор 
Б.А.Серебреников. – М.: Наука, 1986. – 156 с. 

12. Кухаренко В.А. Интерпретация текста: Учебник для студентов. – Одесса: Лат-
стар, 2002. – 292 с.

 13. Левин Ю.М. Избранные труды: Поэтика. Семантика. – М.: ЯРЛ, 1989. – 824с.
14. Ломоносова Ю.Є. Концептуальное поле “атмосферные явления” во французской 

языковой картине мира : автореф. дис.на соискание  науч. степени канд. филол. наук: 
10.02.05. – Белгород: БелНУ, 2008. – 22 с.

15. Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб: Искусство, 2000. – 704 с. 
16. Онишук И.Ю. Описание пространства как способ создания эффекта 

эмоционального напряжения в романе Брема Стокера “Дракула” // Записки з романо-
германської філології / Под. ред. І.М. Колегаєвої. – Вип. 15. – Одеса: Фенікс, 2004. – С. 
164–178.

 17. Никитин М.В. Основания когнитивной семантики. – СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2003. – 277 с.

 18. Пасічник Г.П. Об’єктивація макроконцепту “пейзаж” в англомовному художньо-
му дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. н. пр. – 
вип.11. – К.: Логос, 2007. – С.261–265.

19. Пейзаж как развивающаяся форма воплощения авторской концепции / Межвузов-
ский сб. научн. тр. – М.: МОПИ, 1984. – 134 с.

20. Саводник В.Ф. Чувство природы в поэзии Пушкина, Лермонтова и Тютчева // 
В.Ф. Саводник. – М., 1911. –  С. 2,1,1,

21. Фролова Л.В. Концепты первостихий (вода, воздух, земля, огонь) в романе М.М. 
Пришвина «Кащеева цепь» : автореф. дис.на соиск. уч. степени канд. филол. наук: спе-
циальность 10.02.01. – русский язык.- Орел: ГБОУ ВПО «Липецкий государственный 
педагогический университет», 2012. – 24 с.               

22. Яковлєва І.В. Лінгвостилістичні особливості морської прози    Дж. Конрада: авто-
реф. дис.на здобуття  наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.04. – Львів: ЛНУ, 2002. – 22 с.



126

 23. Лингвистический энциклопедический словарь. Классика энциклопедий / Гл. ре-
дактор В.Н. Ярцева. – М.: Директмедиа, 2008. – 1000 с. – ISBN-5-94865-189-4.  

 24. Brunner G., Grafen G. Texte und Discurse. Methoden und Forschungsergebnisse der 
Funtionalen Pragmatik. – 2., verb. u. erw. Aufl. – Opladen, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 
2004. – 440 S.

 25. Vorobyova O.P. Conceptual blending in narrative suspence: Making the pain of anxiety 
sweet // 7-th International Cognitive Conference: Abstracts. – July 22-27, 2001, University of 
California, Santa Barbara. – P. 188–189.

26. Hardy Th. “The Life and Death of the Mayor of Casterbridge” A Story of a Man of 
Character. – NY: St. Martin’s Press Inc., 1964. – 367 p.

27. Bronte E. Wuthering Heights. – GB: OUP, 1995. – 389 p.

Стаття надійшла до редакції 03.10.14

г.П. Пасичник,  канд.фил.наук
ВГУЗ “Ужгородский национальный университет”, Ужгород

оПиСаниЕ ПЕйЗаЖа в Лингво-ПоЭтичЕСКиХ СтудиЯХ
В рамках современных когнитивных исследований рассмотрено изучение описания 

пейзажа художественного произведения в лингвостилистических студиях, определено 
проблемы и перспективы научных изысканий. Проанализированы основные тенденции и 
аспекты научных поисков в предыдущем и настоящем столетиях, в ходе чего выяснена 
сущность и основные свойства описания пейзажа, преимущества и недостатки раз-
личных подходов к исследованию.

 Ключевые слова:  лингво-поэтическое исследование, описание пейзажа, художе-
ственный концепт.
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lanDscape DescripTion in The linguisTic-poeTic sTuDies
In the boundaries of the modern cognitive investigations the study of the belles-lettres 

landscape description by the linguistic-stylistic schools has been performed, problems and 
perspectives of the scientific research have been determined. Main tendencies and aspects of 
the scientific research in the previous and current centuries have been analyzed, in the course 
of which the essence and the major properties of the landscape description have been  clarified, 
as well as advantages and disadvantages of the different approaches to the investigation.

  Key words:  linguistic-poetic research, landscape description, belles-lettres concept.
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ЗміСт і наративна СтратЕгіЯ в іСторичній  
ПовіСті м. мартинЮКа «Під мурами твЕрдині» 

До 80-річчя з Дня народження
доктора філологічних наук, професора

Людмили Василівни Бублейник
присвячується

Розглянуто наративну стратегію М. Мартинюка як спосіб вираження змісту істо-
ричної повісті «Під мурами твердині» (2012), проаналізовано її структуру, доцільність 
і недоцільність текстової фрагментації, визначено специфіку побудови образної систе-
ми, стилю та візуального і звукового рядів, досліджено прийоми ритміко-інтонаційної 
організації тексту, їхній вплив на емоційну сферу людської психіки, охарактеризовано 
смислотворчу роль реального, історичного та міфічного часопростору, з’ясовано ко-
мунікативну функцію твору, зокрема розкрито взаємодії сучасної та архаїчної лексики, 
тексту і підтексту, указано на ступінь полігенетичності підтекстів (термін П. Таммі). 
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…книга про те, чого нас намагалися позбавити 

в усі часи й намагається дехто позбавити нині, – 
про нашу національну й історичну пам’ять. 

Микола Мартинюк
 
Письменник Микола Мартинюк, лауреат Міжнародної премії ім. Миколи Гоголя, ди-

пломант Міжнародного конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів 
для дітей «Корона слова», в історичній тематиці не новачок: повість «Під мурами твер-
дині», що вийшла друком 2012 р., є результатом багатолітньої праці. Історію рідного 
краю М. Мартинюк глибоко вивчав. Розповідаючи про виникнення свого задуму і на-
писання історичної повісті, письменник наголосив: 

«Це трохи більше двадцяти років прискіпливої постійної роботи над собою і прина-
гідної над текстом й виношування задуму. За цей час опановано й опрацьовано чимало 
літописних і документальних джерел, досліджено особисто фольклор, говірку і звичаї 
тих місцевостей, які описані у творі, проштудійовано достатньо словників давньорусь-
кої та давньоукраїнської мов, праці Ізмаїла Срезневського, Бориса Грінченка, Михайла 
Грушевського, інших авторів.

Як результат – ця повість удалася, і написана вона специфічною мовою, таким собі 
конгломератом давньоукраїнської й сучасної літературної мов. Усе інше, мабуть, інтуїція 
чи пам’ять роду – як хочете так і назвіть» [4]. 

©   Л. Оляндер, 2014
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Повість «Під мурами твердині» – оригінальна за своєю структурою і виразною об-
разною системою. Невипадково її автор отримав через Інтернет значну кількість схваль-
них відгуків, деякі з них полемічного характеру. Серед них треба назвати статтю Наталії 
Дев’ятко «Мандрівка читача в минуле», яка не лише відмітила художню майстерність 
М. Мартинюка, а й визначила своєрідний ракурс зображення далекого минулого:

«Час і місце дії, – пише Н. Дев׳ятко, – Волинь тринадцатого століття, славна доба 
становлення української державності, оспіване та неодноразово описане правління князя 
Данила Романовича (Галицького). Але якщо всі попередні книги про цей період, які по-
трапляли мені до рук, акцентували увагу на історичній складовій або на пригодницькій, 
то ця книга насамперед психологічно-світоглядна» [2]. 

Проте повість «Під мурами твердині» потребує й більш розлогого літературознав-
чого аналізу.. 

Мета статті – через поетику, яка розглядається в самому широкому смислі, через 
структуру тексту з’ясувати роль наративної стратегії в розкритті замислу історичної по-
вісті «Під мурами твердині». 

Особливість повісті, адресованої дітям середнього і старшого шкільного віку, по-
лягає в тому, що вона своїм змістом приваблює й дорослого читача, водночас задоволь-
няючи його естетично поетичністю створених картин. Наративна стратегія спрямована 
письменником на те, щоб, не спрощуючи зображення епохи, трактування історичного 
конфлікту, створення характерів героїв, їхнього внутрішнього стану, розкриття конфлік-
тних колізій, що відбуваються поміж людей, зробити текст не лише досяжним для під-
літка, а й таким, що стимулює його інтелектуальний зріст і тяжіння до нових знань. 

Друге не менш вагоме завдання, що стоїть перед автором історичної повісті, полягає 
в організації такої наративної системи, котра створювала б атмосферу відчуття вічності 
Життя, з його законами, щоб давнина сприймалася кільцем у його безкінечному ланцю-
зі, і водночас у проявах історичних подій і подіях – нерідко доленосних – у долях героїв. 
Уся конструкція будови тексту повісті «Під мурами твердині» дає підстави стверджува-
ти, що М. Мартинюк все це врахував і, організовуючи складну наративну систему, досяг 
потрібного ефекту. Широко відомі рядки Б. Пастернака: «Не спи, не спи, художник, / Не 
придавайся сну, / Ты – вечности заложник / У времени в плену» [6, 97] – можуть бути 
адресовані не лише майстрам красного письменства та інших мистецтв, а й до держав-
них діячів і пересічних людей. Все, що робилося в часи Данила Галицького, не кануло в 
Лету, воно має свій певний відгук і у ХХІ ст. 

Висловлені тут положення обґрунтовують своєчасність появи повісті М. Мартиню-
ка, у підґрунтя фабули якої невипадково покладена реальна подія – перебування князя 
Данила Галицького – сина Великого князя Романа Мстиславовича з династії Рюрикови-
чів – в Жидичині: 

«6 грудня 1277 року “на зимового Миколу” в селище Жидичин, що під Луцьком, на 
монастирській території якого була церква чудотворця Миколи Мирлікійського, вельми 
поважного на Русі святого, приїхав на прощу двадцятилітній князь Данило» [5, 7-8].

Про це повідомляється в передньому слові, яке варто було би визначити як уводини, 
тому що, по-перше, у такій спосіб всі подальші події, про які йдеться в повісті, вміщу-
ються в загальноісторичний контекст; по-друге, графічне оформлення уводин, стилізо-
ване під давньоукраїнський кириличний шрифт, викликає в уяві реципієнта образ ми-
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нувшини таким, яким він постає з літопису. Отже, письменник, зображуючи образ епохи 
ХІІІ ст., діє на слухові та зорові рецептори читача. Щоб створити відповідний ефект і 
найкращі умови для комунікації, М. Мартинюк враховує важливість не лише звучання 
слова, на чому наполягав Р. Інгарден у праці «Studia z estetyki» [Див. детально:8, 30], а й 
графічного його відтворення, на що слушно вказував Г. Маркевич, полемізуючи з вели-
ким філософом-феноменалістом у книзі «Główne problemy wiedży o literaturze» (1966).

Аналізуючи структурні особливості повісті «Під мурами твердині», треба підкрес-
лити, що цементуючим всі його рівні чинником слугує ейдетичний концепт. 

А. Степанова, характеризуючи ейдетичний концепт міста, вказала на «возможность 
перехода философской категории в область литературоведения: трансформацию понятия 
“эйдос” в художественный образ». Ці думки дослідниці легко переносяться на створений 
М. Мартинюком образ Волині і волинський текст, на давню Русь.   

«Придерживаясь традиционного философского понимания эйдоса как “идеи, сущ-
ности, зримого образа”, – пише А. Степанова, – мы склонны рассматривать его как одну 
из важнейших характеристик образа города в городском тексте. Во многом порожден-
ная городским мифом, укорененная в городском сознании идея города заключает в себе 
духовный смысл, “душу” города, по мысли Н. Анцеферова, характеризующую городской 
организм как конкретную индивидуальность. Иными словами, идеал города представля-
ет скрытый имманентный смысл его бытия» [7, 162]. 

Розмірковуючи в цьому ключі, можна сказати, що у глибинах повісті «Під мурами 
твердині» є прихований смисл буття Луцька, Жидичина, Волині, Русі, яке було типовим 
для всієї країни, але відбувалося воно в різних її частинах і окремих долях у специфічних 
формах. 

Ось чому поетична картина ночі на Івана Купала – це більш  ніж розповідь про зви-
чай, про випадок у житті Ратибора і не данина українській екзотиці. Враховуючи полі-
генетичність підтекстів (термін П. Таммі), можна говорити про світогляд людини того 
часу, про її світосприйняття. Зміст сцени мартинюківської ночі на Івана Купала постане 
в нових вимірах, якщо її зіставити з повістю М. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала. 
Быль, рассказанная дьячком***ской церкви» та одноіменним фільмом Ю. Ільєнка. 

Пор.:
М. Мартинюк М. Гоголь
    «Чорнішої ночі Ратибор не знав, певно, 
скільки жив. Про такі ночі, чув од отця, 
нібито во врем׳я оно оповідали, що то по-
хмура повелителька потусвітнього холод-
ного мороку в чорній черничій халамиді 
чи щільній сукняній, трохи не повстяній 
смолистій опанчі звідде прибула на коні 
вороному сюди, у світ смертних слабко-
духих створінь, аби ще більше пригнітити 
їх, само собою стягнутих туго по руках і 
ногах павутиною волохатого страху, своєю 
непомірною ваготою. <…> 

   «Но вот блеснула на небе зарница, и пе-
ред ним показалась целая гряда цветов, все 
чудных, все невиданных; тут же и простые 
листья папоротника. Поусомнился Петро и 
в раздумье стал перед ними, подпершись 
обеими руками в боки.
 – Что тут за невидальщина? <…>
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    Такої непевної пори пробирався юно-
та… в пошуку заповітної чар-квітки, яка 
мала ось-ось… розцвісти, спотайна спа-
лахнувши на весь ліс сліпучо-іскристим, 
ніким ще не баченим досі, граєм. <…>
    Аж ось вона – доста знайома чисти-
на (поляна на узліссі. – Л.О.) окольного 
правічного дрімучого бору, де безмаль 
добрий місяць назад, на зелені свя-
та, завідома видивився буйні кущики 
папороті, щоб нині безперепонно сповни-
ти свій оддавнешній замисел – хай там що, 
а таки догледити безмірно хистку і нетрив-
ку мить її загаткового зацвітання» [5, 11 ]. 

    Глядь, краснеет маленькая цветочная 
почка  и, как будто живая, движется. В 
самом деле, чудно! Движется и стано-
вится все больше и краснеет, как горячий 
уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо 
затрещало, и цветок развернулся перед 
его очами, словно пламя, осветив и другие 
около себя. <…> зажмурив глаза, дернул 
он за стебелек, и цветок остался в его ру-
ках. <…>  Вокруг не шелохнет. Ух, страш-
но!...» [1, 49-50]

Порівняння свідчить, що обидва герої відчували містичний страх перед невідомим, 
обидва долали його, але мета їхня була різна. І ніч перед Іваном Купала розкривала про-
тилежні типи людей. Проте часте звернення до цієї ночі свідчить, що вона відіграє зна-
чну роль у свідомості народу протягом століть. 

Смислотворчим чинником є і структура книги, яка, так би мовити, віддзеркалює 
властивості людської пам’яті, в котрій минуле постає в окремих епізодах.

Структура повісті фрагментарна: текст складається з розділів, які не позначені ні за-
головками, ні цифрами. Кожен розділ / фрагмент є завершеним і може бути сприйнятий 
як окреме і певною мірою самодостатнє оповідання зі своєю тональністю та ритміко-ін-
тонаційним строєм. Цей ритм відповідає характеру, внутрішньому стану героя, соціаль-
ному становищу та роду його занять. 

Незважаючи на свою певну завершеність, фрагменти містять у собі такі моменти, які 
потребують подальшого розкриття. 

Наративна стратегія сприяє відчуттю дистанції віків, але разом із цим не викликає від-
чуття прірви між минувшиною і сьогоденням. Навпаки – історія сприймається нерозрив-
ним процесом, а реципієнт усвідомлює себе її часткою і бачить у ній своє коріння, бо десь 
там живуть і його пра-пра-прапращури. Історія постає часткою біографії реципієнта.

Це особливий вид історизму, котрий із понятійної зони входить і в область сугестив-
них переживань. Л. Ф. Кисельова ще в кінці 80-рр. писала:

 «Глубина историзма – важнейший критерий оценки художественного метода целого 
течения или отдельного писателя. <…> Почти каждое направление… выдвигало свою 
концепцию историзма в искусстве… <…> Историзм – сам историчен» [3, 162].

Історизм повісті «Під мурами твердині» виражається в тому, що вона викликає в на-
шого сучасника почуття особистої причетності до національної історії з давніх епох. Та-
кий історизм є пов’язаним насамперед із зростанням національної свідомості, з гордістю 
за свій народ і пишанням приналежністю до нього.

Між фрагментами значний пробіл – це простір мовчання, його зона, котра наділена 
своїм невимовленим змістом. Можна уявити, як із глибин століть раптом яскраво про-
яснюються картини тої далекої давнини, і люди наближаються до нашого сучасника, 
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котрий оглядається, вловлюючи зором відмінності побуту, одягу, поведінки, і водночас 
підсвідомо сподівається вгадати поміж героїв свого предка: а десь він все ж таки є. 

У художньому творі мовою є все (Р. Якобсон), у художньому творі мов багато 
(Ю. Лотман). Пробіли / мовчання – одна з них.

Простір мовчання – величезне біле полотно, виконує свою важливу комунікативну 
функцію, пробуджуючи в реципієнта уявлення. На тлі цього білого полотна вимальову-
ється візуальний ряд, кожен фрагмент якого має свою колористику та ритм фарб і звуків. 

Візуальний ряд є поліфункціональним – одна з його функцій полягає у створенні 
умов для емоційного занурення в епоху. 

Наслідок такої наративної стратегії має свої позитивні та негативні сторони.
Позитивна сторона – сприяння повільному читанню, яке зосереджує увагу на дета-

лях, активізує уявлення, пробуджує фантазію, стимулює зародження інтенцій тощо. 
Негативна сторона – сповільнення дії, яка часто зупиняється зоною мовчання, опи-

сом інтер’єра, окремих реалій, пейзажів, створенням портретів тощо. Проте письменник 
майстерно це компенсує, акцентуючи увагу на емоційній сфері, на цікавості до чогось 
незвичного, на таких моментах, як впізнання Данилком у жінці в багряному корзно своєї 
матері, на психологічному стані – на стані потреби вибору тощо. Щоб спонукати реципі-
єнта читати далі, потрібні були стильові прийоми. Треба було враховувати, що стиль – це 
і спосіб підтримки зацікавленості читача (М. Храпченко): в тексті завжди мають бути 
такі моменти, які ставлять перед реципієнтом запитання: а що далі? У пригодницьких 
жанрах, у детективах все навантаження падає на фабулу, на розвиток подій. Історія теж 
дає багато можливостей для такої побудови тексту. Проте М. Мартинюк обрав інший 
шлях, сконцентрувавши увагу не лише на гострих – нехай і доленосних – поворотах іс-
торії.  

Так, у першому фрагменті таким стимулюючим поштовхом до подальшого читання 
були дві фрази:

«Тепер знову чекати і вкотре за рік проживати все наново, поки вловить свого. А 
зірвати той цвіт, то зірве неодмінно» [5, 12-13].

Мимоволі постає питання: де, коли и в який спосіб? Водночас розкривається і харак-
тер Ратибора.    

В іншому фрагменті активізують такі речення: «На те воно й свято, і ним, як і кож-
ним прийдешнім днем, треба жити… Ажбо така його треба…». 

Тут свою роль відіграє загадковість недоказаного, загадковість трьох крапок [5,15]. 
Теж саме відбувається, коли читач доходить до речень: «Пекли, нили і дошкуляли не 

стільки давні рани, як задавнені болючі спомини. Їх на віку Ярослава Інгваревича набра-
лось удосталь. Та чи тільки на його?» [5, 17]. Проте тут зафіксований посттравматичний 
синдром. 

Крім функції активізації читацького інтересу певні фрази вказують на те, що починає 
складатися дієва лінія сюжету: 

«У князя ж Івана спадкоємців не було» [5, 18]; «Що привело тебе, княже, сюди… до 
мене? – поцікавився. Та ж надаремне … в Зимне я б не їхав… Хотів би я, щоб до зими… 
ти справив ікону Миколи Чудотворця» [5, 19] і т. д.

Проте не всі фрагменти написані в такому помірно епічному темпі. Раптом – начебто 
зненацька з’являється фрагмент – наприклад, опис погоні Данила і Василька за втікачем 
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Ярославом, – де  оповідання про подію подано у прискореному ритмі, який створювався 
градацією дієслів: не барилися, кинулися, скакали, мчали. І тоді швидкість ритму в описа-
ній сцені, як і в інших, відтіняється помірністю оточуючих їх фрагментів. Треба зауважи-
ти, що такий ритміко-інтонаційний контраст створюється і всередині сцени, набуваючи 
ознаки смислотворчого чинника:

«…вже добре було чути, як лопотить на вітрі Ярославово корзно і важко дихає під 
ним змучений рисак. Годі сказати, скільки іще тривала ся гонитва, якби не трапунок…

У вибалку, мов підкошений, кінь споткнувся – і Ярослав кубарем покотився в обічну 
кучугуру. В миг ока невдаха схопився на ноги, оголив меча і… спересердя брязнув його 
до ніг боярина…» [5, 80-81]. 

Мова твору характерна для історичних жанрів. Вона має двошарову структуру: один 
шар – мова сучасна, другий – стародавня. Майстерність М. Мартинюка проявляється в 
тому, що він досяг органічного злиття тих шарів. Тільки одного разу письменникові не 
вдалося уникнути неприродності мовлення, коли він вжив сучасний розмовний зворот 
у прямій мові. 

Архаїчна лексика, яка природно входить до тканини тексту, не вступаючи в конфлікт 
із сучасною мовою, теж складає враження давнини, що підкреслено оформленням під-
рядника, котрий міститься на шматку папіруса або берести. Взаємодію сучасної й арха-
їчної мов згармонізовано. 

Отже, в історичній повісті М. Мартинюка «Під мурами твердині» обрана ним на-
ративна стратегія відповідає тим завданням, що письменник поставив перед собою, вона 
ефективна в розкритті задуму твору і у створенні комунікативних  стосунків із читачем.

Завдяки вірно визначеній наративній стратегії текст має властивість «рости» разом 
зі своїм реципієнтом, для якого з часом завдяки полігенетичності підтексту будуть роз-
криватися нові виміри твору і народжуватись – разом із збагаченим тезаурусом – нові 
інтенції.
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СодЕрЖаниЕ и нарративнаЯ СтратЕгиЯ  
в иСторичЕСКой ПовЕСти н. мартЫнЮКа «Под СтЕнами 

КрЕПоСти» 
Рассмотрена нарративная стратегия Н. Мартынюка как способ выражения со-

держания исторической повести «Под стенами твердыни» (2012), проанализирова-
на ее структура, целесообразность и нецелесообразность текстовой фрагментации, 
определена  специфика построения образной системы, стиля визуального и звукового 
рядов, изучены приемы ритмико-интонационной организации текста, их влияние на 
эмоциональную   сферу человеческой психики, охарактеризована смыслообразующая 
роль реального, исторического и мифического хронотопа, исследована коммуникатив-
ная функция произведения, в частности раскрыто взаимодействие современной и арха-
ической лексики, текста и подтекста, указано на степень полигенетичности подтек-
стов (термин П. Тамми). 

Ключевые слова: автор / нарратор, архаизмы, нарративная стратегия, полигене-
тичность подтекстов, подтекст, система образов, структура, текст, хронотоп.
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conTenT anD narraTive sTraTegY  
in m. marTYniuk’s hisTorical novel «aT The Walls  

of sTrongholD “ (“piD muramY TverDYni”)
M. Martyniuk’s narrative strategy as a way of expressing the content of the historical novel 

“At the walls of Stronghold” (2012) is considered, its structure, expediency and inexpediency 
of textual fragmentation are analyzed, the specific features of the construction of image 
system, style, and visual and audio series are defined, ways of rhythmic and intonational text 
organization, their influence on the emotional sphere of the human psychology are explored, 
content forming role of the reality, historical and mythical timespace are characterized, 
comunicative function of the work is found, the interaction between modern and archaic 
vocabulary, text and subtext are examined, to the polygenetic degree of  subtexts (term by  
M. Tamma).

Key words: author / narrator, archaisms, narrative strategy, polygenetic subtexts, subtext, 
system images, structure, text, timespace.
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науКова рЕПутаЦіЯ БароКо: ЦінноСті і ПарадоКСи 

СЛовЕСноЇ КуЛЬтури традиЦіонаЛіЗму

У статті розглядається палітра сучасних наукових уявлень, зокрема – германісти-
ки,  про феномен словесного мистецтва бароко в Німеччині. 

Ключові слова: бароко, культурна реальність, класика і сучасність, традиціона-
лізм, наукова парадигма, роман. 

Звернутися до розгляду сьогочасної наукової репутації словесної культури бароко 
нас спонукає складність предмета і невизначеність дослідної думки навколо нього. Не-
безпідставно вчені схиляються розуміти бароко як своєрідний виклик – «смисл, постав-
лений перед всією наукою» [1: 330]. Відомо, що гідна, всебічно обґрунтована оцінка і 
уважне ставлення до барокових літературних здобутків у галузі барокознавства утвер-
джувалися надзвичайно уповільнено, в процесі постійного подолання тенденційності й 
ідейної опірності, оскільки дуже серйозно гальмувалися соціоідеологічними факторами 
офіційної думки доби. Через це хвилі інтелектуального визнання даного феномена чер-
гувалися з фазами його тотального заперечення, культурологічний процес освоєння ряс-
нів не тільки очевидними здобутками, але і суттєвими пробілами, осмислення та визна-
ння неоціненної барокової спадщини межувало з тотальним спростуванням культурної 
цінності барокового мистецтва слова, часто набувало ритму непослідовності. На сей час 
найбільш суттєві пункти дослідної недовіри і непослідовності в підходах до вивчення 
бароко чітко систематизовані та узагальнені видатним російським германістом О.В. Ми-
хайловим (див.: [1: 326–329]). З іншого боку, у духовній культурі та в процесі розвитку 
інтелектуальної думки не менш важливим є безупинний процес наступності і провоко-
ваної культурними феноменами інтелектуальної рефлексії навколо них. Тому уявляється 
цілком правомірним вести мову про доленосні парадигми осмислення явища барокової 
культури в системах різноманітних дослідних напрямів та різних епох. Так, виразник по-
зицій герметичної критики італійський літературознавець і літературний критик Орест 
Макрі в рамках розробленого ним методу неокомпаративізму вважає великі літературні 
епохи, серед них бароко, не стільки об’єктивно самоцінним явищем культурної реальнос-
ті, скільки результатом рефлексії наступних поколінь. На його думку, бароко «стало ви-
находом мислі XX ст. і відповіло на специфічні потреби духа сучасності» (див.: [2: 240]).   

Щоб зрозуміти несхожість формотвірних постулатів, покладених в основу обґрунту-
вання ключового феномена барокознавства, достатньо порівняти між собою словарно-
енциклопедичні статті, що витлумачують сутність та естетичний потенціал барокового 
мистецтва. Якщо вчені-літературознавці, естетики, семіологи культури пропонують іс-
торичне зведення чи проблемний перелік багатьох концепцій і підходів провідних тео-
ретиків мистецтва та літератури [3: 14–25; 4: 57–59; ], а це має на меті запропонувати 
своєрідний вступ до сучасного розуміння природи художнього явища, то німецька теорія 
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культури значною мірою враховує досвід Г. Вельфліна і спирається на етапно-типоло-
гічний («фазологічний») підхід («phaseologischer Ansatz» [5: 44]), коли вбачає в бароко 
переважно «трансепохальний» феномен чи «дегенеративний» етап («degenerative Stufe 
der Kunst» [5: 44]) мистецтва після класики.       

Якщо характеризувати деякі найбільш очевидні суперечності або неузгодженості, які 
побутують нині у визначенні сутності мистецтва слова бароко і не можуть не впливати 
на практику дослідно-аналітичних підходів до новочасної літератури, то треба відзна-
чити, що в галузі барокознавства відбиваються фундаментальні закономірності поступу 
гуманітарного пізнання, розвиток сучасних наукових парадигм тощо. Відомо, що 1990-ті 
роки позначилися інтенсивним впровадженням світового пізнавального досвіду в по-
шуково-дослідні практики вітчизняних академічних спільнот. Багаті наслідками ког-
нітивні повороти в інтелектуальній історії, як наприклад, культурний, лінгвістичний, 
наратологічний, новий історичний, еволюційно-природничий, сприяли становленню 
поліцентричної науково-пізнавальної моделі сучасного гуманітарного дискурсу (див.: 
[6: 12–15]). Характерний для перехідної доби інформаційний вибух спровокував рішучу 
перебудову в системі пріоритетних об’єктів вивчення з боку філологів-знавців, укорінив-
ши зокрема їх переважну зосередженість на сучасному літературному ряді. Народжена 
на тлі ідей вгасання авторитету літератури (див.: [7: 213]) актуальна, хоча й спрощена 
у своїй штучності, опозиція «мода – екзотична давнина» знаменує перехід традиціона-
лістичної класики до периферійної зони уваги читацького загалу, її вилучення з так зва-
ного рецептивного канону – шкільного, академічного, загальносуспільного, тим більше 
контрканону (див.: [8: 170; 9: 180]), – приміром, у фонді електронної бібліотеки (litmir) 
«Дон Кіхот» Сервантеса фігурує як зразок «старовинної літератури». Виходячи з цього, 
можна зауважити, що причини для нинішньої суттєвої недооцінки криються як в істо-
рико-культурних закономірностях тої чи іншої пізнавальної конфігурації гуманітарного 
простору, зокрема спричинені некритично успадкованими традиціями наукових шкіл, 
так і полягають у процесах глобального переструктурування новочасного загального ін-
формаційного поля, що справляє різнобічний інтенсивний вплив на розвиток сучасної 
науки, германістики тощо. Але так чи інакше власне через свою вимушену маргіналь-
ність у сучасному літературознавчому контексті дослідний феномен бароко, німецького 
зокрема, поступово перетворюється на унікальний. Його вивчення в дискурсі нашої гер-
маністики вирізняється значною вибірковістю, до того ж напрочуд далеке від реальної 
системної повноти. 

Щоб адекватно зрозуміти роль історичної дистанції для визрівання гідної репутації 
літературного бароко, достатньо послатися хоча б на законодавчі свого часу, нігілістичні 
по суті, міркування Б. Кроче: «Історик літератури й мистецтва може судити про бароко 
тільки негативно, а саме як про заперечення або границю того, що, власне, і є мисте-
цтво або поезія. Можна не вагаючись вести мову про барокову епоху або про мистецтво 
бароко, але при цьому ніяк не можна випустити з уваги, що мистецтво ніколи не може 
бути барочним, а бароко – мистецтвом» [10: 117]. Утім, нечіткість наукового тлумачення 
мистецтва бароко і його проблемна репутація «вторинного стилю» (див.: [3: 14]), а та-
кож помітна невизначеність фундаментальних категорій аналізу (епоха чи / і стиль, на-
прям, тип свідомості, особливий інтелектуально-історичний і етапно-цивілізаторський 
стан розвитку філософії, науки, людської самосвідомості, приміром: «Бароко – не тільки 
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художній стиль, але й особливість філософії і науки, а також „людини Бароко“» [4: 57]). 
Якщо О.В. Михайлов з обережністю ставиться до категорій «стиль» чи «напрям» («…
насправді бароко – це зовсім не стиль, а дещо інше. Бароко – це і не напрям» [1: 329]), 
то Н.Д. Тамарченко більш беззастережно й однозначно оперує поняттям «напрям» [11: 
27]. Зрозуміло, що в епоху традиціоналізму словесні створіння відрізняються своєрід-
ною інакомовністю в значенні досить далекого від сучасності ладу образотворчості, і 
уособлюють суттєво іншу зображально-виражальну мову, ніж це звично нині, а отже, 
потребують специфічної призми їхнього сприйняття та тлумачення. 

Практика аналітичного розгляду барокових творів свідчить про наукову недостат-
ність певних, прийнятих нині теоретичних постулатів та термінологічних формулювань. 
Так, певним парадоксом виглядає той факт, що навіть наріжне питання хронологічних 
рубежів епохи, тривалість якої вчені інколи розтягують до двох сторіч (див.: [12: 59]), 
не вирішене переконливим чином. Якщо мати на увазі барокові жанри, зокрема роман, 
то треба вказати також на абсолютну невизначеність підходів до проблеми його само-
стійного статусу всередині еволюційного ритму романістики доби, бо, скажімо, деякі 
дослідники схильні відводити жанру другорядне місце порівняно з досвідом європей-
ських сусідів: «За критеріями якості і кількості німецька романна продукція не може 
зрівнятися з досягненнями романців, щодо яких ведуть мову про „століття роману“» [13: 
164], теза про відставання від зарубіжних піонерів жанру окреслює лейтмотив переваж-
ної більшості наукових розвідок.   

У німецькій германістиці не вщухає енергійна полеміка щодо характеру й ступеня 
конвергентності національного й іноземного варіантів роману, адже окремим ученим 
здається, що німецький здобуток можна осягнути шляхом прямого виведення художньо-
го досвіду з іноземної моделі. Тому нерідко навіть видатні національні романісти сеі-
ченто одержують репутацію залежних від іноземних надбань, наприклад, у новітньому 
підсумковому виданні XXI ст. науковці ведуть мову про Антона Ульріха і Гріммельсгау-
зена відповідно як про «наслідувача французів і народного письменника, що творить за 
іспанським зразком» [14 (2: 104)]. Розгляд історії роману часом також не позбавлений від 
акцентування певних, пріоритетних для дослідників етапів, текстів та персоналій і не-
обґрунтованого елімінування інших – приміром, іноді знавці, посилаючись на загальне 
забуття романів XVII ст. [15: 61], обмежують панораму жанру переліком лише окремих 
творів та найбільш яскравих постатей зрілого бароко (Лоенштайн, Ціглер, Гріммельсга-
узен) [16; 15]. 

Особливо оглядові праці припускаються невиправданої побіжності, скорочують ха-
рактеристику барокового роману до декількох малозначимих сторінок, необачно беручи 
під сумнів «пишну і прикрашену мову роману» [14 (2: 98)]. Навіть автори тих нещо-
давніх досліджень, які з ентузіазмом засвідчують функціонування роману як суттєвого 
явища новочасного літературного процесу, не можуть утриматися від низки негативних 
зневажливих позначень, наприклад по відношенню до одного з найцікавіших творів епо-
хи – «Арамени» Антона Ульріха – мовиться в ключі «жахливого кількісного розбухання» 
[17: 1683–1684].

Наведемо хронологічно свіжий, але від того не менше показовий усилу успадкуван-
ня зразок характеристики, максимально відстороненої від естетичної суті предмета: «Па-
нуючий тип німецького розважального роману – галантно-пригодницький. Він був обме-
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жений у своєму розвитку, оскільки сюжети черпалися з життя придворного суспільства» 
[18: 14]. Деякі енциклопедичні видання, вибудовуючи жанрову панораму романістики 
XVII ст. навколо шахрайського роману, взагалі утримувалися навіть згадувати про інші 
жанрові моделі, відверто виключали їх з розгляду, чи то зберігаючи обережне багато-
значне мовчання щодо преціозного та пасторального зразків, чи то пов’язуючи їх з кри-
зовими явищами  гуманізму (див.: [19: 330–331]). Проте має рацію відомий німецький 
теоретик класичного роману Е. Трунц, коли наполягає, що піраміда літературних реалій 
романістики того часу вибудовувалася зворотним чином, тобто народна лінія, яка веде 
від Ніколаса Уленхарта до Гріммельсгаузена, в історико-естетичній свідомості самої епо-
хи залишалася все-таки не генеральною, а побічною течією («Nebenströmung»), скільки 
б ми її не виділяли або звеличували натепер [20: 30].  

Навряд чи переконливим є твердження про те, що література бароко в Німеччині 
представлена нібито тільки трагедіями А. Грифіуса і Лоенштейна, лірикою Флемінга, 
сатирою Мошероша і народним романом Гріммельсгаузена [4: 58], – подібне суттєве об-
меження потребує спеціальної додаткової мотивації. Щодо  романних різновидів у їхніх 
складних стосунках між собою, то лише з великою мірою умовності ми можемо пого-
дитися з тезою: «…низький варіант прийнято вважати негативним відбиттям високого, 
оскільки його ціннісні орієнтації практично збігаються з ідеалом, представленим у варі-
анті високому» [11: 28]. Суттєвим спрощенням було б інтерпретувати принцип бінарнос-
ті (так за Р. Алевіном [21]) в дусі негативного віддзеркалення першоджерела. 

Втім, ми далекі від наміру зводити наше завдання до констатації прорахунків, упе-
реджень чи невирішених питань барокознавства, а маємо на меті також привернути 
увагу до нових наукових вимірів даної галузі філологічної науки. Виходячи з такої за-
дачі, своєчасним уявляється послатися на спеціальний номер німецького літературного 
журналу «text+kritik» (квітень 2002), цілком присвячений вивченню творчої спадщини 
бароко. Помітно, що видавцями-редакторами керує інноваційне налаштування: вони до-
держуються дистанції щодо традиційних докорів на адресу бароко типу «ще не… (епоха 
Ґете)» і намагаються вийти за рамки тих парадигм, які ще не були органічно власти-
ві сеіченто, серед них, наприклад, геніальність і геніальне натхнення, автор і його твір 
(розуміється індивідуальне авторство), суб’єктивна естетика та індивідуальне самовира-
ження, перманентність інновацій і безперервне поглинання традиційного. На цьому тлі 
дослідники концептуалізують інакомовність барокової літератури («Alterität der barocken 
Literatur» [22: 3]), тлумачать дану якість в рамках таких новаторських підходів, як ме-
дійно-теоретичний, медійно-антропологічний, комунікативно-історичний, а також більш 
традиційних – рецептивноісторичний, жанровопоетикальний, також з погляду історич-
ної поетики. 

Подібне концептуальне річище висвітлює практику барокових полігісторів, які вико-
ристовували тексти поза індивідуальною власністю, під знаком «соціальної інтерактив-
ності», – барокові збірники флорілегіїв, словесні скарбниці та мотивно-тематичні зве-
дення розглядаються в плані передвістя сучасних банків даних («barocke Datenbanken» 
[23: 28]), процес літературної творчості ставиться в паралель до генеративного і мате-
матичного принципів [23: 29], невичерпна текстова комбінаторіка уподібнюється циф-
ровій грі та дигітальній революції [3], конструктивний стрижень тексту пов’язується з 
розбудовою медійного простору (роман Цезена «Ассенат» трактований як топос функ-
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ціонування плітки-новини) [24:  98], мовиться навіть про «штучний інтелект» [23: 29], 
провіщений бароко. Запропоновані підходи не тільки свіжі, вони здатні вражати уяву 
своєю сміливістю та непередбаченістю і, можливо, свідомо спрямовані на неочікуваний 
знавцями ефект. Через такі революційні проекти або прориви вчені намагаються пока-
зати взаємозв’язок літературного XXI століття з літературою Нового часу, прагнуть об-
ґрунтувати «генетичну вдячність» сучасності минулому, а саме – бароковій епосі, визна-
чити континуальність модерної літератури (див.: [22: 3]). Можна припустити, що завдяки 
цілеспрямованим зусиллям учених у подібних інтерпретаційних вимірах народжується 
новий чинник актуалізації літературного бароко як мистецтва слова, а разом з тим утвер-
джується інноваційний аспект репутації естетичного феномена барокової культури.                       
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Природа миСтЕЦтва та миСтЕЦтво Природи
у новЕЛаХ миХайЛа КоЦЮБинСЬКого

У статті розглядається хрестоматійний твір М. Коцюбинського “Intermezzo” з 
позицій становлення імпресіоністичного письма в українській літературі початку  
ХХ століття. Показано, що поетика новели, яка репрезентує синтез первин лірики, епо-
су та драми, виявляє взаємозв’язок і між натурфілософськими та культурологічними 
концептами, які репрезентують зміни у світогляді письменника. 

Ключові слова: українська література початку ХХ ст., творчість М. Коцюбинсько-
го, новела, імпресіонізм, епос, лірика, драма. 

Синтез різних мистецтв у літературному творі – це один із виявів яскравого й важ-
ливого процесу модернізації красного письменства, що постав у результаті глибинних 
світоглядних змін. Для конкретизації цього явища Ю. Кузнєцов пропонує термін “син-
тетична новела”, який пояснює так: Під синтетичною новелою мається на увазі міні-
атюрний прозовий твір, в якому з особливою силою виявилася тенденція до синтезу в 
літературі здобутків суміжних мистецтв [10: 108-109]. 

Образотворче мистецтво описує (або ілюструє) своє бачення Добра. Образ, запро-
понований художником, майже однозначний у сприйнятті глядача. Слово – більш віль-
не. Та водночас і більш невизначене: адже воно припускає більшу кількість тлумачень, 
аніж зображення. За В. Кошкіним, обсяг інформації, зафіксованої в картині, незмірно 
ширший, ніж у прозі або віршах. І саме тому словесне мистецтво лишає більше поле 
для співтворчості читача [9: 148]. Отож, згідно з теорією синтезу, літературний твір є не 
просто сукупність образів, а й сам образ — результат симбіозу Слова, Кольору та Звуку. 

Посилення інтересу до проблеми синтезу мистецтв, яке відбувалося в українській 
літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст., є одним із чинників, що дозволяють деяким до-
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слідникам визначати цей період як “неоромантизм”, або, згідно з концепцією Лесі Укра-
їнки, – “новоромантизм”

Новелістика стала головним виявом синтезу в українському письменстві. “Допо-
мога” суміжних Муз, запозичення певних структурно-композиційних та стилістичних 
ознак і прийомів були вельми важливими для зображення внутрішнього світу особис-
тості, відтворення її емоційних спалахів і станів, що є засадничим у новелістичному 
жанрі. 

“Відкритість і синкретизм” української прози зламу століть дозволили деяким до-
слідникам (І. Денисюкові, Ю. Кузнєцову, О. Рисакові) виокремити твори, в яких наявне 
переплетіння мотивів різних мистецтв, у окрему течію. Прийняти цю пропозицію до-
цільно за умови чіткого розрізнення понять “синкретизму” та “синтетизму”. 

За визнанням В. Яременка, синкретизм – явище, яке характеризує літературу по-
чаткового, колискового періоду, а не літературу розвинену… Треба говорити не про 
синкретизм, а про інтегративні процеси… Це процес синтезу вже сформованих, ви-
роблених стилів [15: 27-28]. 

На противагу цьому, слід зауважити: якщо сполучення стильових домінант (симво-
лізму, неоромантизму, імпресіонізму реалізму, експресіонізму) визначають як синтетизм, 
то синкретизм – це первозданна єдність зображально-виражальних засобів у межах кон-
кретного художнього твору, у якій дослідник відчитує “від тексту” окремі мозаїчні ком-
поненти – жанрові елементи або стильові домінанти [11: 220].

Як взірець екфразису новела на перших етапах становлення репрезентує злуку літе-
ратури, музики й живопису. Згодом, унаслідок посиленого пошуку письменниками духо-
вних первин буття, до зазначених видів мистецтва долучаються декоративно-прикладне 
та сакральне, що зумовлює особливу лапідарність і разом із тим – глибокий підтекст 
новелістичної оповіді. 

До того ж, низку новел із винесеними у заголовок мистецьким концептом можна 
вважати панорамним зображенням взаємин людини та її довкілля. Адже символізація 
виникає скрізь, де існує артефакт, який припускає численні інтерпретації. Семіозис куль-
турного явища вказує на підтексти, зумовлені об’єктивацією певних абстрактів, яка на-
далі може творити нові інтертекстуальні мотиви.

мета статті – виявити концептуальні риси літературного й живописного імпресіо-
нізму, відбитого у новелах “Intermezzo” та “Сон” М. Коцюбинського.

У зв’язку з утвердженням у сучасному українському літературознавстві думки про 
імпресіонізм як стильову домінанту прози Михайла Коцюбинського зростає інтерес до 
пізнання секретів творчої лабораторії митця, одним із яких є багата сенсуальна образ-
ність. Ритміка його мови, колір, рух, світло, дотикові та рухові враження – все це “ті 
засоби, які надають його творам нестаріючих рум’янців життя” [4: 56].   

На початку ХХ століття (“В путах шайтана”, “Цвіт яблуні”, “Невідомий” тощо) 
М. Коцюбинський постав сформованим художником, що дало І. Франку підстави вва-
жати його “одним із найкращих наших новелістів”. Його творчість у цей час демонструє 
виняткову пластичність образної системи, глибоку філософічність, майстерність у ство-
ренні зорових і слухових образів, яскравість, оригінальність і влучність художніх засо-
бів. У своїй зрілій прозі митець мовби розчиняється у внутрішньому світі персонажів, і 
нерідко дуже важко розрізнити голос автора та його героя [3: 107]. 
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Імпресіоністичне бачення світу крізь призму звукової образності створюється завдя-
ки оживленню природи, однак у кожного з письменників персоніфікація відбувається по-
різному. Так, оповідач “Intermezzo” вслухається в кування зозулі, переходить на її мову, 
з чого починається поріднення митця з природою [14: 117]. З плином оповіді цей процес 
сягає рівня, на якому оповідач “індивідуалізує… стеблину, квітку, намагається побачити 
форму її руху, погладити, щоб відчути фактуру матеріалу, послухати шелест, почути за-
пах” [5: 173-174], – залучає всі п’ять чуттів для пізнання природних явищ.

Градація звукового образу стає складнішою в десятому розділі новели, де герой 
спробував осягнути, як жайворонки творять пісню. Це потік асоціацій, викликаний пере-
ломом у внутрішньому світі ліричного героя, – однак не лише майбутньою зустріччю з 
людиною, а й загостренням відчуття “своєї” землі: “Всю її, велику, розкішну, створену 
вже, – всю я вміщаю в собі. Там я творю її наново, вдруге”.

Зазначена частина “Intermezzo” – музикально-естетичний трактат із філософським 
зачином [12: 117]. “Коли… вслухаєшся в многоголосу тишу полів, то помічаєш, що в ній 
щось є не земне, а небесне”. Однак на початку в уяві героя постають звуки, що належать 
до “потоків людського життя”: “Щось наче свердлить там небо, наче струже метал… 
і дрібно сиплеться регіт на металеву дошку, як шріт” [6: 240]. 

Пізнавши пісню жайворонка, оповідач спробував відтворити її: “Тью-і, тью-і, ті-
і-і… Ні, зовсім не так. Тррійю-тіх-тіх… І не подібно”. Як не можна повторити написане 
геніальною рукою, так і ліричному героєві Коцюбинського не вдалося наслідувати пісню 
польового птаха: “Як вони оте роблять, цікавий я знати? Б’ють дзьобами в золото сон-
ця? Грають на його променях, наче на струнах? Сіють пісню на дрібне сито і засівають 
нею поля?”. Так, незалежно від Андрія Бєлого [див. 2, 336], український новеліст біля 
витоків мистецтва природи ставить “Геліоса-Сонце” та “Орфея-Птаха” [11: 231].

Ця дивовижна пісня, як визнає сам герой, будить у ньому жадобу пізнання. Людині 
не дано повторити пташину пісню, й тому оповідач “олюднює” її, уподібнюючи спів 
жайворонка до роботи: “З того посіву зійшла срібна сітка вівсів… А згори… струже 
срібні дошки і свердлить крицю”, людських почувань: “плаче, голосить і сіє регіт на 
дрібне сито”, мистецтва: “в небі співають хори, грають цілі оркестри”.

Аж урешті підгледів “технологію” жайворонкового піснетворення, – і вона також 
“олюднюється” в порівнянні з настроюванням арфи та гри на ній: “Се було прекрасно” 
[6: 241]. Намагаючись “зупинити мить”, автор зосередив увагу на рухомих і звукових 
образах, підсилюючи їхній динамізм і емоційну наповненість дієслівною синонімікою. 
Відбувається внутрішній діалог між розповідачем, який збирає враження, й природою – 
джерелом вражень, що кристалізуються в містких символах твору.

Як зауважував М. Барг, подібність людини до Бога полягає в її “творчому вмінні ко-
ристуватися символами” [1: 269]. І не лише користуватися, а й переосмислювати тради-
ційні символи та творити нові, що виразно видно в  досліджуваних прозових шедеврах. 

Імпресіоністичне бачення світу крізь призму звукової образності створюється завдя-
ки оживленню природи, однак у кожного з письменників персоніфікація відбувається 
по-різному. Важливе місце в українській новелістиці різних стильових течій посідає об-
раз води. Зокрема, у новелі М. Коцюбинського “Сон” завдяки цьому концептові розмика-
ється хронотоп оповіді, ускладнюється її наративна структура (“сон” як “текст у тексті”), 
створюються складніші образи. Від самого початку оповідь базується на образі води, 
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який виникає уві сні Марти: Снилося їй, ніби вона доїть корову. Одтяга дійки, а що сикне 
в дійницю, то насподі не молоко, а чиста вода. Що воно значить? Чиста вода… [7: 112].

Відтак цим питанням упродовж усієї оповіді переймається Антін, герой новели. На 
кожному своєму кроці він бачить картини, які так чи інакше повертають його до образу 
води:

Антін покидає бульвар і виходить на міську площу, де в самому центрі –  калюжа. 
Йому не треба дивитись на місто. Він може глянуть в калюжу й побачити город: важ-
кий білий собор в шапці зеленої бані, цегляний будинок управи і жовті стіни суду. Все 
вмістилось в одній калюжі [7:  112].

Імпресіоністичний пейзаж міста, який “написано” в уяві героя, є проекцією зовніш-
ніх реалій на внутрішній світ: “Як в калюжі весь город, так і в окремому дні він бачив ціле 
життя своє”. І в цьому відбитті образ води отримує нові асоціативні зв’язки: “Вранці… 
пив чай нашвидку за столом, заслідженим денцями мокрих склянок і посудою… Потому 
обідав, все в тій самій годині, з вічно захопленим: “А в нас сьогодні зелений борщ!”

Новий виток асоціацій у героя викликають дівчата “з блиском вологих очей”: “Щось 
лишалось од них в повітрі, як після весняного грому… Хотілось щось пережити сильне 
й гарне, мов морська буря…”. Тому й постає в уяві Антона дощ як “симфонія крапель”: 

Тротуари блищали, ловлячи в себе вечірні тіні дерев. Капало зі стріх, все частіше 
краплі стікали з дахів, з ринв, зі стін. Вони грали, співали, міняли темп, силу і голос… 
Тихими вулицями, в вечірній мряці по всіх усюдах розтеклися з легким гойданням червоні 
вогні [7: 114].

У спогадах героя до образу води долучаються й образи інших стихій: Колись він 
бачив далекі краї, де сонце і море навперейми намагалися розгорнуть перед ним всі свої 
дива, але то було давно, й буденне життя вщерть занесло попелом згадки… [Тому] він 
любив сни. Лягаючи спати, наче пускаєшся плисти по морю ночі, невідомому, чорному…

Разом із композиційним концептом сну в імпресіоністичній оповіді з’являється при-
таманна символістичній поетиці фігура таємниці, недомовленості: Що там зустрінеш, 
побачиш, переживеш, поки темні хвилі ночі не викинуть тебе на ясні береги дня?” [7: 
114].

Лейтмотивні деталі твору, які є змістовими прирощеннями образу води, присутні в 
оповіді на різних її рівнях. Загалом вони працюють як на створення враження героя від 
дійсності, яка його оточує, так і на змалювання самої дійсності. Завдяки образові води, 
введеному на різних символічних рівнях у вставну новелу – сон Антона, Коцюбинський 
вперше в українській літературі витворює архетипний образ, який значно пізніше отри-
мав у працях К.-Г. Юнга назву “Аніма”. 

Це – безіменна жінка з “далекої, теплої країни” – острова серед моря, що колись 
промайнув у свідомості Антона “як казка”, образ ідеальної жінки в його ж підсвідомос-
ті. Жінка-Аніма зі сну є виявом alter ego оповідача, на що вказує така характеристична 
дзеркальна деталь, як “ціле небо в морі та ціле море в небі”. 

До того ж із плином оповіді риси води переносяться на інші об’єкти природи, які 
оточують героя та його ілюзорну супутницю: “Не знаю, – каже Антін, – хто з нас назвав 
ящірку душею каменя, живчиком, що вічно б’ється в важкій і нерухомій масі”.

Вода ж у сприйнятті героїв набуває “неплинних” ознак, перетворюючись передусім 
на людину: “Море несло на собі хвилю й, докотившись, коротким назвиклим рухом вики-



144

дало її на берег, неначе карти здавало” та на квітчастий луг: “Море… все розцвіталося 
срібними квітами”. 

Видиво моря викликає в жінки-Аніми (а, можливо, й у самого Антона) філософські 
роздуми про єднання між людьми: “Котиться хвиля з Африки і, як далекий братерський 
привіт – цілує скелі. І, може, та хвиля, що мила ноги араба, набігає тепер на мої ноги, 
як символ єднання (!)”. 

Марта ж постає в сновидінні свого чоловіка як вияв іншого юнґівського архетипу – 
Тіні: “Як в чарівному сні, вона ходила за ними по  вузеньких провулках, що порізали скрізь 
садки винограду і цитрин, то білі на сонці, то сірі у холодках”. Сутність сну вона пере-
носить на реальне життя, з чого виростає її тривога за сімейне щастя. 

За семантикою імен, Марта означає “наставниця” з латини. Героїня Коцюбинського 
турбується про спокій свого коханого, проте її турбота є виявом буденності її існування. 
Одні й ті самі образи, на які Антін звик дивитися романтичним поглядом, у Марти ви-
кликають передусім думку про те, що “нову діжку треба вимочити добре, що капусти 
сей рік треба наквасити менше… про матеріали і фасони дитячих курток, про запас 
буряків, про тисячі всяких дрібниць у господарстві”. 

Завдяки образам води оповідач робить місткий висновок про несхожість Антона та 
його дружини: “Мертвий спокій калюжі не могла скаламутити сильніша хвиля”.

Заглиблення в архетипний образ Води виявляється в сцені подорожі морською пече-
рою: Вона розщібнула рукав… і встромила руку, блакитну в місячнім сяйві. – Дивіться! 
– гукала вона… Тепер ми, як боги!.. Кричіть – “хай буде світ!”. 

Через образ води Коцюбинському вдалося втілити в творі “Сон” не лише особливості 
характеру головних героїв, а й чималу кількість філософських ідей: Не можна зростити 
квітку на ґрунті безводному. Вона зів’яне. Він розуміє, що без прози трудно прожити. 
Хай буде зверху піна, але під нею мусить в келиху грати чисте вино, і той, хто ллє у 
нього безперестанку воду, позбавить смаку вино [7: 133].

Українське уявлення про близькість людини до природи, показане в “Intermezzo” та 
“Сні”, виявляється засобами сугестії. Серед них – уривчасті фрази, якими оповідач гово-
рить про видимий світ, стрімкі переміни в ньому; звуконаслідувальні слова – намагання 
передати пташину пісню. Подібне явище – сенсорно відчутна картина природи – спо-
стерігається, наприклад, у “Двох шумах” Г. Хоткевича:

“Пташина скочила до води. Верть-верть хвостиком. Верть-верть.  Сіла на ближчу 
гілочку, цвірінькнула – і щезла в гущавині. Лиш струмочок – жу-жу-жу. А сусідній – жу-
жу-жу. Жу-жу-жу та й жу-жу-жу. З каменя острів зроблять, з калюжі озеро – зелене 
дзеркало” [13: 304-305].

Сам Коцюбинський у “Тінях забутих предків” уживав цей прийом для показу пасо-
виська:

“Птруа… птруа… Сонце пече. Робиться душно. Котяться вівці, пирхають на бігу, 
кривлять старечі губи, щоб краще стяти зубами солодкий храбуст… Хрусь-хрусь… 
хрум-хрум… Треться вовна об вовну, біла об чорну, хвилюють хребти, як в озері хвиль-
ки… Бе-е… ме-е… а собаки усе тримають отару у берегах” [8: 151].

Так само й ліричний герой “Intermezzo” знайшов відповідь на своє питання, по-
своєму сугестивно показавши поведінку пташки: “Тріпала крильми на місці напру-
жено, часто і важко тягнула вгору невидиму струну від землі аж до неба. Струна 
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тремтіла й гучала. …Єднала небо з землею в голосну арфу і грала на струнах сим-
фонію поля” [6: 241].

Усе викладене вище дає змогу зробити такі висновки.
Стильова манера імпресіонізму, явлена в “Intermezzo” та “Сні”, фіксує скороминуще 

враження зовнішнім знаком-словесним образом і водночас концентрує в ньому значний 
символіко-метафоричний потенціал. Тому так часто ключовими є чуттєві (звукові, зо-
рові, дотикові тощо) образи, посилені дієсловами руху, а іноді й елементами звуконаслі-
дування. З огляду на це, важливим композиційним концептом імпресіоністичної оповіді 
в досліджених творах є особлива поетичність викладу з застосуванням прийому одухот-
ворення.

Це дає змогу зробити висновок про те, що імпресіонізм як художня парадигма 
пізнання дійсності органічно притаманний українській літературі. Звернення до на-
укового визначення імпресіонізму та його стильових домінант, специфіки його літе-
ратурного та живописного, українського та зарубіжного вимірів дозволило по-новому 
поглянути на, здавалося б, добре вивчені твори української малої прози – “Intermezzo” 
та “Сон” М. Коцюбинського, і це становить плідний ґрунт для порівняння не лише зі 
знаковими, а й з менш дослідженими явищами української літератури кінця ХІХ – по-
чатку ХХ століть. 

Образно-звукові теми, які то доповнюють, то заперечують одна одну, всі разом по-
єднуються в прекрасну повнозвучну символічну картину, яка відбиває широкий спектр 
духовного життя людини й багатогранність буття взагалі.
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Природа иСКуССтва и иСКуССтво ПриродЫ  
в новЕЛЛаХ миХаиЛа КоЦЮБинСКого

В статье рассматривается хрестоматийное произведение М. Коцюбинского 
“Intermezzo” с точки зрения становления импрессионистического письма в украинской 
литературе начала ХХ века. Показано, что поэтика новеллы, представляющей собою 
синтез начал лирики, эпоса и драмы, обнаруживает взаимосвязь и между натурфило-
софскими и культурологическими концептами, проявляющими сдвиги в мировоззрении 
писателя. 

Ключевые слова: украинская литература начала ХХ в., творчество М. Коцюбинско-
го, новелла, импрессионизм, эпос, лирика, драма.
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The naTure of arT anD The arT of naTure in novels  
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The article gives an analysis of “Intermezzo”, an outstanding prose work by Mykhailo 
Kotsiubyns’ky, under the viewpoint of an impressionistic prose manner development in the early 
20th century Ukrainian literature. There was shown that the poetics of a story that represents 
the synthesis of lyric, epic and drama initials, also reveals interactions between natural 
philosophical and culturological conceits that represent the shifts in a writer’s worldview. 
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СЕміотичний аСПЕКт моди на ПриКЛаді  
роману Е. єЛінЕК „ПіаніСтКа”

 У статті аналізується знакова функція одягу на прикладі роману Е. Єлінек 
„Піаністка”(„Klavierspielerin“, 1983). Зазначено, що одяг є своєрідною метафорою та 
алюзією на фройдівський міф про психоаналіз, метою яких є зруйнувати кліше, якими 
ми мислимо.

Ключові слова: одяг, знак, міф, Єлінек, мода.

 „Я небагато знаю про себе, не особливо цікавлюся собою, але мені здається, що 
потяг до моди може замінити мене саму“ – пише Єлінек у своєму есе „Мода“ [1: 328]. 
Одяг дійсно належить до основних зацікавлень письменниці, стиль якої давно вже було 
визнано дослідниками її особистості та творчості, як авангардний. Верена Маєр і Роланд 
Коберг пишуть у  „Портреті“ („Porträt“ ,2006) про Єлінек, що вона міняє свій імідж з 
появою кожного її нового твору, ніби грається з ним [2: 173]. Ута Деґнер стверджує, 
що естетику моди самої Єлінек можна інтерпретувати як продовження її літературної 
поетики, наскрізним елементом якої є викривання та критика модних трендів, що керу-
ються виключно ринковими інтересами [3: 1]. Тож не дивно, що одяг є одним із основних 
мотивів у творах письменниці. Олександра Григоренко, наприклад, вказує, що у романі 
„Коханки“ всі предмети одягу прямо чи опосередковано корелюють із образом швейної 
фабрики, що виникає лише у пролозі та епілозі. Прямим корелятом є робочий одяг однієї 
з протагоністок. Одяг постає як інвестиція в чоловіче або жіночу тіло, як спроба збіль-
шення його собівартості [4: 10]. У романі „Жадоба“ на рівні самоцитування виникають 
мотиви з попередніх романів: це змагання за чоловіка за допомогою одягу, шафа для 
одягу, светр, що вже не може бути знаком власності, бо не личить чоловікові, для якого 
його плетуть [4: 11].

„Я є моїм одягом і мій одяг – це я“ – говорить Ельфріде Єлінек устами протагоністки 
своєї радіоп’єси „Джекі“ „Jackie, 2004“ [5: 71]. А в контексті нашого дослідження можна 
також сказати, що межі одягу виражають межі самої особистості. У романі „Піаністка“ 
(„Klavierspielerin“, 1983) межі мови одягу виражають рамки головної героїні, в які вона 
затиснута материнським контролем, а насправді суспільними міфами. У романі „Піа-
ністка“ Е. Єлінек експериментує із бартівською методикою – опис „міфу”, його аналіз та 
результат – викрита ідеологічна природа знака [8: 110]. Викрити міф, за переконанням 
французького семіолога, дозволяє цинічний і демістифікуючий погляд міфолога, тобто 
дослідника міфів [9: 374]. Саме таку стратегію конфронтації з міфами повсякденності 
приймає Ельфріда Єлінек в межах свого найскандальнішого роману „Піаністка“, який 
передусім відзначається надзвичайно точними спостереженнями соціологічного та пси-
хологічного характеру.  

©   Л. Нестер, 2014
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У даному  творі  Е. Єлінек вказує на міф, хворобливу реальність,  що несправедливо 
утвердилася у суспільстві споживання, завдання якої полягає у тому, щоб завжди і скрізь 
зупиняти людину, скеровувати її до нерухомого прототипу, який викреслює особистість, 
тому живе замість людини, ніби „велетенський внутрішній паразит, душить її, встанов-
лює рамки для її функціонування, у яких їй дозволено страждати, не змінюючи світу” [6: 
61]. І, як наслідок, з’являються такі, як Еріка Когут, протагоністка роману „Піаністка”. 
Один із багатьох членів суспільства – це „комаха у бурштині, поза будь-яким часом, ві-
ком. У Еріки немає історії, і вона не творить історії. Здатність повзати ця комаха уже 
давно втратила. Еріка запечена у нескінченну форму для випічки” [7: 17–18]. Головна 
героїня роману, тридцятишестилітня учителька музики, нереалізована піаністка, Еріка 
Когут, мати якої ставить перед дочкою мету – стати відомою піаністкою і свідомо, за-
ради досягнення цієї мети, відгороджує її від будь-чого іншого. Вона сприймає свою 
дитину як власність: сім’я і держава наділили її „незаперечним материнським правом“. 
Ще „коли вона спостерігала за шматком глини, який випав із її власного нутра, то, не 
вагаючись, взялась за його формування… Забирала все зайве тут і там. … І ось, нарешті, 
Еріка готова, максимально витончена, тепер вона повинна впрягтися у віз мистецтва і 
негайно починати творити“ [7: 31]. Еріка вже більше схожа на сконструйований меха-
нізм, бездушну річ, яка нагадує музичний інструмент. Створюється метаболічний образ 
людини-інструмента, позбавленого ідентичності, живого людського, духовного начала. 
В описі зовнішності Еріки використовуються прямі лінії, в портреті постійно підкрес-
люються загостреність рис, „… погляд, яким можна було б різати скло…“ [7: 85]. „Еріка 
надає своєму обличчю зверхнього виразу, ніс, рот – усе перетворюється на стрілку – 
вказівник, який пробиває дійсність наскрізь…“ І навіть у зовнішньому вигляді головної 
героїні появляються прямі лінії: „Спідниця в клітинку і складку… А до неї Еріка вбрала 
шовкову блузку, яка закриває верхню частину її тіла… І сама Еріка старанно закрита на 
всі замки“ [7: 61]. До того ж закрита настільки, що вже не відчуває ні болю, ні холоду, ні 
тілесної насолоди. В даному контексті варто зауважити, Ролан Барт проводить паралель 
між одягом і тілом, зокрема він стверджує: „одяг знаходиться у знаковому співвідношен-
ні із тілом. Як чиста відчутність, тіло не може щось означати, але одяг забезпечує перехід 
від чуттєвого до смислу“ [10: 115]. Отже одяг, взаємодіючи із тілом, є у даному випадку 
своєрідною „мембраною між зовнішнім і внутрішнім світом окремого суб’єкта та його 
соціального оточення“ [11: 104]. Доцільним тут є також твердження  

Л. Липавського про те, що „людина – це відносини тіла і світу, вона ніби опирається 
на дві хвилі. Їх взаємне погойдування i є людиною“ [12: 94].  

А.С. Зенкин пише, що „особистість може здійснити себе – успішно чи ні – в житті 
свого власного тіла. Слово і тіло – це дві доступні людині області екзистенційного вибо-
ру“ [12: 96]. Еріка Когут знаходиться під жорстким контролем матері. Виховуючи дочку, 
мати Еріки ставиться до неї, як до механізму, не задумуючись про те, що та може хотіти 
чогось іншого, аніж вона: „Мати піклується про гарне звучання інструмента й невпинно 
підкручує кілочки дитини, не стільки дбаючи про стан роялю, скільки про материнський 
вплив на цей норовливий, мінливий, живий інструмент“  

[7: 27]. Отже буквально з дитинства Еріка „позбавлена слова“ і тому письменниця 
детально знайомить читача із тим, як за законом компенсації „бере слово“ тіло героїні. 
Значимість тіла у цьому зв’язку полягає у тому, що саме воно забезпечує можливість 
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будь-якої комунікації, як вербальної (за допомогою голосу та тексту), так і невербальної 
(за допомогою поз, жестів, одягу). А оскільки одяг є культурним продовженням тіла, 
його завершенням та доповненням у смисловому полі культури, то його варто вважати 
тілесним знаком або соціальним позначником, нанесення якого спрямоване на суспільну 
комунікацію [13: 86]. 

Доцільно зазначити, що деталізованими описами одягу насичений весь роман, що 
надає контексту промовистості та метафоричності. Еріка любить гратися зі своїм одя-
гом. Власне, купівля суконь, пальт, костюмів, спідниць у дорогих бутиках – це  гра: адже 
молода жінка купує речі не для того, щоб їх одягати, а щоб вішати до шафи й роздивля-
тися. За Бодріяром: „Мода – це театр, де кожен може змінити свою роль чи своє амплуа. 
Потяг до моди є природнім. Мода може змінити смисл ситуації, занурити людину в нову 
систему знаків. Для людини мода є дзеркалом, в якому відображається бажання власного 
образу“ [14: 292]. Особливістю письма Ельфріди Єлінек є те, що вона завжди залишає у 
своїх героях „залишки людяності“, коли їхні пригнічені, уречевлені, майже неживі душі 
зберігають бажання та здатність до протесту та бунту. Фактично, повторюваність по-
купок утверджує право дочки самостійно розпоряджатися заробленими грошима, проте, 
водночас, символізує її бунт проти диктату матері, спробу виходу за межі того тісного 
простору, в якому її утримує мати, яка зоброняє Еріці навіть купляти одяг, адже всі заро-
блені гроші відкладаються на нову квартиру. „Але ти все проциндрила!“ – кричить мати 
після чергової покупки Еріки. „Ми могли би потім переїхати у нову квартиру, …. замість 
цього у тебе тепер є лише ганчірка, яка дуже швидко вийде з моди“ [7: 5]. Таким чином 
Е. Єлінек ще й викриває істинну суть сучасної музичної освіти і піддає розтабуюванню 
образ чудо-дитини, який, на думку дослідника стереотипного мислення 

Р. Барта, носить суто буржуазний характер: „Вундеркінд є предметом захоплення, 
оскільки ідеально уособлює в собі функцію всякої капіталістичної діяльності: виграти 
час, звести тривалість людського життя до арифметичного вирахування дорогоцінних 
моментів“. Музичну освіту міщанин сприймає як важливий крок на шляху підйому соці-
альною драбиною, як атрибут матеріального благополуччя [9: 374]. Для Еріки, яка ніколи 
не одягає придбаних нею модних речей, адже „вона хоче тільки володіти речами. Їй ціл-
ком достатньо прикласти до себе цю поезію з тканини і фарб, а потім повернутися кілька 
разів перед дзеркалом у звабливій позі. Так, ніби подув весняного вітру“ [7: 13], одяг 
стає знаком іншого виміру буття. Вона проживає свою долю у просторах другої реаль-
ності. „Друга реальність знищила першу, тривіальні масові міфи зруйнували реальність 
і замінили її віртуальною реальністю“ [15: 169]. Одяг у цій реальності є знаком іншої, 
„утопічної“ Еріки, яка не підвласна материним стандартам, яку не здатен затаврувати 
материнський диктат. „Бо вони (сукні) належать тільки їй! Її мати може забрати їх у неї і 
продати, але не може вбрати сама, бо її мати, на жаль, занадто товста для цих вузеньких 
убрань. Він увесь належить тільки Еріці. Їй одній“ [7: 12]. Те, що одяг стає знаком певної, 
хоч і нереальної свободи, не є випадковим, адже, за Ж. Бодріяром, мода – це ефемерність. 
Проте в моді людина здобуває таку свободу, за допомогою якої можна віддатись „насо-
лоді свавільності“. Мода демонструє розрив уявної структури речей. Мода – це свято і 
гра. Мода живе у світі емоцій, де нема заборон, що забезпечує появу позитивних емоцій 
[14: 292]. Варто зауважити, що і для самої авторки роману, як було вже сказано, мода 
відіграє важливу роль у житті.  Е. Єлінек стверджує, що „мода для неї – це орієнтир, за 
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допомогою якого вона визначає своє місце у світі. Я мало що знаю про себе…, але мені 
здається, що потяг до моди може замінити мене саму, і тому я просто впиваюсь в одяг 
з якоюсь дивною жадібністю, яка більше нагадує зречення, так, ніби я відмовилась від 
чогось і відпускаю на волю“ [11: 327]. Отже, мода – це форма непрожитої нею дійсності. 
Так само, як і для її героїні Еріки, що „іноді потай відчиняє дверцята шафи і гладить до-
лонею свідків своїх потаємних бажань. Хоч насправді ці бажання не такі вже й таємні, 
іноді вони просто кричать про те, ….. який у цьому всьому сенс” [7: 13]. Вчителька 
музики дуже ретельно ставиться до свого одягу, вона завжди доречно одягнена, проте 
її вбрання є своєрідним захистом від світу, який її оточує. За застібнутими блузками й 
довгими спідницями вона ховає від світу те, що могла б йому відкрити – свою зранену 
задресировану душу. Численні приклади безжального дресирування потребують теоре-
тичного узагальнення і Єлінек робить його, розмірковуючи на тему „Чи любить дикий 
звір дрімучий ліс, а приручений звір – манеж і свого приборкувача?“ Серед аргументів 
щодо заперечної чи ствердної відповіді з’являються знаки, які відсилають до перипетій 
виховання Еріки: „Звір носить мавпячий одяг на загривку чи на спині“ (пригадаємо хво-
робливу пристрасть Еріки купувати дороге елегантне, на її смак, вбрання, але не одягати 
його), „Деякі навіть скачуть на конях, вкритих шкіряною попоною!“ (сама Еріка теж 
дбає про аксесуари), „І його господар, дресирувальник, ляскає батогом! Він може по-
хвалити або покарати. Дивлячись, як звір служить. Але навіть найбільш витонченому 
дресирувальникові не спаде на думку вручити леопардові чи левиці футляр зі скрип-
кою й вирядити в путь. Ведмідь на велосипеді – це, мабуть, межа людської фантазії“ 
[7: 150]. Варто зазначити, що наведені приклади містять алюзії на фройдівські теорії та 
переносять акценти зображення з одягу на „міф про психоаналіз“, котрий функціонує як 
повторюваний суспільний дискурс. В образах Еріки Когут та її матері цитуються фрой-
дівські структури, крім того, що дочка стає для матері ерзацом відсутнього у сім’ї батька, 
водночас сама мати займає батьківську позицію [4: 11], яка проявляється у контролі та 
безжальному поводженні з дочкою. Безпощадне ставлення до дочки  призводить до того, 
Еріка сприймає зовнішній світ як приховану загрозу. Тому вирушаючи на прогулянку чи 
у мандрівку Пратером, вона одягається як професійний спортсмен. Проте це, як і все, 
що робить Еріка, має подвійне значення: вона може захистити своє тіло від зовнішнього 
ризику, якоїсь несподіванки, проте чи існує такий захист для її почуттів? Напевно, що 
ні, бо як стверджує теоретик і соціолог Ж. Бодріяр: „Як під мостовою ховається пісчана 
берегова полоса, так під сукнею ховається рана слів, що ніколи не загоюється“ [1: 1]. 

Жан Бодріяр  стверджує, що „мода, як і мова, прагне до соціальності. Мода для нас є 
місцем особливої напруги, дзеркалом, де відображається наше бажання власного образу. 
На відміну від мови, яка прагне комунікації, вона безкінечно розігрує комунікацію“ [18: 
182]. Для Еріки одяг приховує у собі потенційну можливість до визволення та самоіден-
тифікації через комунікативну гру із зовнішнім соціальним світом, представником якого 
є закоханий в Еріку студент Вальтер Клеммер. Саме в його особі Еріка бачить визволи-
теля з інертного буття і тому починає „прикрашати себе заради нього – ланцюжками, 
поясами, шнуруваннями, мештами-балетками, високими каблуками, хустинами, парфу-
мами, хутряними комірами і навіть пластмасовим браслетом…“ [7: 271]. Проте молодий 
студент розглядає можливий зв’язок із вчителькою як можливість набуття досвіду. „…
він хоче навчитись, як поводитись з молодими, більш розбірливими дівчатами“ [7: 104]. 
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„Клеммеру не так хочеться володіти самою Ерікою, як розкрити… цей прикрашений 
тканинами і фарбами пакет із кісток і шкіри. …Він хоче використовувати її тіло. Її душу 
він знає уже достатньо добре. Усі ці надмірності (прикраси) дратують Клеммера, бо ж у 
природі тварини не прикрашають себе, коли настає період спарювання [7: 270-272]. Від-
так у відносинах із вчителькою Клеммер керується тільки корисливими міркуваннями. 
Еріка ж створює у своїй уяві образ ідеального кохання, хоч насправді не кохає Клеммера, 
і розглядає можливість віднайдення щастя в шлюбі з ним. В її міркуваннях проявляється 
логіка типового споживача буржуазного соціуму, для якого шлюб – це плід холодного 
розрахунку, а не почуття. За міщанськими переконаннями, „природною кінцевою ме-
тою будь-якого зв’язку є шлюб” – вважає Ролан Барт. Укладення шлюбу сприймається 
як відновлення порушеного незаконним зв’язком порядку – вищої цінності сучасного 
західного суспільства. „Порядок паразитує на Коханні, все зло буржуазного суспільства 
– брехня, експлуатація, нажива – отримує підтримку від справжності молодої пари. Од-
нак бажання Еріки відповідати буржуазній нормі, яка проголосила шлюб основою ста-
більності, наштовхується на необхідність відмови від спільного життя з матір’ю, що, в 
свою чергу, виявляється ламанням більш раннього, а отже більш істинного порядку [7: 
378]. Звідси й амбівалентність почуттів героїні між потягом переступити межу і бажан-
ням не порушити кордон. Мазохізм в реалізації стосунків з Клеммером, де Еріка займає 
домінуюче становище, є засобом спокутування вини перед матір’ю. У цій мазохістичній 
грі передусім привертає до себе увагу сцена, коли Вальтер Клеммер після концерту „до-
помагає вчительці фортепіано вбратися у зимове пальто з лисячим коміром… Пальто має 
пояс на талії і розкішний хутряний комір. Потім він допомагає і матері Еріки вдягнути 
чорне каракулеве пальто“ [7: 100]. Ця сцена містить інтертекстуальне посилання на твір 
Л. фон Захера-Мазоха „Венера в хутрі“ („Venus im Pelz“, 1870), де, як відомо, головна ге-
роїня Ванда теж одягається переважно то у „хутряні накидки“, „горностаєві кацабайки“, 
„соболині шубки“, від чого Северин Куземський або її „раб Грегор“, як він сам себе на-
зиває, отримує надзвичайну насолоду [17: 48]. Варто зауважити, що у випадку з Клемме-
ром, обидві дами зображаються у хутрі, щоб засвідчити їхню домінуючу позицію. Крім 
того, рабська поведінка чоловіка проявляється ще й тоді, коли він проводжає обох дам 
Когут на трамвайну зупинку і при цьому кожна його спроба зблизитись із молодшою 
Когут наштовхується на холодний погляд та ігнорування, але все ж це не зменшує його 
запалу. Він продовжує розпочинати розмови на теми, які можуть бути цікаві Еріці, але 
його жалюгідні спроби проходять повз її увагу, бо для Еріки та її матері Вальтер Клеммер 
– лише надокучливий додаток, який заважає їхньому спільному перебуванню [18: 14]. 
Розвиваючи інтригу із чоловіком за власним мазохістським зразком, Еріка утверджує 
своє лідерське становище, що дуже лестить її безмірному самолюбству. Та у грі, яку вона 
нав’язує Клеммеру, жінка наштовхується на грубу чоловічу силу і шляхом застосування 
насильства Клеммер повертає собі свою домінуючу позицію. 

Внутрішнє незадоволення Еріки своїм теперішнім збуджує в ній бажання здолати 
„провалля буття“ і вона вплутується в історію з Клеммером, але не отримує своєї власної 
історії, оскільки невдалий роман зі студентом не вносить істотних коректив в її замкнуте 
існування. У фіналі роману Еріка одягає тісне плаття, яке відкриває її коліна, оголює спину 
і, можна припустити, її почуття. Вона хоче, щоб і на неї дивилися. Проте Клеммер та й інші 
перехожі не бачать Еріки, навіть фізичний біль, який завжди тамував душевний, цього разу 



152

не рятує: „Ніхто не дивиться на неї. Назустріч ідуть люди, обминаючи її, як вода – борти 
мертвого корабля. Вона не відчуває моторошного і довгоочікуваного болю“ [7:136] 

Упродовж усієї розповіді Еріка не бажає змиритись із соціальним призначенням свого 
існування. Проте її намагання зруйнувати status quo жалюгідні, фантазії жінки зваблю-
ють її за межі призначеного, але груба реальність, яку репрезентує безжальна авторка, на-
смішкувато і безцеремонно повертає її в установлені рамки. Іронія створюється за рахунок 
трагікомічного неспівпадіння сущого і даного. Головна героїня мріє про блискучу кар’єру 
піаністки, а працює вчителькою музики, хоче вишукано виглядати, а одягається повсякден-
но, жадає романтичних почуттів, а піддається грубому насильству. Намагається відімстити 
кривднику і покінчити життя самогубством, тобто здійснити неординарний вчинок, а на-
справді виявляється, що вона здатна лише встромити собі в плече кухонній ніж. 

У романі «Піаністка» розкривається процес фетишизації одягу. Одяг виражає спо-
творені стосунки матері і доньки, алюзії на фройдівські теорії переносять акценти зобра-
ження з одягу на „міф про психоаналіз“, котрий функціонує як повторюваний суспільний 
дискурс. Материнський контроль над дочкою виражається у контролі над її одягом. Крім 
того одяг у романі одухотворяється, стає носієм прихованих бажань головної героїні, 
знаком протесту та бажанням вирватися з неволі – є своєрідною метафорою, метою якої 
є викрити міфи і зруйнувати кліше, якими ми мислимо.
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СЕмиотичЕСКий аСПЕКт модЫ на ПримЕрЕ романа  
Е. ЭЛинЕК „ПианиСтКа” 

 В статье анализируется знаковая функция одежды на примере романа Е. Элинек 
„Пианистка”(„Klavierspielerin“, 1983). Указано, что одежда — метафора и аллю-
зия на фрейдовский миф о психоанализе, целью которых является разрушить клише, 
которыми мы мыслим.

Ключевые слова: одежда, миф, знак, Элинек, мода. 
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semioTical aspecT of fashion on The example of The novel 
„pianisT“ bY e. elinek

The article deals with clothing as a sign on the example of the novel „Pianist“ by E. Elinek 
(“Klavierspielerin”, 1983). It is indicated that clothing is a kind of metaphor and allusion to 
Freudian myth about psychology whose purpose is to destroy the clichés of our thinking. 

Key words: clothing, sign, myth, Elinek, fashion, impressionism, epic, lyric, drama.
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«КормЛЕниЕ КроКодиЛа ХуФу» виКтора ПЕЛЕвина,  
иЛи  гЕрмЕнЕвтичЕСКоЕ ПутЕШЕСтвиЕ С читатЕЛЕм По 

виртуаЛЬнЫм мирам

Статья посвящена анализу решения проблемы понимания в литературе постмо-
дернизма. Идет речь о доминировании психической реальности, множественности и 
виртуальном характере образов мира в постмодернистском произведении, что обу-
словливает обращение к герменевтическим стратегиям. Часть книги В. Пелевина «П 5: 
Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана» (2008) под названием «Кормле-
ние крокодила Хуфу» рассмотрена как герменевтическая игра-путешествие, в которой 
понимание авторской модели достигается путем прохождения читателя по ряду кру-
гов различных интерпретаций одного и того же события.

Ключевые слова: постмодернизм, герменевтика, игра, интерпретация, авторская 
модель, Виктор Пелевин.

Опорные для герменевтики термины «непонимание» - «предпонимание» и «понима-
ние», которое, хотя никогда и не бывает полным и раз и навсегда достигнутым, но все же  
предполагает соприкосновение между тем смыслом, который вложен создателем произ-
ведения в слово (образ), и тем, который рождается у реципиента, становятся особенно 
актуальными, когда разговор заходит о современной литературе постмодернизма. В ус-
ловиях, когда стало очевидным, что традиционные пути познания уже не представляют-
ся достоверными, и все чаще высказывается мысль о том, что «мы совершенно ирраци-
оналистически уверовали в возможность тотального рационалистического объяснения 
вместо того, чтобы осознать, что наша собственная человеческая природа не сплошь 
рациональна» [9: 248], в произведениях искусства выражается идея субъективности, 
относительности любой модели мира, а тем самым – и любого понимания. В связи с 
этим М.Н. Виролайнен представляет в качестве основного тезиса современного постмо-

©   В. Мусий, 2014
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дернизма следующий: «…все существующее принципиально множественно» [3: 482]. 
Исследовательница обращает внимание на то, что для постмодернистского сознания ха-
рактерна не просто смена ориентиров, приоритетов, ценностей, которая всегда происхо-
дит в живой культуре, но трансформация самого категориального аппарата, с помощью 
которого эти ориентиры, приоритеты и ценности как утверждались, так и отвергались. 
Если раньше «означающее» и «означаемое» могли совпадать полностью, частично, или 
же «мысль изреченная могла провозглашаться ложью», но в любом случае никто не под-
вергал сомнению тезис Парменида, на котором основана аристотелевская герменевтика, 
о том, что «одно и то же мышление и то, о чем мысль», то теперь постмодернизм декла-
рирует, что «связь между означающим и означаемым разорвана» [3: 479-480].

Цель данной статьи – выяснить особенности постмодернистского художественного 
текста с точки зрения постановки в нем герменевтических проблем, найти те знаки в 
нем, которые позволяют читателю приблизиться к пониманию авторской модели мира 
и человека.

 Для того, чтобы проиллюстрировать различие между постмодернизмом и предше-
ствующими литературными направлениями, в частности, романтизмом, сравним взгляд 
на процесс понимания в «Просто сказке» В.Ф.Одоевского и в одном из постмодернист-
ских романов. У Одоевского воссоздается «пограничное» состояние психики в момент 
перехода ко сну, когда, как заявлено в эпиграфе, «все, что для нас было легким очерком, 
получает образ полный и определенный» [7: 103]. Засыпая, Валтер слышит слова Кол-
пака, Туфли с красной пуговкой, Мыльницы. Для Колпака, рожденного «глубокомыслен-
ными нитями» и вязальными спицами, началом вещей и «пучиной премудрости» явля-
ется чулочная петля» [7: 106-107]. Для Туфли высочайшим существом на свете является 
сапожник, тот, «кто топчет чулки, от кого прячутся башмаки, и самые высокие ботфорты 
трепещут…» [7: 108]. Так выражается мысль о том, что отдельное сознание не может 
охватить действительность в ее целостности. У каждого – всего лишь частица истины. 
Но ни один не владеет всей полнотой знания. Это же касается и способности человека 
адекватно выразить с помощью слов свою мысль так, чтобы другой ее понял. Однако это 
вовсе не означает отрицания романтиками возможности приближения к постижению Аб-
солюта. Утверждается, как писал, оценивая решение герменевтических проблем в конце 
XVIII века Г.Г. Шпет, наличие «некоторого sui generis бытия идей, отличного от бытия 
вещей и чувственных представлений, бытия, следовательно, пребывающего и устойчи-
вого, в полном (т.е. и в субъективном и в объективном) смысле надиндивидуального» 
[11: 259]. Суть заключается в поисках пути прихода к общим идеям: сверхчувственное 
постижение, помощь духов и т.д. 

Совершенно иначе обстоит дело в постмодернистском произведении, читатель ко-
торого оказывается в бесконечном множестве миров, число которых равно числу от-
дельных, индивидуальных сознаний. Поэтому, в отличие от реципиента романтической 
«Просто сказки», не исключающего того, что наше представление о мире отражает лишь 
часть истины, поскольку наше сознание не может охватить Абсолют как целостность, 
а часть не тождественна целому, реципиент постмодернистского текста вынужден до-
пустить относительность, субъективность любой картины действительности. Каждый 
воспринимает «свое», у каждого «своя истина», которая может вообще никакого отно-
шения к чужой истине не иметь. «Все» нашего восприятия – это только наше «все». 
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Авторы переводят читателя в поле сознания героя, и, оказавшись в виртуальной реально-
сти, сформированной этим сознанием, читатель уже не воспринимает многочисленные 
метаболические приключения [12: 167-169] лишь как условность, как художественный 
прием. В конечном итоге делается установка на индивидуальный характер мифа, в про-
странстве которого живет человек. К примеру, в постмодернистском романе С. Ануфри-
ева и М. Пепперштейна «Мифогенная любовь каст» командир партизанского отряда не 
случайно носит фамилию Яснов. Он – из сна отдельного, индивидуального «Я», живет 
только в пространстве этого сна. В конечном итоге, читатель вместе с героями вынужден 
ограничиться симулякрами, как заместителями отсутствующей реальности, смириться с 
виртуальностью и множественностью миров, в которых пребывает человек, претерпевая 
многочисленные метаболы. Есть ли в этом смысл? Думается, да, поскольку помогает 
лучше понять человека. Определяя ведущие для современного искусства задачи, один из 
авторов «Мифогенной любви каст» С. Ануфриев заметил: «Социальная ценность этого 
отхода от мира в виртуальную реальность очевидна – человек обучается практическим 
навыкам, адекватным реакциям и эффективным действиям. В случае художественного 
творчества виртуальных миров все обстоит гораздо сложнее, ведь то, что они посещают 
или создают, не имеет конкретного практического применения. Но развитие за пределы 
личности ведет к расширению ареала обитаемых миров, что крайне важно. Ведь эпоха 
великих географических открытий давно позади и внешний мир нанесен на карты. Сей-
час началась эпоха великих психографических открытий и на карты наносятся Миры 
Иные, в которые ведет нас самопознание. А открытие всегда предшествует освоению, 
которое сейчас невозможно себе представить. Пока что задача нашего творческого по-
коления – картографировать психику, используя искусство, литературу, музыку, и состав-
лять атласы, доступные всем людям без исключения» [1: 56]. 

Отсюда – та специфическая для современного искусства особенность, на которую 
указывает Г.Л. Нефагина: «…на место причинно-следственных отношений, деклари-
рующих первичность материи, приходит модель такой реальности, в которой первично 
сознание» [6: 63].  Все это выдвигает на центральное место проблему возможности по-
нимания, толкования текста, его интерпретации, поскольку интерпретация представляет 
собой результат взаимодействия между человеком и миром. Другими словами, ситуация 
с постмодернизмом – одна из тех, которые, по словам Н.М. Шляховой, и делают пробле-
му понимания особенно актуальной. «Як правило проблема розуміння виникає тоді, коли 
розуміння стає проблематичним, тобто коли його немає», - пишет исследовательница 
[10: 286]. На неизбежность постановки этой проблемы указывает и ученый из Польши 
М. Марковский. «Я», отмечает он, воздействует на воспринимаемый этим «я» текст с 
помощью собственных идей-интерпретаций, а текст, в свою очередь, воздействует на 
«я». При этом, подчеркивает он, истинным для нас является не то, что есть в тексте, а то, 
что не вызывает диссонанса между состоянием нашего интеллектуального опыта и при-
входящим извне. «Зрештою, - приходит к выводу М. Марковский, - це єдиний момент, 
коли гуманіст може вести мову про відповідність чи адекватність. Адже йдеться не про 
відповідність фактів та ідей (яка консервує відділення суб’єкта від предмета й на додачу 
передбачає доступ до дійсного стану речей), а про відповідність досвіду й переконання, 
яка є основою будь-якої інтерпретації. Я бачу лише те, до чого я звик, але й переконаний 
лише в тому, що можу зрозуміти» [5: 497]. Во взаимодействии опыта, представлений и 
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понимания читателя, персонажей,  автора, как отдельных субъектов сознания, и лежит 
основа той герменевтической игры, которую предлагают постмодернисты.   

Как герменевтическую игру с читателем можно прочитать одну из частей «П 5» Вик-
тора Пелевина под названием «Кормление крокодила Хуфу». Ее персонажи – туристы 
из России Игорь, Алексей Иванович и Танюша. Находясь на юге Франции, они в виде 
«культурной программы» решают перед футбольным матчем посмотреть на «престиди-
житатора», или, как переводит одним словом на русский язык «шустропальцовщика», то 
есть фокусника. Из-за того, что фокусы их не впечатляют, а позже даже воспринимаются 
как издевательство, они ссорятся с фокусником, решают уйти, но теряются в возникшей 
«на месте знакомого мира черноте» [8: 150], а когда выбираются из нее, то оказываются 
строителями Великой Пирамиды, которых из-за опоздания на работу, скорее всего, от-
правят на съедение Священному Крокодилу фараона Хуфу. Таким образом, читателю 
необходимо искать в тексте произведения оставленные для него автором знаки, чтобы 
приблизиться к пониманию того, что произошло.

Первые установки на одно из прочтений содержатся в начальных строках произ-
ведения. Сообщается, что едущий с друзьями Игорь сначала «замычал», а потом, «еще 
во сне, забубнил какие-то непонятные многосложные слова» и «только после этого про-
снулся» [8: 119]. Итак, первый вариант интерпретации заключается в том, что читатель 
вместе с одним из персонажей погружается в его сон. Таким образом, субъектом, творя-
щим ту художественную реальность, которая открывается реципиенту, является Игорь. 
Поэтому, если связать непонятность и многосложность произносимых им слов с тем, что 
в конце он вместе с Таней и Алексеем Ивановичем, торопясь тащит нагруженную щеб-
нем тачку к месту строительства пирамиды, все объясняется странностью увиденного 
им сна, в котором он превратился в раба-египтянина.

Но далее задача читателя усложняется: автор «подбрасывает» ему новую информа-
цию. Выйдя из состояния сна, Игорь сообщает спутникам, что его сон был совсем иным 
– не о строительстве пирамиды, а о том, что они «вылетели на встречку, врезались в гру-
зовик и все трое погибли». Причем произошло это «мгновенно», поэтому они «сразу про 
это забыли и поехали дальше» [8: 119]. Эта новая информация определяет новое пони-
мание ситуации: речь идет о гибели людей и о посмертном состоянии их душ (или одной 
души, одного персонажа, Игоря). Таким образом, все дальнейшее выглядит странным 
потому, что это уже не реальное приключение. В таком случае читателю предлагается 
решение вопроса: а что такое смерть? И тут же Игорь передает свое понимание смерти. 
Он говорит: «И этот туман вокруг (…) – это на самом деле не туман, а типа облака … Или 
я даже не знаю. В общем, уже другой мир». Последнее же его замечание относительно 
того, что он «под конец» понимает, «что это не сон», а проснуться не может, как будто его 
«что-то там держит…» [8: 119], еще больше заставляет читателя переключиться на ми-
фопоэтическое истолкование ситуации. Дана установка не переход из состояния жизни в 
смерть, переход же всегда сопровождается испытаниями (в данном случае – испытание 
определит посмертную участь того, кто ему подвергся).  Необычно пространство: оно 
дискретно, причем из одного локуса в другой герои продвигаются через туман и «чер-
ноту». Поскольку же пространство состоит из отдельных абсолютно самостоятельных 
частей, в каждой из которых свои законы, и люди, обитающие в них, с одной стороны, 
являются двойниками, а, с другой, - наделены разными функциями. Так, в одном локусе 
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они туристы из России, а в другом – строители пирамиды. Но в одной точке – точке смер-
ти – эти двойники встречаются. В тот момент, когда одни попадают в катастрофу, других 
отправляют за опоздание на съедение крокодилу. 

Такая интерпретация возможна, но она оставляет в стороне большую часть текста 
– фокусы, главным из которых и был тот, название которого выступает в качестве заго-
ловка произведения: «Кормление крокодила Хуфу». Кстати, первое упоминание о фокусе 
само по себе является герменевтической игрой. Фокусник разворачивает перед туриста-
ми афишу. Читатель «видит» изображенное на ней через призму восприятия персонажей, 
точнее вводится в процесс апперцепции, совершаемой ими. Поэтому парящая над «жгу-
чим брюнетом в чалме» женщина названа «гражданкой», ткань, облегающая ее тело, 
уподобляется «кисейной шторе». Именно разглядывающим афишу туристам принадле-
жит и ее оценка: «фокусник, возможно, выручил бы больше денег, сдав ее букинисту, а не 
используя в качестве реквизита». Далее следует расшифровка текста на афише. Татьяна 
переводит фразу «Кормление крокодила Хуфу». «Хуфу – это имя крокодила?» - спраши-
вают ее. Она отвечает, что так зовут фараона. «Фараон Хуфу кормит крокодила? (…) Или 
крокодила кормят фараоном Хуфу?» - спрашивает Игорь. Татьяна дает ответ, опираясь 
на структуру фразы: «…крокодил принадлежит фараону Хуфу, и этого крокодила кор-
мит неустановленное лицо. А чем его кормят, по-моему, ясно» [8: 131]. Этот фрагмент 
из книги В. Пелевина «П5» О.А. Корниенко приводит в качестве примера обыгрывания 
амфиболии, которая в данном случае, по мнению исследовательницы, «подчинена идее 
разрушения привычного восприятия мира, создающего иллюзорную логику вещей, в ре-
зультате чего размываются границы представлений». «Облеченная в шуточно-игровую 
форму «неразберихи» амфиболия, пишет О.А. Корниенко, «имплицитно актуализирует 
важнейшие сдвиги современного сознания и восприятия мира (какой мир истинный, ка-
кой фикциональный – разобраться сложно)» [4: 45]. Если учесть, что «великий Джеди» 
наказал фараона Хуфу тем, что тот должен был в одиночку строить «день за днем, век за 
веком и тысячелетие за тысячелетием» свою пирамиду, забыв, что раньше он был кем-то 
другим, и, не сознавая, что сама эта пирамида уже давно превратилась в «облезлую гору 
каменных блоков» [8: 137], и что провинившиеся строители составляют корм крокодила, 
можно предположить, что смысл переведенной фразы шире, чем тот, что предложила 
своим спутникам Танюша.

Рассказ о чуде, совершенном «великим Джеди», содержит в себе еще одну интер-
претацию того, что случилось с «туристами», и, таким образом, дает новое направление 
читателю в его поисках смысла. Объясняя фараону, что такое «суд», маг говорит, что 
«на самом деле это тоже один из его фокусов, который, правда, все видят по-разному» 
[8: 135]. Итак, русских туристов ожидала встреча не с жалким «престидижитатором» 
или «шустропальцовщиком», а с самим Джеди, которого, кстати, фараон в наказание 
за неповиновение объявил «ярмарочным шутом, способным разве что веселить толпу в 
базарный день» [8: 133]. Именно в качестве шута туристы его и восприняли при встре-
че. При таком прочтении оказывается, что герои предстали перед Джеди с тем, чтобы 
тот определил их дальнейшую участь. Но отнеслись к этому суду, как к развлечению, 
фокусам. Поэтому эпизод, когда троица туристов подходит к висящей в воздухе кукле и 
фокусник поднимает свою палочку, указывая на куклу, а та разрывается на части, можно 
считать моделью их собственного будущего: быть разорванными крокодилом. «В сле-
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дующий момент загремел записанный на магнитофон идиотский хохот, а из ящика с 
реквизитом высунулась голова плюшевого крокодила с печальными пластмассовыми 
глазами, у которых почему-то были кошачьи зрачки» [8: 143-144]. Но они не поняли, 
что их ожидает то же, что только что произошло с резиновой куклой. Эту связь обна-
руживает читатель, когда узнает, что последние звуки, которые слышат герои уже в 
облике строителей пирамиды – пение рожка, означающее, что они опоздали и что их 
ожидает страшная участь. 

И еще одну интерпретацию, в наибольшей степени связанную с такой особенно-
стью постмодернизма, как ориентация на субъективность любой модели мира, содержит 
в себе история с Джеди и фараоном. Она и составляет структурное ядро произведения. 
Раскрывая загадку своего фокуса с перемещением жены фараона, маг, способный «со-
единять настоящее с прошлым и будущим, меняя естественный ход вещей», создатель 
мира, богов и людей («все боги и люди – просто отбрасываемые им тени»), сообщил фа-
раону, что он с помощью своего ума, «волшебной лампы», передвигает живых существ 
и вещи «относительно друг друга» и тем самым заставляет их «совершать непривычное 
и странное» [8: 135]. Таким образом, весь мир сотворен сознанием Джеди и сотворен, 
как он заявляет, для радости, «веселых фокусов». Но люди, исполненные гордыни и за-
нятые больше вещами («декорациями»), чем их смыслом, не могут этого постигнуть. 
И если принять высказанную Джеди мысль о том, что все – результат его сознания, то 
есть он бог и управляет миром, следует допустить, что именно он и подвергает людей 
испытанию, определяя их будущий путь. В таком случае субъектом творения той реаль-
ности, в которой действовали Игорь, Алексей Иванович и Танюша, является Джеди. Но 
в таком случае они не «действователи», а всего лишь тени его ума, воображения - его 
«волшебной лампы».

выводы. Оставляя читателя наедине с реальностью, существующей в индивиду-
альном сознании персонажей, а потому субъективной, давая установку на бесконечное 
множество и многообразие психических реальностей, писатели-постмодернисты пре-
вращают диалог с читателем в игру. Но эта игра (если, конечно, идет речь о настоящей, 
серьезной литературе) всегда имеет глубокий смысл, поскольку вовлекает читателя в ре-
шение проблем возможностей и путей понимания, наличия или же отсутствия истины 
за пределами отдельного «я», а также связи между «означающим» и «означаемым». Как 
правило, открывается возможность множественности интерпретаций происходящего с 
героями, что обусловлено неповторимостью каждого отдельного реципиента художе-
ственного текста. Однако в любом случае каждая новая интерпретация (каждый новый 
круг постижения смысла текста) делает все более возможным приближение читателя к 
тому смыслу, тому пониманию, которое заложено в него автором.
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«годуваннЯ КроКодиЛа ХуФу» віКтора ПЕЛЕвіна, аБо 
гЕрмЕнЕвтичнЕ мандруваннЯ З читачЕм КріЗЬ віртуаЛЬні Світи

Стаття присвячена аналізу рішення проблеми розуміння в літературі постмодер-
нізму. Йдеться про домінування психічної реальності, різноманітті та віртуальному 
характері образів світу в постмодерністському художньому творі, що обумовлює звер-
тання до герменевтичних стратегій. Частину книги В. Пелєвіна «П 5: Прощальні пісні 
політичних пігмеїв Піндостану» (2008) під назвою «Годування крокодила Хуфу» розгля-
нуто як герменевтичну гру-мандрування, в якій розуміння авторської моделі уможлив-
люється шляхом проходження читача по ряду кругів різноманітних інтерпретацій од-
нієї й тієї самої  події. 

Ключові слова: постмодернізм, герменевтика, гра, інтерпретація, авторська мо-
дель, Віктор Пелевін.
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“feeDing a crocoDile нufu”  
bY vicTor pelevin or hermeneuTical WanDering  

WiTh The reaDer Through virTual WorlDs
The article is devoted to the analysis of solving the problem of understanding in literature 

of postmodernism. Hermeneutical strategies view in the article as a main way in investigation 
of psychic reality which dominates in postmodernism, the multiplicity and virtual character of 
images of the world. A part of “P 5” by V. Pelevin which is named “Feeding a crocodile Hufu” 
is considered as hermeneutic game-wandering in which understanding of author’s model is 
achieved by a number of circles of different interpretations of one and the same event.  

Key words: postmodernism, hermeneutics, game, interpretation, author’s model, Victor 
Pelevin.
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ПЕрСонаЖі аБСурду у П’єСі  
Ґао СінЦЗЯнЯ “автоБуСна ЗуПинКа”: Парадигма 

міЖоСоБиСтіСного СПіЛКуваннЯ

У статті досліджено рівень образів-персонажів у китайській драмі абсурду («Ав-
тобусна зупинка» Ґао Сінцзяня) як умовний зріз суспільства із залученням типових схем 
спілкування.

Ключові слова: персонаж, драма абсурду, сучасна китайська література, типаж-
ність, національність.

У  ХХ столітті разом із експериментальною драмою в літературу увірвався абсурд-
ний персонаж – людина загублена, відірвана від свого метафізичного коріння, яка вже 
почала усвідомлювати марність і беззмістовність своїх дій. Це було спричинено низкою 
трагічних подій, що спідкали людство: двома світовими війнами та подальшими соціаль-
ними експериментами, яким стала зокрема “культурна революція” у Китаї (1966-1976). 
Вона, спровокувавши нові форми, сюжети, образи, значною мірою вплинула на китай-
ську літературу та дала їй поштовш до модерних тенденцій. Саме тоді було створено 
одну з небагатьох китайських драм абсурду – “Автобусну зупинку” (1983). Її автор, Ґао 
Сінцзянь, раніше був політичним активістом і написав кращі свої твори після вимушено-
го заслання і переосмислення сучасної йому ситуації у світі та вартості людського життя. 
Він був змушений творити у атмосфері постійних утисків з боку китайської влади. Де-
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які його п’єси було заборонено. Урешті-решт він переїхав до Парижа, де проживає і на 
даний момент. Нобелівську премію 2000 року Ґао Сінцзянь отримав вже як громадянин 
Франції за надзвичайний гуманізм і переживання за людину у ворожому і жорстокому 
світі.

У п’єсі “Автобусна зупинка” фактично відсутня дія. Вісім абсолютно різних людей 
зустрічаються на зупинці, чекаючи на автобус. У кожного є особиста причина їхати у міс-
то (турнір з шахів, побачення, співбесіда). Автобус часто проїзжає повз зупинку, але ні-
коли не зупиняється – персонажі у шоці, вони збентежені, обурені, кричать і панікують. 
Лише одному (Мовчуну) вдається потрапити до автобусу, але невідомо як він це зробив. 
Урешті-решт герої вирішують йти у місто пішки. Фінал відкритий.         

Рівень персонажів у п’єсі потребує найдокладнішої уваги, оскільки він є основопо-
ложним. У процесі аналізу звернемося до теорії «псевдопар» [2]. Уперше вона була вико-
ристана Аланом Астро для дослідження дійових осіб у п’єсі Семюеля Беккета “Чекаючи 
на Ґодо” – один персонаж розкривається через стосунки з іншими, утворюючи певну 
єдність, доповнюючи одне одного.

Персонажів у п’єсі Ґао Сінцзяня «Автобусна зупинка» вісім: Мовчун, Дідусь, Дівчи-
на, Відчайдух, Людина в окулярах, Мати, Майстер, Начальник Ма. Кожен з персонажів 
є яскравим типажем і уособлює відповідний прошарок суспільства: соціальний (Мати); 
професійний (Майстер, Начальник Ма); віковий (Дідусь). Тут важливо відмітити, що вік 
кожного персонажа у п’єсі зазначений окремо, тобто у випадку з персонажем Дідусем 
автор подвійно концентрує увагу читача саме на кількості прожитих років цього героя, 
тому, можливо, бажає зробити акцент на типажних рисах конкретної вікової групи. Деякі 
персонажі  створені і за характерною рисою особистості: зовнішність (Чоловік в окуля-
рах); стать (Дівчина); характер (Відчайдух, Мовчун). Персонажі відверто поверхові, ви-
глядають ескізами або майже порожніми ємностями, які ледь наповнені мовними кліше, 
лозунгами і беззмістовними фігурами мови. Все це нагадує світ персонажів одного з 
основоположників драми абсурду – Ежена Йонеско (“Голомоза співачка”, “Носороги”).

Відповідно до таких характеристик формується зміст реплік персонажів, манера роз-
мовляти і поводитися, навіть певний емоційний стан. Оскільки у кожного персонажа ти-
пажне амплуа, читач сам у змозі наділити кожного з них характерними особливостями, 
відповідно до свого розуміння суспільства та власного досвіду спілкування з людьми.

 Деякі персонажі п’єси утворюють пари з постійними учасниками (Мати/Дівчина, 
Дідусь/Відчайдух), що протиставляються одне одному. Від початку Мати спілкується 
з Дівчиною на типові теми, характерні для представниць жіночої статі: розповіді про 
дитину, побачення, і пов’язані з цим переживання:

«姑娘。不是！不是！他不会再等我了……
做母亲的。　傻丫头，会等的。你们认识多久了？
姑娘。才头一回约好，七点一刻，在公园门口，马路对面，第三根灯柱子下……» [3].
«Дівчина. Ні! Ні! Він більше не буде на мене чекати... 
Мати. Дурненька, буде, звичайно. Скільки ви вже з ним знайомі? 
Дівчина. Це наше перше побачення, без п’ятнадцяти вісім, біля входу до парку, на-

впроти дороги, під третім ліхтарем...” [Тут і далі переклад автора статті].
Дідусь свариться із Відчайдухом – стандартна ситуація непорозуміння між далекими 

один від одного поколіннями. Відчайдух представляє собою молоде, бунтуюче і про-
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тестуюче суспільство, що не визнає авторитетів; Дідусь же намагається його повчити, 
поставити на місце і змусити себе поважати лише за похилий вік:

«愣小子。　我问的是等多久了？
大爷。　年轻人，没这样问话的。
愣小子　(醒悟到）。老爷子。
大爷。　我不是你老爷子。
愣小子　(嘲弄地)。 那您老……» [3].
«Відчайдух. Я вас запитую, скільки часу вже чекаєте? 
Дідусь. Молода людино, так не запитують. 
Відчайдух (поміркувавши). Дід. 
Дідусь. Я тобі не дід. 
Відчайдух (глузуючи). Ви просто дідуган…». 
Однак, вже скоро учасниками цього повчального діалогу стануть майже всі очікуючі 

– у силу вступить «рольове багатоголосся» (одночасні репліки багатьох герої, що про-
вокують не унісон, а какофонію). Цей художній прийом є і організуючою структурною 
основою п’єси, і художнім прийомом одночасно [1]. З такої ситуації важко виділити ін-
дивідуальності. Адже коли усі говорять одночасно, фактично не чути жодного. Таким 
чином, Ґао Сінцзянь підіймає одну з найголовніших проблем сучасності – «штучну ін-
дивідуальність» людини у ХХ столітті – у своїх проблемах людина у змозі слухати лише 
себе, і лише про себе говорити, однак вагоме рішення однаково ніхто не здатний при-
ймати. Створюючи навколо себе лише постійну ілюзію життя, суспільство (особливо, 
це стосується молодого покоління) живе за доби «відчуження» один від одного. Однак, 
не люди винні у непорозумінні, а сама реальність є незбагненною і не піддається іден-
тифікації.       

У діалогах, які були наведені вище, автор символічно поєднує різні покоління. Зда-
ється, персонажі дивляться у дзеркало: один у одному вони бачать своє минуле (Дідусь, 
Мати), пригадують себе, і роздаючи поради, ніби намагаються змінити власне колишнє, 
або майбутнє (Дівчина, Відчайдух). Однак, молоде покоління це обходить стороною – 
вони ще живуть своїми юнацькими сподіваннями і жаданнями. Материнство та старість 
для них – події далекі і надреальні. 

Важливо відзначити, що повчання з боку Матері й Дідуся має особливе китай-
ське національне звучання, витоки якого ще у конфуціанській традиції, де повага 
до старших – одне із канонічних правил і важлива риса ідеальної людини. Конфу-
ціанство було офіційним філософським вченням Китаю з II століття до н.е. і до ХХ 
століття. Після проголошення КНР його почали засуджувати як таке, що стоїть на 
шляху до прогресу.  Загалом, у стосунках між поколіннями така боротьба традиції 
з еволюцією свідомості завжди має місце, адже новий час диктує нові закони, фор-
мує якщо не повністю нову, то видозмінену систему цінностей і загального світо-
сприйняття. Важливу роль у такому русі вперед (в царині економічного, технічного 
прогресу цивілізації, але необов’язково духовного) грає орієнтація молодого поко-
ління лише на свою власну думку. А повчання є особливим критерієм національної 
специфіки китайців.

Типовим для китайського суспільства після «культурної революції» персонажем (з 
акцентом на усі недоліки) виступає Начальник Ма. Такі люди надміру користуються сво-
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їм положенням і зв’язками, вважають себе важливішими за інших, абсолютно не беруть 
до уваги правила елементарної вихованості, однак їх авторитет, як було показано у п’єсі, 
вже не має жодного значення і сили:

«[汽车声从众人面前过去，又没停车。马主任登登地跑到车站前方].
马主任　(直挥手)。嘿！嘿！老王！王师傅！我是供销社的老马呀！<...> (指着前

方，追着喊)捎一个，前门开一下！我供销社的老马呀！就我—个人——» [3].
«(Чутно звук автобуса, який не зупиняється в черговий раз. Начальник Ма усе-таки 

проривається вперед). 
Начальник Ма (махає руками). Ей! Ей! Лао Ван! Майстер Ван! Я Лао Ма з кооп-

торга! <…> (показуючи вперед, кричить услід автобусу). Візьми хоча б одного, відкрий 
передні двері! Я ж пан Ма з коопторга! Мене, лише мене одного!»

Окремо варто виділити Людину в окулярах – героя, який прагне оволодіти знаннями. 
Він втілює образ інтелігенції у китайському суспільстві. Цей персонаж утворює симво-
лічні пари майже з кожним у творі: 

- протиставляється Відчайдуху як людина, яка має мету, серйозні плани на майбут-
нє, прагне досягнень, однак повторювання ним беззмістовних або елементарних слів та 
речень англійською мовою висвітлює лише завченність пустих фраз (алюзії на традицію 
заучування конфуціанських текстів, яка панувала у школах ще до початку ХХ століття). 
Він постійно сперечається з Відчайдухом – незважаючи на підліткому поведінку остан-
нього, поводить себе зверхньо і зухвало, говорячи: «你排在人家后面的» [3] («Твоє місце 
позаду всіх»). Слова, сказані про чергу до автобуса, але тим самим підкреслена важли-
вість справ Людини в окулярах, першочерговості його шляху на зустріч щасливому (за 
його розуміннями) майбутньому;

- утворює певний трикутник з Майстром і Начальником Ма, знаходячись між людь-
ми, які уособлюють його майбутнє в разі гарного складання іспиту (Начальник Ма) – 
робота інтелектуальна, у сфері державній, політичній, на високих посадах; і майбутнє, 
якого він хоче уникнути (Майстер) – відносно неприбуткової фізичної тяжкої праці упро-
довж усього життя;

- веде з Дідусем діалог щодо захоплень, зокрема, гри у шахи;
- закохується у Дівчину;
- є найбільш наближеним до таємничої постаті Мовчуна, граючи роль ніби остан-

ньої сходинки на драбині до рівня людини, яка знає істину.     
Найбільш цікавий і неоднозначний персонаж у творі – Мовчун. Дякуючи йому у п’єсі 

з’являється культ незалежної особистості – людини, яка здатна вирватися із тенет уста-
лених правил і законів світосприйняття, не йде за натовпом, а усюди діє своїми силами і, 
що найголовніше, на власний розсуд. Неоднозначність цього персонажа вводиться за ра-
хунок його постійного мовчання на початку, а згодом – різкого зникнення. Однак, автор 
забарвлює його власним музичним супроводом, який лунає кожного разу, коли до людей 
на зупинці наближається довгоочікуваний автобус. 

Таким чином,  можна зробити висновок, що на рівні персонажів Ґао Сінцзянь уникає 
чітких антиномій, і хоча такі зустрічаються, герой частіше виступає у парі до загалу 
– вони є умовним зрізом усього китайського суспільства зі стандартними темами для 
спілкування (мати – розмови про дитину, дівчина – про хлопця тощо). Відсутність імен у 
персонажів «Автобусної зупинки» – ще один спосіб підкреслити амплуа, до якого вони 
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належать. Окрім того, у такий спосіб проявляється свідоме розширення образів і уник-
нення психологізації героїв.
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Жанр днЕвниКа и ФормЫ оЦЕЛЬнЯЮЩЕго ЛичноСтного 
дЕйСтвиЯ: андрЕй тургЕнЕв и григорий ПЕчорин

В статье сопоставляются два дневника – литературного героя и реального поэта 
и философа начала ХІХ в. – в аспекте конститутивных особенностей жанра, его вну-
тренней стратегии, а также специфики отношений жизни и искусства.

Ключевые слова: поэтика дневника, «Дневник» Ан.И. Тургенева, дневниковая форма 
в романе «Герой нашего времени».

Опыт изучения дневника в романе «Герой нашего времени» показывает, что эта жан-
ровая форма является важной составляющей его поэтики. Речь идет прежде всего о по-
вести «Княжне Мери» – центральной в «Журнале Печорина» и самой объемной в рома-
не, – именно она имеет в лермонтовском произведении собственно дневниковую форму.

В логике психологического романа выбор дневника исследователями мотивируется 
задачей «разностороннего освещения фигуры Печорина»: «Вначале мы узнаем о нем 
с чужих слов, затем из описания встречи с ним повествователя, то есть получаем его 
внешний портрет, и только после этого слово предоставляется самому Печорину. Его 
внутренняя жизнь раскрывается в дневнике» [1: 34). «Только в той части «журнала Печо-
рина», которая действительно построена как дневник, он пытается понять себя и смысл 
собственных поступков и действий» [2: 50).

В плане культурно-исторического обоснования ведение лермонтовским героем днев-
ника рассматривается как симптоматичная для 30-х годов ХІХ века форма реализации 
потребности молодежи в «самонаблюдении и самоотчете». «Для выбора дневниковой 
формы изложения, – отмечает И. Серман, – могло иметь значение обстоятельство, Лер-
монтову хорошо известное: в кругу военной молодежи, в котором он вращался в Пе-
тербурге и на Кавказе, многие вели дневник». «Ни первого, ни второго качества, – счи-
тает исследователь, – мы не находим в дневниках людей старших поколений» [3: 237]. 
И. Серман сопоставляет дневники «современников» Печорина, представителей разных 
поколений: гвардейского офицера Константина Павловича Колзакова (1818–1906), ко-
торый он вел в 1838–1840 годах, и Александра Ивановича Тургенева (1784–1846), из-
вестного общественного деятеля и историка, записи которого охватывают большой хро-
нологический период – от студенческих лет, с перерывами, и почти до самой смерти. 
«А. И. Тургенев, – замечает исследователь, – фиксирует все свои встречи, все разгово-
ры, все прочитанное, но ничего о себе, о своих мыслях, радостях и огорчениях. Днев-
ники Тургенева – это записная книжка, а не дневник в собственном смысле слова» [3: 
237–238]. Что же касается К. П. Колзакова, «ровесника» лермонтовского героя, то в его 
дневнике присутствуют «элементы самоанализа, хотя и неглубокие» – в этом отношении 
он исторически «оттеняет» «героя времени» Печорина, для которого самоанализ явля-
ется «потребностью и привычкой». Художественным результатом такой установки на 
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самопонимание и самопроверку, по мнению И. Сермана, становится формирование в 
произведении параллельного с прагматичным сюжетом «романа мысли», «романа само-
сознания» [2: 51].

Резюмируя опыт изучения дневника Печорина, отметим, что он рассматривался 
большей частью «извне» – как прием психологического изображения героя или как фор-
ма культурной достоверности. Между тем, «механизм» дневниковой записи «резко отли-
чается от механизмов других видов коммуникативной деятельности» [4: 115]. В связи с 
этим анализ печоринского дневника в аспекте конститутивных особенностей жанра, его 
внутренней стратегии может представлять особый интерес. 

Поэтологический подход, однако, не означает изоляцию от документального мате-
риала. Дневник находится на границе литературы и жизни – именно во взаимоосвеще-
нии документальной и художественной форм отчетливее проступают его специфические 
особенности и возможности. Мы продолжим традицию сопоставления печоринского 
дневника с «реальным материалом», имея в виду не поиски источников или прототи-
пов, но прояснение прежде всего «энтелехии» дневникового жанра. Корректируя тезис 
И. Сермана о людях «старшего поколения», обратимся к дневнику старшего брата Алек-
сандра Ивановича Тургенева – Андрея Ивановича Тургенева, талантливого, но, к сожа-
лению, рано умершего философа и поэта, автора знаменитой «Элегии» («Угрюмой осени 
мертвящая рука…»).

При том, что личность Андрея Тургенева, перипетии короткой судьбы, а также его 
творчество не обделены исследовательским вниманием, а культурное значение его днев-
ника оценивается очень высоко («бесценный памятник русской культуры» – определе-
ние, которое В.Н. Топоров вынес в заглавие посвященной ему статьи), полный текст 
дневника пока что остается неопубликованным. Материалом для наших наблюдений 
служат напечатанные фрагменты, а также более или менее развернутые выдержки/цита-
ты в исследовательских работах В.М. Истрина, Ю.М. Лотмана, В.Э. Вацуро, В.Н. Топо-
рова, А. Зорина и др. [см. 5; 6; 7; 8; 9].

Разный статус текстов (документ и художественное произведение) и временная дис-
танция – от печоринского дневник Ан. Тургенева (1799–1803 гг.) отделяют почти четыре 
десятилетия – устанавливают между двумя дневниками четкую границу, но тем суще-
ственнее проступающие между ними параллели и пересечения, обусловленные в том 
числе и спецификой дневникового повествования. Кроме того, по словам В.Н. Топорова, 
по «обнаженности Я, ведущего самоанализ, наконец, по тому высочайшему для России 
той эпохи уровню развития личности, который свидетельствуется автором, дневник 
Ан. Тургенева значительно опережает свое время» [9: 87].

Дневник – это свободная самоорганизующаяся деятельность, не отягощенная кано-
нами и традициями, но в этой деятельности есть своя заданность и свои внутренние 
законы. Побудительные мотивы к началу ведения дневника могут быть самые разные: 
от решения личных проблем (к примеру, упорядочивание внутренней и внешней жизни) 
до гражданского свидетельствования («я должен это передать»). Они могут в некоторых 
случаях не осознаваться, могут с течением времени перестраиваться и изменяться, од-
нако, при достаточно широкой многовариантности и свободе, этому виду деятельности 
присуща общее качество – внутренняя прагматика. «Написать бы еще много можно. 
Но к чему послужит?» [8: 122] – так заканчивает Тургенев свои рассуждения, когда они 
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уходят в метафизические сферы (соотношение воображения и реальности). «…к чему 
послужит?» – вопрос для него принципиальный. 

Функциональная заданность печоринского дневника проявлена не так отчетливо: «…
все, что я в него ни брошу, – записывает он в своем журнале, – будет со временем для 
меня драгоценным воспоминанием». И все же очевидно, что Печорин не хроникер и не 
мемуарист, – его дневниковая работа целенаправлена и сообразуется с напряженными 
внутренними процессами – поисками себя и своего «назначения на земле».

Именно внутреннее задание, скрытое или заявленное, формирует фокус зрения на 
жизненные события и определяет сам тип дневника. Рассматриваемые дневники отно-
сятся к интроспективному типу. Главное для их авторов – исследование себя, личностная 
аналитика. Для Ан. Тургенева ведение дневника – закрытая лаборатория. Это особенно 
очевидно при сравнении с перепиской – его письма обязательно прочитывались в кругу 
посвященных. В.А. Жуковский, его ближайший друг, должен был знакомиться и знако-
мить заинтересованных лиц с самыми интимными посланиями Ан. Тургенева и близких 
к нему людей. Иное дело дневник. Вот фраза, которая открывает систематические записи 
Ан. Тургенева: «Итак, теперь может исполниться то, чего я желал так долго. Здесь 
буду записывать все мои мысли, чувства, радостные и неприятные, буду рассуждать 
об интересных для меня предметах, не боясь никакой критики [Цит. по: 7]. Такая по-
зиция вполне отвечает установке, сформулированной в предисловии к «Журналу Печо-
рина»: «история души человеческой», писанная «без тщеславного желания возбудить 
участие и удивление» [10: 95]. В рукописи Лермонтов последовательно снимает обраще-
ния к читателю, освобождая тем самым своего героя от претензий на литераторство: «... 
этот журнал, – записывает Печорин, – пишу я для себя…». Реальный и художественно 
воплощенный дневники оказываются типологически близкими текстами, обнаруживая 
удивительные эмоциональные и ситуативные пересечения. 

Сравним, к примеру, некоторые записи. Тургенев: «Сегодня вынули в моей комна-
те двойное окошко. Я вспомнил то время, когда вынули стекла у нас при Стеше <…>. 
– Тепло, небо чисто. Солнце; как я всегда радовался тому дню, в которой вынимали 
двойные стекла! Этому приятному весеннему свету» [8: 124]. Печорин: «Нынче в пять 
часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих 
в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окно, и ветер иногда 
усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. <…> Весело жить в такой зем-
ле! Какое отрадное чувство разлито во всех моих жилах» [10: 108]. Эмоциональная бли-
зость этих эпизодов настолько очевидна, что нетрудно представить финал печоринского 
монолога («…чего бы, кажется, больше? – зачем тут страсти, желания, сожаления?») 
как завершение размышлений Тургенева.

Но на фоне созвучий и перекличек особенно очевидны личностные и мировоззрен-
ческие различия двух текстов. Как и младший брат Александр, Андрей Тургенев начи-
нает вести дневник под прямым влиянием отца, знаменитого масона И.П. Тургенева, 
с отчетливой целью – совершенствовать разум и сердце. Это определяет характер его 
внутреннего адресата – идеальная личность, «я должное» – и общий пафос его запи-
сок – нелицеприятный анализ своего поведения: «О! что я!», – восклицает он, пытаясь 
разобраться в своем характере. «Слабый, нерадивый человек!»; «Нет, я должен уличать 
себя. Как я дурен! О как дурен!»; «Расположение духа во мне не очень приятное. Я все 
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отчаиваюсь в своем характере» [8: 118, 122, 106, 101]. Открывающиеся противоречия 
приводят его порой в отчаяние, причем, и это особенно интересно, выход из сложной 
ситуации его воображение рисует вполне в духе романтизма, тогда еще только зарожда-
ющегося: «Другая мечта <…> была – уехать с Жук(овским) путешествовать на море 
по вселенной, чтоб быть забытым от К(атерины) М(ихайловны). Мы бы принялись чи-
тать полезное, и все, что относится к этому предмету; объездили Европу, и из Лондона 
– написав, что я утонул в море, –- пустились в Пенсильванию, а оттуда по островам 
Атлантического океана, отрекшись от всех сочинений, кроме нашего вояжа, и возвра-
тились бы в Москву инкогнито» [8: 109]. И все же жесткая тургеневская самокритика, 
романтический мотив бегства не могут поколебать и не могут отменить в нем главного 
– устойчивой веры в изначально благую природу человека. Человеческая природа, по его 
убеждению, может быть замутнена и искажена, но она может и должна быть выправлена, 
а исходная, но временно порушенная, гармония человека с миром и с самим собой вос-
становлена: «Когда-то прийдется мне вписать здесь истинно радостную минуту!...» 
[8: 106], – записывает он с оптимизмом. Разрушение этих убеждений может иметь для 
личности катастрофические последствия.

Просветительский пафос в дневнике Печорина отсутствует – его внутренний адре-
сат – не возвышающийся над ним моральный судия, но чаемый друг, способный его ус-
лышать. Дневник Печорина отчетливо проясняет глубокое противоречие его личности: 
с одной стороны, игровая отстраненность, способность срежиссировать определенную 
жизненную ситуацию, по-своему распорядиться судьбами людей, с другой – обнаженная 
бескомпромиссность самооценок, готовность самому произнести над собой приговор. 
Потребность в разрешении этого внутреннего конфликта определяет последующее сю-
жетное развитие. 

Важнейшая жанроопределяющая особенность дневника – это обращенность к жиз-
ни в ее живом и незавершенном течении. «Пишущий дневник, – замечает Л. Я. Гинз-
бург, – продвигается наугад, не зная еще ни своей судьбы, ни судьбы своих знакомых. 
Это поступательная динамика, исполненная случайностей и непроверенных событий» 
[11]. При этом важно заметить, что дневниковый хронометраж несет в себе ощущение не 
просто движения, но неостановимого ухода, истекания, невозвратности времени: «Вчера 
пришла мне мысль переводить опять «Eloisa to Abelard» <…> (16. [апреля 1802 г.])»; 
«Вчера проводил я своих <…> (23 апр[еля 1802 г.])»; «Вчера зачал я переводить «Макбе-
та». <…> (25 апр[еля 1802 г.])». В дневнике время наделяется повышенной интенсивно-
стью, его восприятие обостряется, поскольку «фиксируемое становится в самый момент 
фиксации следом уже прошедшего» [12: 62]: «Какое нынче число? / Пятнадцатое! / Ах! 
Как это жалко! <…> (15. [апреля 1802 г.])» [8: 124–125]. Эту особенность жанра И. Па-
перно определила как «метафизика конечности» [13]. При общей настроенности автора 
на будущее («Какие уроки для меня!», «Как мне это надобно помнить!» [8: 107–108]) 
личность в дневнике предстает субстанцией многогранной, но незавершенной. Для ее 
«собирания» требуется выход в пространство действия, иными словами, дневниковая 
запись нуждается в продолжении, замыкании жизненным событием.

Роман, в отличие от дневника, имеет дело не с «протяженностью», но с «полнотой», 
[14: 293]. Художественное повествование крепится единством замысла, это, по опреде-
лению Л. Я. Гинзбург, «ретроспективная» динамика, движение, которое предполагает 
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«закономерности и оценки» [11]. В романе Лермонтова этот принцип художественного 
изображения усилен сюжетной инверсией – читатель еще до знакомства с журналом опо-
вещен о том, «что Печорин, возвращаясь из Персии, умер» [10: 95].Иными словами, вы-
бор определен задолго до финала, и, по логике вещей, события последующего рассказа 
должны оцениваться в свете этого выбора. 

Но если фабульную судьбу Печорина принять как концептуально завершающую, тог-
да дневниковую форму следует признать условностью, нарративным приемом, задача 
которого – «ретроспективно» «осветить» уже сложившийся образ. Однако у читателя 
нет ощущения, что он знакомится с «записками мертвого человека», – этому противится 
«живая» форма дневника. Автор дневника не может знать своего жизненного финала, 
поэтому, даже при самой суровой самокритике, он «защищен» от любого предваритель-
ного приговора. Включение дневника в романное повествование не снимает, а, напротив, 
активизирует организующую логику этого «открытого» жанра.

Дневниковая хроника в лермонтовском романе позволяет удерживать ценностную 
неопределенность и реальную «жизненную» действенность развязки даже тогда, когда 
герой, кажется, уже обрел свою судьбу. В повести «Фаталист», следующей непосред-
ственно за дневником и заключающей роман, Печорин, «необходимое лицо пятого акта», 
решив, «подобно Вуличу», испытать свою судьбу, в истории с пьяным казаком соверша-
ет поступок, который позволяет преодолеть противоречивую двойственность его суще-
ствования (автора-созерцателя, с одной стороны, и героя-участника, с другой) и обрести 
цельность человеческой позиции. Подтверждением служит заключительный разговор 
героя с Максим Максимовичем, который контрастно противостоит их холодному про-
щанию в фабульном финале («Максим Максимович»). 

Что касается реального дневника, то в нем, казалось бы, вопреки жизненной доку-
ментальности, отчетливо проявляется художественный потенциал. Причем, в дневнике 
Андрея Тургенева это не просто спонтанная художественность стиля, но общая внутрен-
няя эстетизирующая установка, которая является отражением, с одной стороны, жанро-
вых потенций полулитературной формы, с другой – выражение духа новой эпохи. 

Жизненное поведение Андрея Тургенева имеет плотный литературный фон, особен-
но явно проступающий в его отношениях с женщинами. В дневнике Тургенева, как и в 
записках Печорина, есть любовная интрига, вокруг которой выстраиваются другие жиз-
ненные события. С осени 1801 года его записи организуются вокруг сложных личных 
отношений с сестрами Соковниными. Рыцарски уступив своему брату Александру млад-
шую из сестер – Анну Михайловну, которая ему тоже очень нравилась, Андрей Ивано-
вич подал ложную надежду старшей сестре – Екатерине Михайловне, завоевав, однако, 
навсегда ее сердце. Этот роман складывался и развивался под сильным влиянием произ-
ведений Руссо, Шиллера, Гете, других кумиров поколения. Его дневник запечатлел за-
рождение культуры, в которой жизнь поверяется и корректируется искусством, а литера-
турные персонажи воспринимаются как непосредственные жизненные образцы. Смысл 
дневниковой работы для Тургенева и его круга – это приближение к нравственному иде-
алу, но решение этических задач – и в этом знак времени! – неотделимо от проблем эсте-
тических: именно «поэтика» жизни гарантирует высокую этику жизни. Такая установка 
не могла не отразиться на характере и на результатах дневниковой деятельности.

Ведение дневника изначально было задумано Тургеневым как форма фиксации и 
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анализа «всех мыслей и чувств» вне какой-либо внешней критики. Однако, обращает 
на себя внимание запись от 25 декабря 1801 года: «Зачем не написать здесь того, в 
чем я признаюсь себе au fond du coeur.)! – Нет! Может быть, в сердце это пройдет; 
а здесь это навсегда останется» [8: 108]. Из контекста можно понять, что речь идет 
об отношении к Екатерине Михайловне Соковниной, конкретнее, о том, что сердце Ан-
дрея Ивановича, увы, ей не принадлежит. Удивление, однако, вызывает тот факт, что 
самоограничения возникают в записях, закрытых даже для друзей? Что сдерживает? 
– Неспособность развеять самообман? Стыдливость? – Вряд ли. Тургенев предельно 
критичен и даже беспощаден к себе. Ярким примером может служить самоанализ от-
ношения к В. А. Жуковскому: «Как! Мечты о счастье моего друга лишают меня моей 
радости! Не ужли это с самом деле так? Не ужли точно так? За что же я так на-
казан небом?» Обращает на себя внимание глубина его рефлексии: препарируются не 
только мысли и переживания, но и сама способность искренне прочувствовать и при-
нять самокритику, то есть, «реакция на реакцию»: «Ах! Даже и это говорю с каким-то 
равнодушием. Знаю, что я несчастлив и дурен; но не чувствую этого, как должно. 
Естьли бы хоть слезы меня смягчили. Но это равнодушие! Что делать мне? [8: 106]. 
Но при этом мысли и чувства, в которых он признается себе «au fond du coeur», в днев-
нике не обсуждаются. Дневниковый анализ, как выясняется, тоже имеет свои пределы и 
ограничения. 

При всей зыбкости дневниковой записи (единичная, закрытая для окружающих ру-
копись), словесная фиксация воспринимается Тургеневым как опредмечивание душев-
ных борений (в данном случае связанных с честью женщины): «в сердце это пройдет; 
а здесь это навсегда останется. Это не может удовлетворить его «идеальное я». В 
эстетических устремлениях жизнетворчества начала века заложена потенциальная не-
обходимость действия, в котором этические установки должны обрести законченную и 
выразительную форму. И таким реальным жизненным действием для Тургенева стано-
вится творческая работа – создание программного поэтического произведения. Знамени-
тая «Элегия» глубинно связана с его дневниковой работой. Создание стихотворения вос-
принималось и самим автором, и его окружением как «поступок», своего рода «деяние». 
«Элегия», – пишет В.Э. Вацуро, – была жизненным актом, символически воплощавшим 
всю сложную гамму внутрикружковых отношений – отчасти дружеских, отчасти любов-
ных – и утверждавшим этический кодекс «чувствительного человека», «друга человече-
ства» [6: 46]. Поэтому вряд ли случайным можно считать тот факт, что с завершением 
работы над элегией ведение дневника фактически прекращается. Деятельностная на-
правленность дневника служила своего рода генерализатором и ускорителем творческо-
го процесса, в котором жизнь и искусство слились в едином потоке. 

Таким образом, в поступке литературного героя и в эстетическом акте реальной лич-
ности как формах оцельняющего личностного действия просматривается и стратегия 
столь значимого для жизненного поведения и для становящейся новой русской литера-
туры дневникового жанра.
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Жанр ЩодЕнниКа і Форми оЦіЛЬнЮЮчоЇ оСоБиСтіСноЇ діЇ: 
андрій тургЕнєв і григорій ПЕчорин  

У статті порівнюються щоденники літературного героя та реального поета і фі-
лософа початку ХІХ ст. в аспекті конститутивних особливостей жанру, його внутріш-
ньої стратегії, а також специфіки відношень життя і мистецтва.

Ключові слова: поетика щоденника, «Щоденник» Ан.І. Тургенєва, щоденникова фор-
ма у романі «Герой нашого часу».
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“The DiarY” bY an. Turgenev:  
The liTerarY characTer anD The real poeT  

The diaries of the literary character and the real poet and philosopher of the 19th century 
are compared in the article. They are compared with regard to genre constitutive peculiarities, 
the  intrinsic strategy of genre and the specific nature of relations between art and life.
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“A Hero of Our Time“.
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СПрийнЯттЯ ПоСтаті БЕттіни Фон арнім німЕЦЬКомовними 
ПиСЬмЕнниКами  у 1960 – 80-ті рр.

У статті аналізується художня біографія на перехресті реалій художньо-філософ-
ського дискурсу, прийнято до уваги діахронічний вектор жанру біографії митця-роман-
тика – Беттіни фон Арнім, своєрідність переробки романтичного досвіду, глибину його 
осягнення, органічність інтерпретацій, що пов’язані з відмінністю позицій та творчих 
підходів сучасних німецькомовних письменників. 

Ключові слова: рецепція, романтизм, художня біографія. 

Творча спадщина і життєвий шлях видатної німецької письменниці к. ХVІІІ – 
поч. ХІХ ст. Беттіни фон Арнім, авторки таких відомих творів як «Листування Гете з ди-
тиною», «Гюндероде», неодноразово були об’єктом дослідження, приводом для найріз-
номанітніших інтерпретацій. Про цю жінку в історії створена багата література – романи, 
повісті, оповідання, біографії, есе, нариси, дискусії [1; 2; 3; 4]. Вже багато років невпинно 
постать своєрідної письменниці хвилює митців слова, образ її постійно з неослабленою 
силою турбує нас, потребуючи нового наближення. Тим не менше можна вважати без ви-
нятку усі численні спроби відобразити і витлумачити загадкове життя Беттіни фон Арнім 
неоднозначними, подекуди – суперечливими. Однак суперечливість її портретів виклика-
на не стільки нестатком свідчень, що дійшли до нас, скільки їх багатством.   

Завдання нашої розвідки – проаналізувати  на матеріалі різножанрових текстів сту-
пінь ідейно-естетичного засвоєння – в процесі наближення, приємницького сприйнят-
тя чи навіть полемічного відштовхування – досвіду майже особистісних контактів між 
письменниками ХХ ст. з митцем-романтиком. Обрана тема практично не досліджена у 
вітчизняному та частково – в німецькому літературознавстві, тому є актуальною і заслу-
говує пильної уваги. 

©   О.  Ванденко, 2014
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Перший сплеск інтересу до особистості Беттіни фон Арнім позначається двадцяти-
ми роками ХХ ст. і настає з виданням її творів Вальдемаром Ельке. Поява цього ви-
дання відображала започаткування інтересу до особистості німецької письменниці к. 
ХVІІІ – поч. ХІХ ст. Як зазначив С. Рожновський, ускладнення у вивченні творчості 
Беттіни виникли через розпродаж архіву Арнімів з аукціону. Чисельні документи, які 
з’явилися лише після 1945 року, дали змогу по-новому розглянути діяльність Беттіни [5]. 
Отже, серйозним поштовхом до вивчення життя і творчості письменниці стало відкриття 
доступу до родинного архіву Арнімів, який допоміг висвітлити білі плями з біографії 
Б. фон Арнім. Дійсно, обмеженість фактичного матеріалу робила особистість німецької 
письменниці досить мало визначеною, загадковою. 

На початок 60-х рр. ХХ ст. нові деталі біографії Б. фон Арнім уже почали отримувати 
деяку відомість. Крім того, були видані її твори дослідником Г. Конрадом, окремим ви-
данням вийшли її листи, підготовлені І. Мюллером. Не менш важливим було опубліку-
вання роботи В. Фордтріде, у якій містилося багато біографічних відомостей. 

Протягом 70-х рр. ХХ ст. спостерігається стала послідовність у розробці кола питань 
щодо життя і творчості Б. фон Арнім. Розбудова цієї теми живиться імпульсами плідного 
звертання деяких письменників до її образу, що також дозволяє говорити про новий етап 
у вивченні творчості майстрині раннього романтизму. Яскравим прикладом у цьому від-
ношенні є літературна діяльність К. Вольф – відомої сучасної німецької письменниці, 
що написала низку творів, у яких інтерпретується образ Беттіни фон Арнім: есе «Тінь 
мрії» («Schatten eines Traumes», 1978), «А прийдешнє починається вже сьогодні» («Ein 
Brief über Bettine», 1979) і повість «Немає місця. Ніде» («Kein Ort. Nirgends», 1979). Вони 
відрізняються задумом, жанровими ознаками, стильовими особливостями, а об’єднує їх 
саме відлуння особистості Беттіни фон Арнім. Зауважимо, що саме рецептивна естетика 
«визначаючи зміст твору через низку його історичних конкретизацій, не стільки вишукує 
помилки в попередніх інтерпретаціях, скільки досліджує сумісність різних тлумачень» 
[6: 182]. Як і інші письменники, К. Вольф вирішує непросте завдання – відтворити образ 
живої, привабливої людини, мислителя, жінки, показати її внутрішню велич. 

Есе К. Вольф «А прийдешнє починається вже сьогодні» є, в межах авторської кон-
цепції, ґрунтовним дослідженням, яке заслуговує на пильну увагу і оцінку, особливо під 
кутом зору специфіки сприйняття й інтерпретації постаті Б. фон Арнім. Письменниця 
обирає для свого твору, зведеному на міцному фактичному фундаменті, де реальний 
факт трансформується в процесі художнього перетворення майстринею ХХ ст., форму 
листа (що відповідає назві твору у німецькому варіанті – «Ein Brief über Bettine»), адре-
сований одній невідомій жінці, розповідаючи про долю незнайомої поки що їй письмен-
ниці Беттіни фон Арнім: «Люба Д., замість очікуваного Вами листа я напишу Вам про 
Беттіну» [7: 383]. К. Вольф, згідно концепції вибірковості, висвітлює лише окремі факти 
біографії Беттіни: так, про її приватне життя письменниця повідомила одним абзацом: 
«У 1811 році вона виходить заміж за Ахіма фон Арніма, друга її улюбленого брата Кле-
менса, і в його будинку в Берліні починає зовсім інше життя, майже покірливо проходячи 
школу самовідречення. Двадцять років подружнього життя, сім вагітностей, сім благо-
получних пологів, догляд і виховання сімох дітей, клопітні переїзди, грошові турботи, 
всілякі домашні негаразди і, не в останню чергу, стосунки з чоловіком» [7: 385]. Завдяки 
виокремленню побутово-повсякденного сімейного плану К. Вольф концентрує увагу в 
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основному на тих моментах, які пов’язані з долею Кароліни фон Гюндероде і процесом 
створення книги про неї, оскільки саме твір Б. фон Арнім «Гюндероде» і був приводом 
для листування і співбесіди авторки листа і адресата. Примітно, що К. Вольф цікавлять 
діалогічні взаємини великих жінок і тому образ Беттіни побудований письменницею зна-
чною мірою на порівняльній характеристиці з Кароліною фон Гюндероде: «Беттіна на-
магається уникнути цієї пастки. Ані коханню, ані мистецтву вона не хоче віддаватися у 
владу. Кароліні володіти такою стратегією не дано» [7: 413]. 

Структурний центр, який організує тло повістування,  – «я» оповідачки, обрана нею 
відстань до описуваного. Трактуючи події минулої епохи з позиції ХХ ст.: «Та до того ж 
ще скористаємося перевагами, які дає історична дистанція» [7: 383], вона таким чином 
зберігає історичну дистанцію, яка відділяє минуле від сьогодення, дозволяє висвітлити 
найголовніше, найтриваліше: «Це видно лише зараз, заднім числом» [7: 392] або «Як нам 
добре відомо…» [7: 391], тобто свідомо додає призму власних поглядів на історію. Дис-
танційованість може бути викликана небажанням нав’язувати свої висновки. Форма від 
«я» припускає, що фіксуються не події, які значимі для сюжету, а ті, які значимі для неї, 
і часто у тій послідовності, в якій сприймалися нею. Таким чином, у творі відчувається 
присутність авторки, її узагальнення, емоційно-оцінювальні думки в оповіді про Беттіну. 
Відступи письменниці слугують для створення контрасту, а на першому місці – особисті 
роздуми авторки. В есе авторське ставлення проявляється й до того, що відбувається: 
картина подається такою, якою вона була, але з коментарем з боку автора.   

На тлі чисельних, різних, виразних характеристик авторка обґрунтовує свою пози-
цію-узагальнення: з таких прикмет складається образ «прямо-таки монстра; і це свід-
чить, як мені здається, не стільки про характер Беттіни, її натуру, її особистість, скільки 
про потреби епохи у позаісторичній і надісторичній фігурі, яка тільки і могла б внести 
хоч якесь бродіння в болоті пруссько-германського суспільного життя» [7: 392]. Отже, 
думки та погляди належать письменниці, яка, виходячи зі свого особистого уявлення про 
жанрову унікальність твору, вважає першорядним і гармонійним не тільки відтворювати 
події, але й прямим шляхом розповідати про них та коментувати їх. І у більшості ви-
падків художній такт її не підводить: в оповідному тлі домінує особистісне перетворен-
ня людиною нової епохи духовного спадку віддалених часів, це породжує позачасовий 
дискурс видатних жіночих постатей всередині німецької культури: Беттіна – Кароліна 
– К. Вольф. На узагальненому тлі виникають глибокі судження про мужність, якого ви-
магає життя, про те що немає і не може бути в житті рівності, є лише абстрактна мож-
ливість рівності, про романтизм, про красу кохання та повноту сімейного життя, про 
примхливе сполучення буденного та історичного моментів в житті людини. 

Сучасна письменниця пропонує читачу своєрідне трактування образу Беттіни фон 
Арнім і в есе «Тінь мрії», хоча провідним у творі є образ Кароліни фон Гюндероде. Ав-
торка оперує матеріалом, почерпнутим з найрізноманітніших джерел, мемуарів, листів, 
досліджень інших вчених. У цьому творі конспективно викладаються лише деякі факти 
життя Беттіни і подаються епізодично, тобто її образ є периферійним. К. Вольф інтер-
претує образ Беттіни, який побудований на порівняльному аналізі з постаттю Кароліни 
фон Гюндероде: «Беттіна и Кароліна познайомились у Франкфурті; одна – донька Брен-
тано, відомого і досить самостійного власника торгового дому, що на Зандгассі, інша 
з девʼятнадцяти років живе на положенні пансіонерки у Кронштетті в жіночому дво-
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рянсько-євангелістському піклувальному закладі…» [8: 338]. В есе Беттіна К. Вольф є 
мужньою, вона виділяється серед тогочасного суспільства і вирізняється винятковою го-
стротою розуму, вільно висловлює свої думки і не боїться осуду з боку оточуючих, «вона 
була прекрасною протилежністю дріб’язковому, прилизаному, завсіднику віталень, що 
нечутно ступає; у ній була гордість, любов до волі, рішучість помислів і надій; у ній 
втілювалась сама утопія» [8: 361]. На відміну від Кароліни, наголошує письменниця, 
Беттіні вдалося подолати умовності тогочасного світу. Тобто авторка спрямовує свій по-
гляд на особливий характер героїні, «наполегливої шукачки, що блукає» [8: 357], життя 
якої не вкладається в суворі рамки. 

Письменниця ніби шукає в образах цих жінок, що знаходяться за межами суспіль-
ства з різних причин, в їх діяльності, прагненнях пояснення своєї естетичної (творчої) 
позиції. Епоха по-різному впливала на долю цих жінок. Найбільше авторці імпонує по-
стать Беттіни фон Арнім, яка вільно діє, відверто проголошує свою політичну позицію, 
незважає на умовності світу. К. Вольф обґрунтовує поведінку Беттіни обставинами, тем-
пераментом і характером.

У повісті К. Вольф «Немає місця. Ніде» трактується доля Г. фон Клейста. Незважаю-
чи на те, що образ Б. фон Арнім, так само як і у попередньому творі, не є головним, все ж 
таки письменниця відводить їй особливу роль, вона підкреслює простоту та природність 
Беттіни. К. Вольф створює і подає образ жінки-«дитини» – «дитина зухвала і норовлива» 
[9: 261], «непосида і пустунка» [9: 275], «всюдисуща улюблениця» [9: 308] –  яка все 
знає, і всюди повинна встигнути. Хоч постать Б. фон Арнім подається епізодично, але 
навіть з цих стислих характеристик створюється образ неординарної, волелюбної осо-
бистості. У К. Вольф вона завжди вірить в надію на зміни і продовжує боротися. Беттіна 
демонструється письменницею читачу як жінка, що ніколи не здавалася.

Норгард Колхаген у біографічному нарисі «Беттіна фон Арнім» розглядає образ Бет-
тіни як одержимої свободою, життям жінки, яка привертала до себе постійну увагу («ist 
eine Frau geworden, die im öffentlichen Blickfeld steht»), людини, яка в останні десятиліття 
свого життя боролася майже проти будь-якої форми пригнічення особистості. На відміну 
від інших письменників, автор звертає увагу читача на те, що проти пригнічення жінок 
вона не виступала, а протестувала тільки тоді, якщо це стосувалося лише її. 

Письменник не просто подає конкретні факти з життя Беттіни фон Арнім, а створює 
тип жінки-письменниці-політичної діячки: його Беттіна бере активну участь у політич-
ному житті своєї країни, веде боротьбу з несправедливістю. Н. Колхаген проявляє осо-
бливий інтерес і до творчості письменниці, її духовного життя. Саме після смерті чоло-
віка, підкреслює автор, Беттіна отримала можливість реалізувати себе як творча особис-
тість (нагадаємо, що такої ж концепції дотримується І. Древіц). Починається новий етап 
життя письменниці, який Н. Колхаген називає «роками змін» («Wechseljahre»). Автор 
зупиняється на аналізі її першої книги «Листування Гете з дитиною», яка викликала нео-
днозначні оцінки у сучасників. Н. Колхаген переконаний, що усі її тексти, зокрема «Гюн-
дероде» і дві «Королівські книги», випромінюються: Беттіна фон Арнім жила і писала 
з посмішкою («Alle ihre Texte, und gerade auch die Briefromane, strahlen das aus: Bettine 
von Arnim lebte und schrieb mit “lachendem Mut”» [10]. Отже, сучасним письменником 
створений образ жінки віддаленої доби політично активної, невтомної, впевненої в собі 
і надзвичайно талановитої.  
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Примітно, що не тільки німецькі письменники зверталися до постаті Беттіни фон 
Арнім. Відомий сучасний франкомовний письменник М. Кундера у романі «Безсмертя» 
(1988) вводить образ видатної письменниці у твір. Своєрідність роману визначає концеп-
туальний відбір і поєднання фактів з життя Б. фон Арнім М. Кундерою, їх оцінка ним. 
Сюжет твору в основному пов’язаний з образом однієї жінки на ім’я Аньєс, «яка на по-
чатку роману показується старою жінкою. Один її жест, дуже жіночий та привабливий, 
за думкою Кундери, є претензією на безсмертя» [11]. Концепт «безсмертя», який є ви-
значальним і настановчим, тлумачиться письменником на прикладі стосунків між Б. фон 
Арнім та Й.В. Гете, історія про які розкривається паралельно з оповіддю про Аньєс. За 
задумом письменника саме жест людини претендує на безсмертя. 

У критичній розвідці про роман М. Кундери зазначено, що Беттіна фон Арнім тільки 
завдяки стосункам з Гете стала відомою і тому її популярність збереглася до наших ча-
сів. Автор статті вважає, що у своєму листуванні з Гете вона багато що змінила, подала 
так, як їй це було вигідно: «вона переписала оригінальні листи, створюючи з себе та 
поета двох закоханих» [12] і лише таким чином забезпечила собі «безсмертя». Подібне 
твердження висловлено і в іншому дослідженні, де зазначено, що М. Кундера у романі 
«Безсмертя» створив образ Беттіни фон Арнім як жінки, «яка безуспішно намагається 
добитися слави і визнання через наближення до видатних фігур свого часу» [13]. На 
нашу думку це є цілком невиправданим. Говорячи про безсмертя, М. Кундера мав на 
увазі саме «памʼять про людину в думках тих, з ким він особисто не був знайомий» [11: 
58], тобто пам’ять нащадків про людину.  

Зображуючи Беттіну, М. Кундера підкреслює, що вона майже завжди відчувала себе 
дитиною і «це почуття таємно оберігало її, ніби дитинство було її щитом» [11: 68]. На 
його думку, вона одягла маску дитини, грала в дитину і зайняла таку позицію, яка була їй 
дуже вигідна, тому що «дитина може дозволити собі що забажає, оскільки вона невинна 
і недосвідчена; їй необов’язково дотримуватися правил пристойності, адже вона ще не 
вступила у світ, де панує  форма; вона має право проявляти свої почуття без урахування 
того, зручно це чи ні» [11: 69]. Оточуючі сприймали її такою і «захоплювались її спон-
танною безпосередністю» [11: 70]. Разом з тим автор наголошує, що не всі схвалювали 
поведінку Беттіни і деякі вважали, що вона «навіжена» [11: 69] і «невихована» [11: 70].

У сприйнятті М. Кундери Б. фон Арнім постає як «мужня, вперта Беттіна: фея іс-
торії, жриця історії» [11: 185]. Для неї історія багато що значила. Вона, на думку автора, 
«присутня у тривалому відрізку європейської історії, який простягається з вісімнадцято-
го століття аж до  середини нашого» [11: 185]. Письменник зазначає, що Беттіна безпо-
середньо брала участь у житті своєї країни, втручалася в історію, намагалася допомогти 
багатьом людям, але при цьому дуже мало уваги приділяла своїй родині. У Кундери вона 
веде боротьбу за безсмертя. Саме у цьому і полягала новизна бачення постаті Беттіни під 
таким кутом зору. Письменник ХХ ст. згадує про манеру поведінки Беттіни (яку дізнався 
з інших свідоцтв): її звичку прикладати руки до грудей, потім швидко виставляти їх упе-
ред. На думку автора, цей жест, що «претендує на безсмертя» [11: 188], означає «запро-
понувати себе світу, принести себе в жертву» [11: 187]. Беттіна і хотіла зробити «щось», 
щоб про неї пам’ятали. Таким чином, М. Кундера створив образ Беттіни, що залишилася 
в історії, в пам’яті нащадків не тільки завдяки наближенням до видатних людей своєї 
епохи, а й власним творам, проявивши свій дар, подарований Богом. 
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  Отже, кожен з письменників створив свою неповторну концептуальну версію по-
статі митця доби романтизму – Беттіни фон Арнім, реконструюючи час і творчу реакцію 
письменниці на події того часу, послідовно вибудовуючи картину літературних смаків Б. 
фон Арнім і того, чому вона віддавала перевагу. Виявлення і зіставлення розрізнених до-
кументів, відновлення цих зв’язків у кожному з творів допомагає наблизитися сучасним 
письменникам, можливо, до якогось іншого виміру нашого минулого.    
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воСПриЯтиЕ ЛичноСти БЕттинЫ  
Фон арним нЕмЕЦКоЯЗЫчнЫми ПиСатЕЛЯми в 1960 – 80-е г. 

В статье анализируется художественная биография на пересечении реалий ху-
дожественно-философского дискурса, принято во внимание диахронический вектор 
жанра биографии художника-романтика – Беттины фон Арним, своеобразие перера-
ботки романтического опыта, глубину его постижения, органичность интерпретаций, 
связанных с различием позиций и творческих подходов современных немецкоязычных 
писателей. 
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Artistic biography on the crossing of artistic and philosophical discourse realities is 
analyzed in the article.  The author takes into consideration the following aspects: diachronic 
vector of biography genre of writer-romanticist Bettina fon Arnim; original processing of 
Arnim’s romantic experience; wholeness of interpretation. All of these aspects are connected 
with the differences in opinions and creative approaches of German-speaking writers. 
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витоКи тЕоріЇ уКраЇнСЬКоЇ рими  
у ФіЛоЛогічниХ ПраЦЯХ КінЦЯ xvі – у xviii Ст.

Комплексне дослідження в галузі римології передбачає узагальнення теорії україн-
ської рими на різних етапах її розвитку. Теоретичне обґрунтування рими розпочинаєть-
ся за умов, коли кінцеві співзвуччя стають обов’язковими елементами поетичної мови, 
а філологічна думка досягає такого рівня, який уможливлює осмислення і кодифікацію 
рими. Діапазон уваги до рими в курсах поетики був різним і залежав від того, чи описува-
ли автори польський і український (слов’янський) вірш. Давні українські поетики висвіт-
лювали силабічну систему версифікації і канонізували риму, точно вказуючи небажані 
звукосполучення. Окрім наукового обґрунтування кінцевої рими, практичні частини по-
етик подавали широкий спектр курйозних рим.

Ключові слова: рима, римологія, поетики, силабічна система версифікації.
©   Л. Мовчун, 2014
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Постановка наукової проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Комплексне дослідження в галузі римології передбачає узагальнення теорії української 
рими на різних етапах її розвитку. Перші теоретичні виклади слов’янської версифікації 
з’явилися на теренах України наприкінці XVI ст., вона поклали початок теоретичному 
обґрунтуванню (старо)української рими в силабічному вірші. Поетики, які найповніше 
представляють теорію різномовної ренесансної та барокової поезії кінця XVI – XVIII 
ст., вивчали історики, літературознавці та лінгвісти, починаючи з ХІХ ст. (М.П. Булга-
ков, М.І. Петров, В.М. Перетц, М.С. Возняк, В.І. Рєзанов, П.М. Попов, О.І. Білецький, 
В.І. Крекотень, І.К. Білодід, Г.М. Сивокінь, В.П. Маслюк, Д.С. Наливайко, М.М. Сулима, 
І.В. Лучук та ін.); їх розглядали головним чином в узагальнювальному плані: у порівнян-
ні з античними та європейськими поетиками, у співвідношенні теоретичних розробок і 
літературної практики того періоду, як джерело формування теорії літературних видів, 
родів, жанрів та стилів; у дискурсі літературної думки тощо; про висвітлення теорії поезії 
в староукраїнських граматиках писав В.В. Німчук [1: 50, 71, 102 та ін.]. Питанню рими 
дослідники поетик приділяли менше уваги; отже, актуальною є необхідність дослідити 
лінгвістичний контекст постання теорії рими, не відриваючи його від літературного. 

Формулювання мети. Для з’ясування витоків української римології простежимо, 
як формувалося поняття рими та як відбувалася її канонізація в граматиках, поетиках та 
інших теоретичних працях окресленого періоду. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження. Кожен 
народ ще до початку писемності має свою фольклорну «неписану поетику», а з поши-
ренням письма формується книжна поетика, яка, за спостереженням І.Н. Розанова, у 
минулому спиралася на поетику, запозичену з іншої літератури і вже сформовану [2: 14-
15]. Теоретичне осмислення рими розпочинається тоді, коли кінцеві співзвуччя стають 
обов’язковим елементом у певних літературних стилях, жанрах і коли філологічна думка 
досягає такого розвитку, що спроможна осмислити і кодифікувати риму, як це і відбулося 
наприкінці XVI – у XVIII ст.

Українську літературну риму цього періоду слід розглядати в контексті граматичної 
та мистецької теорії, сформованої під церковнослов’янсько-елліністичним та західноєв-
ропейським впливами. Наприкінці XVI ст. з’являються вітчизняні спроби теоретичного 
опису системи віршування; теорію рими досліджуваного періоду розвивали праці з гра-
матики, поетики та риторики. 

Традиційно одним із розділів граматики була просодія, вона поділялася на: 1)  науку 
про «гласа писменнаго во глаголанїи или во писанїи припѣтїє измѣнноє» та 2) «художе-
ство стїхотворноє под метром или мѣрою слог количества быти глаголем» [3: 476-477].

До теорії віршописання ґрунтовно звертався Лаврентій Зизаній. На початку «Грама-
тики словенської» (1596) він подає розділ «О мεтрѣ, и о риθмѣ. Пересторога хотѦчим 
вѣ[р]шѣ складати» і таким чином спонукає «младенцев», перш ніж братися до віршуван-
ня, ретельно вивчити граматику. Л. Зизаній визначає основне поняття поетики метр че-
рез «качεство и количεство слогωв и рεчεнїй»; у риθмѣ (рνθмѣ) ж «нѣсть такω качεство 
зрѣти, якожε множає количεство» [4: 7]. Терміном риθм Л. Зизаній позначав радше ритм, 
аніж риму, хоча в окреслений період ці поняття ще не розрізнялися1. 
1  Транслітерація назви цього розділу, запропонована В.П. Маслюком, «О метрѣ і рифмѣ» [5: 43] 
нам здається помилковою.
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Граматика М. Смотрицького розробляла квантитативну (метричну) систему віршу-
вання без рим, її основу становили запозичені з античних поетик правила комбінування 
довгих і коротких складів («стіх єсть правилноє стεпεнεй во извѣстномъ родѣ сочинεнїє» 
[3: 491]). Теоретичні праці відставали від практики силабічного вірша, і, як зазначають 
дослідники, відставання в теорії спостерігалося аж до другої половини XVIII ст., адже 
літературно-теоретичні ідеї й художня практика значною мірою розвивалися автономно 
[6: 9]. Приклад Мелетія Смотрицького є найпоказовішим у плані розриву між бажаним 
ідеалом і реальною практикою: як лінгвіст він був теоретично прибічником квантита-
тивного віршування, а як поет практикував силабічне (якщо тільки не враховувати його 
квантитативні вірші, створені для ілюстрування теоретичних положень граматики).

Силабічна система версифікації ґрунтувалася на однаковій кількості складів (силаб) 
у кожному рядку (вірші) і не потребувала якоїсь закономірності розміщення наголоше-
них і ненаголошених складів (за винятком останніх перед цезурою всередині рядка і в 
його кінці) та на обов’язковій римі. 

Обидві системи віршування висвітлювалися в староукраїнських поетиках, які були 
написані латинською мовою і дійшли до нас майже виключно в рукописах; їх створюва-
ли для практичних потреб – викладання в школах різних рівнів курсу піїтики. Діапазон 
уваги до рими в поетиках був різним залежно від того, подавали автори у своїх курсах 
відомості про польський і слов’янський (український) вірш чи ні, адже найголовнішим 
предметом науки поетичного мистецтва все-таки була ренесансна поетика, що сягала 
своїм корінням праць Аристотеля й Горація і відбивала античні естетичні та мистецькі 
погляди. Завдання поезії мислителі вбачали в наслідуванні природи, дій і предметів; на-
слідування досягається єдністю звука і смислу, «ніби зовнішність предмета знайшла собі 
словесне вираження» [7: 395], звука і метра з одного боку і смислу – з другого: «форма 
поезії – це правдоподібність у метричному наслідуванні» [8: 40], тож «якщо звучання 
слів і ритм стоп будуть поєднуватися в одному і тому ж вірші відповідно до того, про 
що йдеться, то такий вірш вважатиметься найбільш витонченим» [7: 395]. Як найвищий 
рівень наслідування дійсності через звукову форму розглядався звукопис: «Набагато пре-
краснішим і дивовижнішим буде вірш, у якому... звучання і ритм слів певним чином на-
очно передають зміст» [7: 397].

Надаючи метру надзвичайної ваги, стародавні філософи застерігали: «ніщо так не 
знижує піднесену мову, …як переривчасті і квапливі розміри, як-от: пірихій, трохей, ди-
хорей, які врешті-решт цілком переходять у танковий ритм… Але найгірше полягає ось 
у чому: як безжурні пісеньки не дають слухачам змоги зосередитися на змісті й насильно 
привертають до себе увагу, так повністю ритмізована мова не захоплює пристрасним 
змістом, а лише забавляє своїм ритмом. Через те не раз слухачі, підхопивши знайому ме-
лодію, починають вистукувати ногами в такт словам оратора і, як у танці, квапляться ру-
хом передати ритм, випереджаючи оратора» [9: 117-118]. Рима завдяки своїй регулярнос-
ті створює ритм і викликає особливий стан психіки – римове очікування («випередження 
оратора»), що суперечить критеріям високого та естетичного, звідси в поетиках таке не-
гативне ставлення до рими латинського вірша. Її наявність вважалася вадою [8: 122, 126], 
випадковим непорозумінням [7: 393]. Леонінський вірш, у якому обов’язково мають ри-
муватися слово всередині рядка з останнім у рядку (Ecclesiam Christi viti similabimus isti, 
/ Quam lex arentem, sed Christus facit esse virentem [7: 280]), поетики нерідко відносили до 
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курйозних віршів, тим більше, що ця система віршування виникла за часів середньовіччя 
і не належала до класичних. Феофан Прокопович дошкульно називав рими леонінського 
вірша «дитячими співзвучностями» [7: 393].

Інакше оцінювали латинську риму в працях з риторики. Деякі кінцеві співзвучності 
– similiter cadens (якщо римувалися відмінкові закінчення) [10: 298] і similiter desinens 
(якщо римувалися дієслівні закінчення) [10: 300] – автори античних і староукраїнських 
риторик уважали елементом, який певною мірою прикрашає мову; ці співзвуччя відно-
сили до фігур подібності, напр.: Si vis esse sanus, saepe levato manus [8: 327-328] 2.

Староукраїнське книжне віршування в другій половині XVII ст. досягло розквіту, 
і митці вважали своїм обов’язком розвивати національну культуру. Частина поетик під 
тиском літературної практики вміщували теоретичне обґрунтування слов’янського (укра-
їнського) вірша та рими як однієї з його визначальних рис. Дослідники вважають, що най-
перші відомості такого характеру поетики почали подавати не раніше 1685 р. [5: 55]. 

Найповніше з ранніх визначень рими силабічного вірша сформулював М. Довгалев-
ський: «Достоїнством будь-якого вірша [ідеться про слов’янський і польський] є, пе-
редусім, цезура і закінчення, або каданс, вірша, що являє собою певну логічну мовну 
співзвучність. Ці закінчення у передостанньому складі мають однаковий голосний, а при 
вимові – той самий наголос» [8: 48]. Необхідність наголосу на передостанньому складі 
нерідко зумовлювала його штучне перенесення: Откуду щастю нашεму εдину / Всяк 
ужε можεт завидѣти вину [8: 55], але з поширенням силабо-тонічного віршування, на-
прикінці досліджуваного нами періоду, теоретики вже застерігали, «щоб не покласти 
наголосу проти сили» [11: 9].

Зазвичай польську та слов’янську (українську) риму розглядали разом, подаючи 
лише різні приклади. Їх об’єднували такі риси: обов’язковість у кінці рядка (або в кін-
ці піввіршів); точна відповідність звукового складу (подібні закінчення рядків, подібні 
склади в кінці віршів [8: 47-48], такі закінчення, «щоб точно сходилися з кінцем або за-
кінченням іншого вірша, щоб точно такими ж (бездоганно такими ж) були склад, або два, 
або три, схожі з іншими віршами» (з поетики 1702 р. «Cedrus Apollinis», цит. за: [12: 91]); 
парокситонний характер (наголошеність передостаннього складу); небажаність певних 
звукосполучень; обмежені види римування (суміжне або рідше перехресне римування, 
леонінський вірш [12: 92]).

Отже, староукраїнські поетики XVII – XVIII ст., які висвітлювали силабічну систему 
віршування, суворо регламентували риму: вона мала бути точною, жіночою, переважно 
суміжною. «Правила піїтичні» (1790), які засвідчували перехід до силабо-тонічної сис-
теми, навпаки, рекомендували уживати чоловічу риму (мужеску) і чергувати її з жіно-
чою (женскою), а також використовувати дактиль (обоюдну риму) [13: 8]. Ще раніше, у 
1739 р., М.В. Ломоносов у «Листі про правила російського віршописання» розподілив 
рими щодо наголосу на чоловічі, жіночі і дактилічні (тригласні, три літери гласні) [14: 
471], А. Кантемир (початок 1740-х р.) використовує власні терміни: тупі (чоловічі), про-
сті (жіночі), слизькі (дактилічні) [15: 410].

2  В.К. Тредіаковський з цього приводу зазначав: «Сіє у латин ніякого імені не має, оскільки їхні 
вірші згідно між собою не закінчаться; але у французькій поезії, котра вся та ж, що й наша, крім 
деяких немалих розбіжностей, називається то: rime» [11: 369].
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Окрім того, рими вимушено були граматичними, адже точності досягали переважно 
завдяки повній відповідності морфологічної будови слів. 

На практиці в точності допускалися незначні варіації: нарощення та усічення й [j]: 
Ібо и самих архангεлов лики / Сторжεствуют ти, пастиру вεликий [8: 53]; Видящε убо 
бог толь знамεнитій, / Добродѣтεли многи в тебѣ быти [8: 51]; Zaborowskiego Rafaela 
godne | W melodyiey twey nauki swobodney [8: 52]; заміщення приголосного: Егда жε і 
твоε зрѣит вѣрноε подданство, / Щасливоε над ними твоε государство [8: 61]; Лεгкост 
да подаст тεбѣ в правлεніи сущεй, / Матεрнε рачεніε от всѣх нас имущεх [8: 65]; інші 
неточності є радше графічною невідповідністю и – і, и – ѣ, и – ы: На сεбѣ носиш, владико 
избранній, / Тѣм прийми от нас таков привѣт данний; Празднεствуй сεго во дни на-
рочита / На многа лѣта [8: 53]; Равнѣ ми прεд твоими падая ногами, / Поздравляεм тя 
в дεнь сεй сεрцεм и устамы [8: 64] тощо. 

У XVIII ст. теоретики почали оперувати терміном багата рима, розуміючи під нею точ-
ну риму, і напівбагата – щодо точної в акустичному плані, але неточної в графічному [13: 8].

Поетики давали чіткі рекомендації щодо небажаності певних кадансів у трьох ас-
пектах: щодо кількісно-складового, звукового і щодо способу римування. Коротко ці 
положення сформулював М. Довгалевський: «До недоліків, яких слід уникати, у за-
кінченнях віршів, передусім належать такі: у польських віршах [закінчення] на -iąc: 
explikuiąc, adoruiąc, konkuruiąc; на -ć: dewinkować, exagerrować, ministrować; на -wszy: 
doznawszy, respektowawszy, powiedziawszy; на -go: godnego, wdzięcznego, chwalebnego; на 
-li: przyznali, attestowali. Далі, щоб [вірші] не закінчувалися односкдладовими словами, 
наприклад, dać, znać, mieć, а також щоб не римувалися безпосередньо один за одним 3 і 
4, а тим більше 5 і 6 рядки. У слов’янських віршах також не повинні виступати закінчен-
ня на -го: благаго, драгаго, святаго; на -чи: хвалячи, знаючи, мовчачи; на -ли: сознали. 
Далі, слід уникати в обох віршах [польському і українському] щоб вони закінчувалися 
чотири або п’ятискладовими словами. Найкраще закінчення таке, коли вірш, чи то поль-
ський, чи то слов’янський, закінчується трискладовим словом» [8: 48]. Небажаність рим 
із кінцевими звукосполученнями -go, -li, -la, -lo (swiętego, zacnego, czyniła, mówiła, czyniłi, 
mówiłi) зазначена в поетиці «Cedrus Apollinis» (1702) [12: 92]. 

До кінця XVIII ст. рима стає вільнішою в плані використовуваних звукосполучень, і 
вже «Правила піїтичні» говорять лише про небажаність кінцевого -ати суто зі стилістич-
них міркувань: по-перше, такі рими можна легко добирати, а по-друге, вони характерні 
для простонародного вжитку [13: 9] (для «подлих стихотворцев» [15: 413]).

Отже, поетики, продовжуючи традиції античності, надавали великої ваги звуко-
вій організації поетичних текстів. Так, М. Довгалевський згадує 14 поетичних фігур, 
пов’язаних зі звуковою (літерною) формою слів: протеза, афереза, синкопа, епентеза, 
апокопа, парагога, тмеза, антитеза, метатеза, синереза, діереза, екліпсис, синалефа, сис-
тола, діастола [8: 75 – 76].

Характеризуючи зразкові з погляду теоретиків поезії твори, автори поетик викорис-
товували означення «співзвучний», «плавний» [8: 205], «звучні» (ті, які містять голосні 
a, o, u) [8: 348]; мистецький твір повинен «пестити вуха слухачів» [8: 206]. Нехудожніми 
М. Довгалевський називав «незвучні» (у яких є голосні е, і), «короткі», «прості» слова 
[8: 349]. Псують звуковий склад поезії скупчення подібних складів або часте повторення 
тієї ж літери [7: 392].
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Рима досліджуваного періоду була і звуковою, і графічною, що підтверджують «Пра-
вила піїтичні», де йдеться про подібність кінцевих слів віршів «дзвоном або літерами» 
[13: 7]3. Рима не була бароковим винаходом, але як зорова й акустична єдність органічно 
вписалася в поетику бароко, «яка засновувалася на першості образотворчого мислення і 
прагнула до словесного закріплення понять, уявлень, символічних значень у візуальній 
формі» [6: 12]. Надмірність, орнаментальність, динамізм, єдність текстових і позатексто-
вих елементів потребували об’єднувальних графічних елементів. У цьому плані, крім ре-
гламентованих теоретичними працями кінцевих рим, поетики репрезентують широкий 
спектр повторюваних літерних елементів, які можна вважати курйозною римою, зокрема 
в таких видах віршів, написаних латинською і слов’янською мовами:

1. Резонуючий вірш (вірш-луна). У кожному другому рядку або піввірші повторю-
ється останнє слово або його кінцева частина: Ти назови нам, луна, що живеш у долинах 
вузеньких, / Пастиря славне ім’я. Чом так звучить? А луна: «учить» [8: 260].

2. Асонансний вірш. Рядки і слова в них починаються з тієї самої літери: Credite, 
cultores, credite, cuncti, / Caelestis Christi casto caro creta cruore [8: 264].

3. Онограматичний вірш. Кожне слово з двох суміжних рядків має спільну кінцеву 
літеру [8: 266].

4. Узгоджений вірш. Деякі літери і літерні комплекси є спільними для слів з двох 
суміжних рядків [8: 267-269].

5. Раковий (зворотний) вірш. В одному з його різновидів між собою римуються від-
повідно перші й останні слова двох рядків: Сила учεній всѣх здε отчизному граду / Мо-
гила Кіεву Петр назва во отраду, / Дѣло Рафаила сил возобнови всюди / Цѣло, за что 
εму в нас во вѣк слвав буди [8: 57].

Бароко підштовхувало поетів, а за ними авторів поетик, до виходу за рамки каноніч-
ної рими, але навряд чи ці види рими усвідомлювалися як такі, будучи лише графічно-
акустичною прикрасою поетичних творів. Завдяки тому, що розглянуті звуки (літери) і 
звукосполучення (буквосполучення) є в поетичних текстах повторюваними за певною 
схемою, ми можемо їх назвати римами, але оскільки вони трапляються лише в курйоз-
них віршах, вважатимемо їх курйозними римами.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Наприкінці XVI – у XVIII ст. 
почала формуватися теорія рими і терміносистема римології; книжна рима була суворо 
регламентованою, проте її фонічні та стилістичні обмеження протягом XVIII ст. звужують-
ся; завдяки своїй графічно-акустичній двоєдності рима органічно вплітається в бароковий 
контекст; поряд із канонічною римою фактично існує курйозна рима. Наступним етапом 
в еволюції поетичного стилю було утвердження силабо-тонічної поезії, тож варто в по-
дальших дослідженнях проаналізувати динаміку теорії рими в лінгвістичному аспекті.
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иСтоКи тЕории уКраинСКой риФмЫ  
в ФиЛоЛогичЕСКиХ трудаХ КонЦа xvi – xviii в.

Комплексное изучение в сфере рифмологии предусматривает обобщение теории 
украинской рифмы на разных этапах ее развития. Теоретическое обоснование рифмы на-
чинается в условиях, когда конечные созвучия становятся обязательными элементами 
поэтического языка, а филологическая мысль достигает такого уровня, который благо-
приятствует пониманию и кодификации рифмы. Диапазон внимания в курсах поэтики 
был различным и зависел от того, описывали ли авторы польский и украинский (славян-
ский) стих. Давние украинские поэтики освещали силлабическую систему версифика-
ции и канонизировали рифму, точно перечисляя нежелательные звукосочетания. Кроме 
научного обоснования конечной рифмы, практические части поэтик демонстрировали 
широкий спектр курьезных рифм.

Ключевые слова: рифма, рифмология, поэтики, силлабическая система верси-
фикации.

sources of ukrainian rhYme TheorY  
in philological Works of The sixTeenTh –  

eighTeenTh cenTuries
Complex investigation in the field of rhymology foresees Ukrainian rhyme theory 

generalization at different stages of its development. Theoretical rhyme comprehension begins 
under condition that final consonances are obligatory elements of the poetic language and that 
philological thought reaches such level of development which is able to comprehend and codify 
the rhyme. The range of attention to rhyme in poetic courses was different and depended on the 
authors' mentioning in their courses some information about Polish and Ukrainian (Slavonic) 
verse. Old Ukrainian poetic courses, illuminating syllabic system of versification, canonized 
rhyme in a strict way up to the exact enumeration of undesirable sound combinations. Except 
scientifically grounded final rhymes poetic courses show a wide spectrum of curious rhymes in 
their practical part. 

Key words: rhyme, rhymology, poetic courses, syllabic system of versification.
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«мій ПівдЕнЬ, моє ЗаСЛаннЯ й ПоХованнЯ…»: модЕЛЮваннЯ 
тоПоСу маЛоЇ БатЬКівЩини  у ПоЕЗіЇ тараСа ФЕдЮКа

У статті аналізуються художні моделі топосу південного Причорномор’я  на 
матеріалі лірики представника поетичного покоління 80-х рр. ХХ ст. Тараса Федюка. 
Образ малої батьківщини висвітлюється крізь призму поетики повсякдення. Визна-
чаються художні особливості мариністичних пейзажів. Простежується роль різних 
художніх прийомів: прозаїчної лексики, тонкої іронії, парадоксальної образності, сюр-
реалістичних візій, алогізмів. Здійснюється зіставлення з типологічно подібною лірикою 
Гійома Аполлінера. 

Ключові слова: художні моделі, топос, мала батьківщина, поетика повсякдення, 
мариністичний пейзаж, образ, мотив, лірика. 

У творчому середовищі покоління 80-х рр. ХХ ст. усталилася традиція, за якою по-
ети з етнічно зорієнтованим світовідчуттям удаються до моделювання своєрідного гео-
графічного центру свого художнього світу, що набуває значення наскрізного топосу з 
виразним символіко-метафоричним наповненням. У В. Герасим’юка в його ролі висту-
пає Гуцульщина, в О. Забужко – місто Київ, І. Малковича – Прикарпаття, П. Мідянки 
– Закарпаття тощо. Очевидно, акцентуація топосу малої батьківщини бере свої витоки 
з творчості шістдесятників, які проголосили зеровське гасло «ad fontеs!» як засадниче 
для модерної естетичної свідомості, що протиставлялася соціоцентричним постулатам, 
культивованим «соцреалізмом». 

Активне художнє втілення топосу малої батьківщини сприяло оздоровленню україн-
ської лірики, ураженої надмірною заідеологізованістю, витісненням особистісного нача-
ла. Л. Тарнашинська, досліджуючи феномен «новобранців поезії», наголошує: «Питання 
повсякденного існування людини, його онтологічних вимірів цікавило українських по-
етів ХХ ст., починаючи від естетичного прориву шістдесятництва» [9]. Покликаючись 
на М. Гайдеґґера, вчена тлумачить буденність як «повсякденну ситуативність ось-буття» 
(М. Гайдеґґер)», що «дає підстави говорити про тотальне повсякдення буднів, де природа 
будня визначається своєрідним модифікатором нині-буття» [9].

Свій художньо-територіальний центр має і поет-вісімдесятник Т. Федюк, який в од-
ному з інтерв’ю наголосив: «Це насамперед Південь. Але Одеси там мало. Хоч я дуже 
довго там прожив, саме місто – «жемчужина  у моря» –  ніколи не було мені близьким. 
Зате море, лиман, степи, цей клімат морський, солоний – усе моє […]» [14: 15]. На сьо-
годні творчість Т. Федюка не обійдена увагою критиків. Слушні і змістовні спостере-
ження щодо переваги образу малої батьківщини в його поезії здійснили Л. Гаврилиши-
на, Я. Голобородько, В. Моренець, О. Черткова. Дослідники неодноразово акцентували 
прив’язаність лірики Т. Федюка до української «пальміри» – Одещини. Так, Я. Голобо-
родько твердить, що «ДНК Півдня завжди прочитується в його крові» [3: 62]. Суголосну 
думку висловлює і М. Стрельбицький [Див.: 8:116]. Однак, попри окремі дослідження, 



188

досі ще не було спроби системної рецепції  різних форм художнього вираження топосу 
Півдня у двоєдиному річищі – філософському й  поетологічному. Мета наукової розвід-
ки – проаналізувати естетичні моделі у зображенні південного Причорномор’я, виявити 
точки перетину з поетикою повсякдення, розкрити художню своєрідність мариністичних 
пейзажів, що слугуватиме поглибленому розкриттю поетологічних особливостей Федю-
кової лірики загалом.    

З-поміж інших вісімдесятників Т. Федюк вирізняється постійною увагою до сфе-
ри повсякденного існування людини, позначеного етнічним кодом південно-східного 
Причорномор’я. Згідно з ученням М. Гайдеґґера, поняття «повсякдення» стосовно лі-
рики поета містить у собі розмаїття життєвих реалій людини, її природне середовище, 
проживання «нині-буття». Найбільш «морською» за тематичними обріями виступає 
збірка «Обличчя пустелі», щодо якої сам автор завважив в інтерв’ю: «Вона за духом 
дуже південна. Проживши майже все життя на півдні, цього вже позбутися неможливо: 
море, лимани, степи, піски зайшли в мене […]» [14: 15]. Т. Федюк є неперевершеним 
співцем повсякдення у його милих дрібницях, побутових деталях із виразним південно-
чорноморським присмаком та майже гедоністичним пошануванням життя: «на тонких 
шнурах насушимо тарані / щоби сніг коли впаде або хвороба… / заощадження полічимо 
старанно / і з’ясуємо чи вистачить до гроба / натовчемо вин з усього що на вітах / 
світ гойднеться на своїх останніх грозах / в шифоньєрі ледь озветься оковита / а в 
діжках капуста перець сіль погода / баклажани весь пейзаж овечий / і рушниця на стіні 
і ще підвода / що повз нашу хату їде цілий вечір…» («Вірші в Трансністрію»)  [11: 18]. 
Здається, поет навмисне руйнує міфи про те, що життя у тісному спілкуванні з морем 
надає повсякденню романтичної величі та емоційного піднесення. Образність Федюко-
вого вірша підкреслено приземлено-прозаїчна, позбавлена будь-яких пафосних акцен-
тів, просякнута тонким гумором та іронією, характерними для світовідчуття мешканця 
українського Півдня. Верліброві форми лірики містять  довгі ряди переліків, сповнені 
бароковою наповненістю, життєлюбством, що нагадують повнокровні описи з «Енеїди» 
І. Котляревського. Така поезія має запах і смак, вона дихає всіма гранями буденного іс-
нування людини – мешканця причорноморського ландшафту. 

Попри підкреслену увагу до предметного насичення «ось-буття», «нині-буття» 
(М. Гайдеґґер) мешканця Півдня, у ліриці Т. Федюка повсякдення набуває вищого, са-
кралізованого змісту. Відтак перед його натиском відступає навіть безжально-невбла-
ганний «світ» – із монолітного він стає хистким і втрачає свою міць та силу. Поетизація 
сфери буденності поєднується з вишуканою оригінальною метафорикою, в основі якої 
– «схильність до простоти, до буденної, часто повторюваної деталі. Автор змальовує 
приморське довкілля та звичаєву сферу Херсонщини й Одещини через їх предметне на-
повнення: тут і баклажани, і «вигорілі вівці і стерні», «а ще хатинки глиняні боки / і гли-
няні пожовклі огірки…» («і випито море…») [12: 8]; «етнічне кохання під час випасання 
корови маньки / нам вдвох по сімнадцять можливо шістнадцять а може і ні…» («тут 
буде тихо ближче до зими…») [12: 17]. Каскад анафоричних рядків створює ефект одно-
манітної плинності повсякденного існування мешканця рибальських селищ: «коли у нас 
на півдні липень / коли у нас на півдні глина / потріскана коли калина / дрібна зелена але 
вже / коли край столу мамалига / коли вино у склянку лине / коли у промені пилина / що 
колір глини береже» [11: 52]. Утім, окремі побутові замальовки опоетизовуються чуттє-
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вою повінню, що цілком охоплює душу ліричного суб’єкта, в її основі – непоказна, проте 
щира  любов до малої батьківщини. 

Поет володіє хистом майстерно синтезувати романтично-високе і буденно-приземле-
не, що створює неповторний колорит його «південної» лірики: «літо царя соломона сади 
/ і виноградники наче рибини / викинуті з води – /  вигнуті спини / вітер і сіль пісок мете 
/ трав золотих золоті маринади / столик легкий мате / мідь і менади» [12: 15]. Образна 
система вірша ґрунтується на тропіці парадоксального змісту: картини літньої природи, 
зокрема буяння садів та виноградників, зіставляються із суто морськими і міфологіч-
ними мотивами, позначеними виразним екзотичним (латиноамериканським та давньо-
грецьким) присмаком. Парадоксальність метафор увиразнюється  алогічними асоціаці-
ями, які розбудовує автор («золоті маринади», «мідь і менади»).  Згадка про менад (за 
давньогрецькою міфологією – фанатичні прихильниці Діоніса, які розтерзали Орфея) є 
одним із засобів модерністської гри з читачем – завдяки їй поет  прагне розкрити при-
ховані таємниці та глибини причорноморського довкілля, сповненого  симфонічним роз-
маїттям звуків навіть за умови цілковитої тиші.   

Подібні описи засвідчують, що ліричний герой Т. Федюка втілює різні іпостасі  так 
званої «маленької людини» – рибалки, чабана, селянина. Водночас постає й узагальне-
ний образ розважливого патріота, який утілює риси юнгівського архетипу мудрого ста-
рого, сповідувача філософії народного духу:  «він завше сидів на лавці біля своєї хати 
/ незалежно – ішов сніг чи родили абрикоси / у нього завжди була біла борода хліб на 
колінах (один) багато / жовтих пальців на двох руках жовті оси / кружляли над ним 
незалежно – ішов сніг чи родили абрикоси» [11: 47]. Не оминає увагою поет і химерну 
ментальність рядових мешканців Причорномор’я, про яких мовиться із тонким гумором: 
«море чайки алкоголі / трохи дачного народу / трохи паничів кручених / що сповзають 
в губи ґрат» («повій вітре на вкраїну…») [13: 20]. Обігрування мотивів відомої пісні 
створює комічний ефект контрасту між патріотичним змістом фольклорного прототексту 
і приземленим пафосом вірша. Морські пейзажі засвідчують, що поет, незважаючи на 
місце проживання, лишається «затятим одеситом», для якого навколишній світ завжди 
просякнутий таїною та особливим південним шармом. Т. Федюк майстерно поєднує сти-
лізацію згаданої народної пісні із зумисне зниженою лексикою, притаманною мовленню 
мешканців південного-східного регіону: «Пливе човен води повен / сіті повні судаками / 
берег повен мудаками» [10: 19]. Окремі вияви просторіччя акцентують гумор як визна-
чальну рису ментальності одеситів. 

Поезія Т. Федюка будується на основі різкого контрасту – між екзотикою морського 
життя і сірим повсякденним існуванням людини, у якому вона почуває себе  самотньою. 
Віддаленість від моря, сприйняття його лише як засобу заробітку  загострює відчуття 
обмеженості життєвого простору: «Тут сітям байдужа риба / а рибі байдужа вода / 
а хмарам у вольнім небі байдужі і ті і інші / гарячий погляд гадюки її повзуча хода…»  
(«якщо катастрофу стрічати…») [11: 11]. Можливість звільнення з лещат  буденної свідо-
мості ліричний герой віднаходить у  спогляданні краси природи як досконалого Божого 
витвору – образу й подоби прабатьківщини людства Едему» [1: 59].

Зображуючи деталі побуту, праці, особливості характеру індивіда, який увібрав у 
себе і романтику, і будні «ось-буття», поет досягає відтворення метафізичних засад іс-
нування української людини у тісному зв’язку з природним середовищем – морем та 
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приморськими степами: «Мій південь, моє заслання й поховання, щокою / торкнусь твоїх 
ящірок, урвищ та інших неназваних рис» («відходить шаланда від берега…») [13: 72]. 
Тут угадуються алюзії на античний образ Овідія, засланого римським імператором на 
Південь. Ліричний суб’єкт Т. Федюка, мешкаючи в Причорномор’ї, відчуває себе у ролі 
маргінала, позаяк йому дошкуляє не лише віддаленість від Центру, а й брак україномов-
ного культурного середовища. Постать опального поета зринає неодноразово у творчості 
поета, хвилюючи його своїм таємничим життєписом. За спостереженнями Інни Должен-
кової, невмирущий дух римського митця Овідія зумовлюється тим, що сам поет із Півдня 
і йому дуже близький солоний дух недалекого моря, дикі маслини, гаряче повітря  [6]. 

Попри постійну увагу до повсякдення, Т. Федюк уникає подробиць нудного, сірого, 
одноманітного існування людини. Його певна естетизація і навіть романтизація відбува-
ється ненав’язливо – через надання вищого онтологічного змісту. Однак на відміну від 
«новобранців поезії», які зображували будні як альтернативу «соцреалістичній роман-
тиці», Т. Федюк надає повсякденню тонкого іронічного забарвлення та філософського 
виміру. Відтак  його описи хоча й просякнуті предметною конкретикою, проте своїм 
заниженим стилем і внесенням побутових інтонацій у цей мотив набувають відстороне-
но-медитативного змісту, що подекуди межує із театралізованою грою: «лаври золотом 
хрипіли / дзвони озивались тупо / буде хрестиків і піни / як на південь сплине тупіт / ніч 
то тут а потім геть там / брак отрути і кінноти / і сповза самотній гетьман / з-під 
полтави на банкноти» («Вірші в Трансністрію») [11: 19]. У процитованій поезії Південь 
набуває ознак Периферії – ірреального простору, що акумулює у своїй відокремленості 
від Центру матеріальне і духовне, буденне і вічне.  

Т. Федюк  володіє майстерністю через оригінальні порівняння наповнити буденні 
замальовки неабиякою зримістю, картинною масштабністю, філософською заглибленіс-
тю: «циган грає в карти мов на цимбалах обличчя»; «і село біліє  сухе солоне як шнур 
тарані» («…і згасаюче небо і степ і цвинтар медовий…») [12: 14]. Тропи увиразнюють-
ся ольфакторними образами, які створюють майже фізичне відчуття причорноморських 
лиманів та степових пасовиськ: «тільки ті хто пасли корову знають як пахне полин / як 
літає метелик і самокрутки дим в узголов’ю / як пахне волосся сонцем і як вилітають 
з глин / ластівки на пошуки комарів із пастушою кров’ю»  («етнічне кохання під час 
випасання корови маньки…»)  [12: 58]. Каскад асоціативних порівнянь, кожне з яких 
може слугувати наочною ілюстрацією для створення малярського полотна, поглиблює 
синестезійний підхід у відтворенні буднів причорноморських мешканців: «човен до скелі 
припнутий наче рибина гниє» [13: 33]; «море тремтить як німе і солоне кіно» [11: 27]; 
«спориш приморський солоний дикий сухий як камінь / і крик сусіда – мов крик індика або 
баклана» [11: 54]. Особливу роль у змалюванні побутових «картинок» відіграють контек-
стуальні дієслова-синоніми, що посилюють медитативне звучання вірша, передаючи то 
неквапливо-розмірений, то буремно-рвійний плин південної аури: «надвечір складати у 
торбу кіфару / вечеряти довго дивитись на хмару / і слухати як усю ніч до обіду / лимани 
волошки стерня і сусіди…» («купити-зробити-украсти кіфару…») [12: 16]. 

У зображенні топосу Причорномор’я Т. Федюк продовжив традиції європейської мо-
дерної лірики. Я. Голобородько вважає, що «постаті обох поетів позначені контурами 
«південності»: Аполлінер «виріс і сформувався на «латинському» Півдні (Д. Наливай-
ко), життя й свідомість Федюка теж укорінені в ареал Півдня – тільки українського» [4: 
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102]. У поезії Г. Аполлінера особливе місце посідають мариністичні мотиви, поєднані 
із   темою повсякдення. Його тексти зі збірки «Алкоголі» наскрізь просякнуті духом 
південності, про що свідчить і топоніміка творів – древній Рим, древня Еллада, Мар-
сель, Середземноморське узбережжя, Сицилія тощо. У поемі «Вандем’єр» французький 
поет створює міф Півдня як благодатного прихистку для втомленої буденною метушнею 
душі: «I з Півдня обізвавсь хорал новий / Париже розуме єдино ще живий / Що пере-
плеском доль формуєш нам гумoри / I ти охляле Середземне море / Беріть наші тіла як 
проскурки ламайте / Високі ці чуття сирітський їх танок / Тобі Париже стануть за 
улюблене вино / А там з Сицилії метнувсь не крик а хрип / Здавалось ті слова скандує 
крильми гриф / З лов наших ягоди давно вже обірвали» [2]. Збірка «Алкоголі» вщерть на-
повнена середземноморськими краєвидами, реаліями побуту та буднів матросів і риба-
лок. Так, у вірші «Мандрівник» поет зображує «сирітський корабель», «ті риби вигнуті 
ті понадморські квіти», що контрастують із картинами непривабливого буденного жит-
тя матросів у портових містах: «Здавалось ті міста ригали сонцем уночі»; «Дзвінки вок-
зальні», «ночі сизо-алкогольні», «околиці заплаканих пейзажів череди» [2]. Г. Аполлінер 
протиставляє «брудне» повсякдення, що постає через низку натуралістичних штрихів, 
високій мрії, яка дає можливість вирватись за межі буденного існування: «Але відтоді 
я пізнав смак всесвіту / Я всесвітом упився / Із набережжя дивлячись на гін ріки і сон 
шаланд» [2]. Зіставлення типологічно подібної лірики двох поетів дає підстави зробити 
висновок, що поезія Г. Аполлінера більшою мірою позначена впливом символістської 
естетики, наповнена містичними мотивами. Натоміть Т. Федюк виявляє стійке тяжіння 
до іронічно-парадоксального погляду на світ. Об’єднує поетів естетизація явищ природи 
і людського буття, що вважалися до того непоетичними. Український поет розвинув при-
таманні Г. Аполлінеру асоціативні образи алогічно-парадоксального змісту. Щоправда, у 
Т. Федюка значно чіткіше вгадується іронія, натомість у французького поета – депресив-
ні настрої: «На розі вулиці розхристані матроси / Чечітку шкварили бряжчав акордеон 
/ Я сонцю все віддав / Все крім моєї тіні / Лебідки і тюки сирени вже безмовні / В надо-
брійній імлі фрегат останній зник / Вітри впокоїлись повиті в анемони / О Діво березня 
пренепорочний знак» [2].

Невід’ємною складовою у моделюванні топосу південно-східного Причорномор’я 
є мариністичні пейзажі, пов’язані з колоритними краєвидами Одещини. Т. Федюк вико-
ристовує прийом гіпотипозису, що, окрім пластичності, набуває ще й виразної предмет-
ної насиченості, «здорової плоті», коли природу описують, начебто її бачили на власні 
очі  [5: 333]: «сірий морський пісок / білий солоний день / битих човнів разок / мідної 
тронки дзень / смерть медитацій над / ходом хамси на схід / хижачки рафінад / сейнера 
синій слід / шпат молодих медуз / між ламінарій і / йод твої темних вуст / голі плечі 
твої» [13: 9]. Стислі уривчасті речення слугують засобом відтворення звуків морського 
прибою, плюскоту морських хвиль, ритмічних і заспокійливих для втомленої буденною 
метушнею людини.   

Федюкове море позбавлене помпезності, живописно-картинної  величі, воно при-
землене, наближене до динамічно-плинних реалій повсякдення. Відтак окремі вислови, 
що романтизують море, поєднуються із деталями побуту рибалок, для яких торгівля стає 
пріоритетним чинником у спілкуванні з грізною стихією:  «і медузи у хвилях як хра-
мові чаші тремтять / і катрани під ними гойдають сліпими хвостами» («над горою 
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Афон…») [11: 42]; «османські магеллани креветками гендлюють / гранатові корани 
султанові палати…» («придумано кораблик із дерева нічного…») [13: 22]. Конкретика 
причорноморського краю зумовлює своєрідну «антипоетичність» описів морської при-
роди: замість романтичних хвиль і бур постають зумисне приземлені описи побутової 
сфери: «і водорості намагаються бути травою / і риба тараня – до траулерів головою 
/ і хижки рибальські чорніють і піску взагалі»  («і випито море…»)  [12: 8]. В. Моренець 
зауважив щодо стилю поета: «Картатий житейський лан, епізоди будня, що пережива-
ються глибоко, відкрито […]. Життя, яким воно є, зі своїми поетичністю й прозовістю, 
в якому ліричний персонаж Федюка бере пряму й природну участь […]»  [7: 170–171].

Мариністичні пейзажі Т. Федюка не лише піддаються безпосередньо-предметному 
сприйняттю, а й завдяки майстерності ольфакторних образів створюють відчуття реаль-
них запахів і смаків морських краєвидів: «Я ковзну униз ми запалим хмиз від солоних ран 
/ ми уб’ємо рибу чи дві чи п’ять / якщо будем жити…» [13: 27]; «море тремтить як 
німе і солоне кіно» [11: 27]; «і медузи у хвилях як храмові чаші тремтять / і катрани під 
ними гойдають сліпими хвостами» [13: 42]; «спориш приморський солоний дикий сухий 
як камінь / і крик сусіда – мов крик індика або баклана» [13: 54]. Щедре буяння ботано-
морфних і зооморфних образів відтворює багатство флори і фауни Причорномор’я. 

Море у поета психологічно забарвлене: мариністичні мотиви щоразу виринають 
тоді, коли поет зображує море як тло людських переживань, атрибут утечі від буденного: 
«і так повернешся в колись мою одесу / смотрицького читати чи колессу / й писати дис-
ертацію про те / як вся краса твоя смертельна відцвіте / в пилюці фоліантів і старих 
перук / де мов сухий вазон засохлий першодрук…» [12: 69]. Алюзійно вгадується образ 
Поета, для якого Південь є малим Провансом, тим духовним джерелом, до якого він має 
повертатися, аби наснажитися силою та вберегтися від тиску буденщини.     

У модерній ліриці психологізація моря  має давні традиції. Ще Г. Аполлінер 
пов’язував цю стихію з метафізичними засадами людської екзистенції: «Слухайте море 
/ Воно удалині самотньо стогне й квилить / Мій голос вірний наче тінь / Тінню життя 
жадає стати / Мінливим і живим як море хоче буть.  / Без ліку моряків запагубивши 
море / Ковтає мої крики як потоплених богів  / Одну лиш тінь воно терпіти може / Тінь 
широко розкрилених орлів»  («Перемога»). У «Піснях друїдів» поет проголосив гасло 
«Мій дім на морі» як власне життєве кредо. Г. Аполлінер протиставляє велич моря  («О 
голосе я вивчив мову моря») «шинкам гармидеру»  у нічних містах. Море  постає ніби на 
полотнах сюрреалістів – із сновидних візій та   алогічних образів: «О море ринь у ніч / До 
ранньої доби / Акули зирили жадібними очима / На трупи днів що їх черва зірок точила 
/ Між бурхотом валів і скалками клятьби» («Емігрант із Лендор Роуда») [2]. Водночас 
поет виявляє постійну увагу до деталей: «квітучі лимани», «іконописні риби» («Зона»), 
завдяки яким відбувається естетизація морської стихії.    

Окремі зразки мариністичної поезії Т. Федюка – антропоцентричні за своєю суттю, 
позаяк природа в ній підпорядкована людській душі:  «Я ковзну униз ми запалим хмиз від 
солоних ран / ми уб’ємо рибу чи дві чи п’ять / якщо будем жити…» («хто покличе мене 
на ім’я моє…») [13: 27]. Море слугує тлом і для відтворення психологічних переживань 
ліричного героя, який розлучився з коханою жінкою: «Ти знаєш, останні хвилі гойдає 
останнє море, / це значить єдина дорога – потоплені кораблі». Акцентування образів 
із ключовою семантикою втрати, нищення передає завмирання любові, від чого навіть 
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море міняє свою колористику – стає чорним,  чужим, відлякуючи якоюсь картинною 
застиглістю: «Ти знаєш, тут місяць лютий / короткий, мов крик баклана, / тут море 
чорне, а далі лежать мармурові моря, / що вже неважливо зовсім, єдина моя, кохана…» 
(«Ти знаєш, уже неважливо, що тепер буде з нами…») [13: 102]. Т. Федюк пише свій не-
скінченний любовний роман, у якому морю відведено чи не найважливішу роль – іден-
тифікатора людських почуттів, які то гаснуть, то спалахують із новою силою: «скель 
золотий такелаж / хвиль нескінченний хлам / закінчується наш / роман  чи як його там 
/ і вимивається десь / суджене на віку / срібне лице чиєсь / наче краб із піску»  («сірий 
морський пісок…») [13: 10].

У поезії морської тематики Т. Федюк віддає перевагу ірреальному існуванню лю-
дини, моделюючи сферу умовного світу: «його» море поза часом і простором, воно – 
символ вічного людського пориву до грізної стихії, таїни її краси і небезпеки водночас. 
Ліричний суб’єкт  володіє здатністю багатогранно відчувати природу, яка оточує морське 
довкілля: уважно вглядаючись і вслухаючись у його чарівний плин, він тонко сприймає 
колірну палітру, запахи, звуки. Без їх фізичного відчуття морська стихія лишається недо-
сяжною для уяви: «рос і полинів цирконій / синій дурень над романом / і лежить лиман 
червоний / з чорним в горлі акерманом» [11: 19]; «риба червона спалить лиман / і тих що 
спали торкне / своїм катерком старий акерман». Ірреальність простору посилює при-
йом містики у змалюванні моря: «між людей медуз і мідій / молодий масон язон» [13: 
45]. В основі метафоричної образності – синтез алогізмів та сюрреалістичних візій, що 
акцентують таємничу загадковість морської стихії. Таке море суголосне Аполлінеровому 
«морському місту», що «десь вирнуло з-за хмар» («Злинаючи з висот де мислить вічне 
світло…») [2].

Ключовими образами «морської» поезії Т. Федюка є шаланда і човен – символи мир-
ної праці і повсякденного існування причорноморських рибалок і водночас традиційні 
для романтичної поезії атрибути: «Відходить шаланда від берега. Берег такий: / фраг-
мент аличі, черепашник і я по коліна / в зеленій воді. І скривавлена біла рибина / впереміш 
з рукою, неначе відсутність  руки»  (відходить шаланда від берега…») [13: 72]. Скептич-
ні інтонації у зображенні ліричного суб’єкта вказують на майстерність Федюка – тонкого 
іроніка. Водночас поет виявляє хист маляра-імпресіоніста у змалюванні природи: «верби 
взяті із казок / хатка зліплена із тіста / човен в річці мов мазок / пензля імпресіоніста / 
короп золотий як мед / б’є  хвостом холодну воду / ластів’їний горній лет – / на тепло і 
на погоду» («дівчинка жене козу…») [12: 57]. «Човен» підтверджує свою полісемантич-
ну наповненість: він символізує силу, яка надійно оберігає від усього лихого і гарантує 
безпеку (асоціації з Ноєвим ковчегом). Амбівалентний зміст образу акцентує й інший 
семантичний аспект: човен уособлює перепони, що нездоланно несуть індивіда за течі-
єю життя до берега вічного спочинку (асоціації з образом «перевізника» на «той бік»). 
Автор удається до персоніфікації, що поглиблює психологізм образу: «забирає мій човен 
мене в дерев’яний полон / і обличчя біліє на дні у чорні наче камінь» [10: 42]. Контрастна 
колористика (білий / чорний) вказує на те, що море і захоплює величчю і водночас ви-
ступає символом небезпеки, загрози життю. 

Поет умонтовує образ човна в уявний діалог із мандрівником, для якого море є рід-
ною стихією: «чого тобі? вичерпуй із човна / маленьких сонних жаб луску що ряску вкриє 
/ і відштовхнись   в туман і стихни в туманах / як хлопчик на руках пустелі і марії» («…
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кульбаби молоко і золоте лоша…») [13: 101]. Через низку сюрреалістичних образів «чо-
вен» набуває алегоричного змісту: поетові йдеться про повсякденне існування людини, 
яка щедро «черпає» у свої будні миттєві радощі  від спілкування з морем.   

За допомогою образу шаланди поет передає психофізіологічні переживання інди-
відом присутності моря у своєму існуванні. Ліричний суб’єкт удається до рефлексій, 
метою яких є просторове осягання метафізичної сутності морської стихії: «Відходить 
шаланда із постаттю в білім, яка / була – до відходу шаланди – єдиною в світі. / Бруд-
ний альбатрос, вигин хвиль і брехня шуламіті / й моя – упереміш із рибою і її смертю 
– рука» [13: 73]. Шаланда у зіставленні з образом човна більшою мірою опоетизована 
завдяки мотиву Вічної Жіночності: «Відходить шаланда. Написано: «Santa Maria». / І я 
майже вірю: Maria Maria, а не…» [13: 73]. Згадка про Марію актуалізує сакральний об-
раз жінки, яка своєю любов’ю, відданістю й жертовністю наповнює повсякдення вищим 
онтологічним сенсом. Невипадково поет психологізує персоніфікований образ шаланди, 
надаючи йому семантики людської скорботи:  «потріскана глина сліди / потріскане море 
води / глибокими хвилями дим / від люльки шаланди печалі» [13: 21].

У ліриці Г. Аполлінера образ човна та шаланди відсутній, натомість наскрізним в 
«Алкоголях» є романтизований топос корабля:  «Великі кораблі снують по хвилях / І я 
ще раз вмочаю руки в океан»; «Ось пароплав і життя моє оновлене / Огонь його без-
мірний» («Палаю на кострищі божественного палу») [2]. Попри суголосність мотивів, 
образ-символ виконує різне смислове навантаження: в Г. Аполлінера вказує на жагу 
мандрів і пригод, тоді як у Т. Федюка – на «тихі» радощі від щоденного спілкування 
індивіда з морем.  

Дослідження різних форм художнього вираження повсякдення у двоєдиному річи-
щі – філософсько-естетичному й образному – слугує засобом проникнення у таємничі 
глибини художнього світу Т. Федюка. Поета не цікавить Південь у його романтичній 
величі природи, особливій екзотиці, його увагу привертають деталі побуту та повсяк-
дення, які розкривають онтологічні засади існування людини у єдності з приморським 
довкіллям. Для стилю поета приманна приземлено-прозаїчна лексика, позбавлена будь-
яких пафосних акцентів, просякнута тонким гумором та іронією, насичена довгими ря-
дами переліків, ольфакторними образами, контекстуальними дієслівними синонімами. 
Майстерність мариністичних пейзажів увиразнюється прийомом гіпотипозису, що надає 
поезії особливої пластичності, виразної предметної насиченості. 
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модЕЛированиЕ тоПоСа  
маЛой родинЫ в ПоЭЗии тараСа ФЕдЮКа

В статье анализируются художественные модели малой родины, воплощенные 
в различных аспектах топоса украинского Юга на материале лирики представителя 
поэтического поколения 80-х гг. ХХ в. Тараса Федюка. Образ малой родины освещается 
сквозь призму поэтики повседневности. Определяются художественные особенности 
маринистических пейзажей. Прослеживается роль разных художественных приемов: 
прозаичной лексики, тонкой иронии, парадоксальной образности, сюрреалистических 
визий, алогизмов. Осуществляется сопоставление с типологически подобной лирикой 
Гийома Аполлинера. 

Ключевые слова: художественные модели, топос, малая родина, поэтика повсед-
невности, маринистический пейзаж, образ, мотив, лирика. 
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Topos moDelling of The small moTherlanD  
 in Taras feDYuk’s poeTrY

The artistic models of the small motherland have been analysed, which are embodied in 
different topos aspects of the Ukrainian south on the material of Taras Fedyuk’s lyrics, the 
representative of the 1980s poetic generation. The image of the small motherland has been 
interpreted in the light of everyday life poetics. The artistic peculiarities of the marine views 
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have been defined. The role of different artistic devices has been traced: prosaic vocabulary, 
subtle irony, paradoxical figurativeness, surrealistic visions, alogisms. The comparison with 
the typologically similar Giyom Apolliner’s lyrics has been realised. 

Key words: artistic models, topos, small motherland, everyday life poetics, marine 
landscape, image, motive, lyrics.   
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«над ПрірвоЮ у Житі» ЯК ЛітЕратурна автоБіограФіЯ:
на ШЛЯХу до роману та його гоЛовного гЕроЯ

У статті роман Дж.Д. Селінджера «Над прірвою у житі» досліджується як лі-
тературна автобіографія. Розглядаючи відомий роман у контексті його зв’язків з по-
передніми оповіданнями про родину Колфілдів, автор робить спробу виявити схожі та 
відмінні їх риси, показати шлях Селінджера до свого героя.

Ключові слова: літературний герой, маргінальність, автобіографічність, цикл опо-
відань. 

Герой роману Дж.Д. Селінджера «Над прірвою у житі» Голден Колфілд є, без пере-
більшення, одним з найвідоміших образів світової літератури ХХ століття. Селінджер 
показав епоху очима не сильної видатної особистості, яка змушена діяти в складних 
умовах, а звичайного хлопця, хоча й з певними маргінальними рисами. І це було, що 
називається, «потрапляння у яблучко». Образ Голдена Колфілда став на багато років од-
ним з центральних літературних образів, завоював світ та підкорив читача, тому що це 
був новий тип героя – далеко не ідеального, з багатьма вадами, але героя, безсумнівно, 
харизматичного. 

Про роман «Над прірвою у житі» написано за останні шість десятиріч багато. Його 
досліджували з різних точок зору. Але робіт, присвячених роботі Селінджера над обра-
зом головного героя, практично немає. А між тим автор йшов до нього більше десяти-
річчя, зробивши на цьому шляху багато відкриттів, що потім збагатили американську і 
світову літературу і культуру, «подарувавши своєму герою багато особистих рис та мо-
ментів власної біографії . Саме це й визначає актуальність нашого дослідження.

Методологічною базою нашої роботи послужили доробки таких відомих дослідни-
ків творчості Селінджера як У. Вігланд, Й. Хамільтон, І. Хассан, Дж. Малколм, І. Галин-
ська, А. Зозуля, Б. Маліков, К. Славенскі та ін. 

Уперше мова про те, що він задумав написати роман, Селінджер завів ще у вересні 
1940 року. У серпні 1941 року він пише оповідання «Симпатична покійниця за шостим 
столиком», нині відомий як «невеличкий бунт на медісон-авеню» (slight rebellion 
off madison) [5]. 

©   І. Гольтер, 2014
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Це був перший його літературний твір, де головним героєм є Голден Морріссі Кол-
філд, і перший епізод задуманого ним роману, над яким він вже деякий час працював. Це 
оповідання у листі до Елізабет Мюррей [1:61] він назвав «Сумним гумористичним опо-
віданням про різдвяні канікули учня приватної школи». На перший погляд «Невеликий 
бунт на Медісон авеню» може здатися сучасному читачеві недопрацьованим уривком 
з «Над прірвою у житі» - і там описуються більш-менш ті самі персонажі й події. Од-
нак настроєм і тоном оповідання розповідь помітно відрізняється від відповідного йому 
місця у романі. Вчинки Голдена Колфілда з роману та Голдена Колфілда з «Невеликого 
бунта» диктуються настільки несхожими мотивами, що від цього міняється сам зміст 
описуваного. З погляду стилю «Невеликий бунт» набагато стриманіший, його персона-
жі змальовані лаконічніше. Оповідання від третьої особи дозволяє читачам сприймати 
Голдена Колфілда з боку. Цей образ, створений у період, коли Селинджер ще стояв на 
роздоріжжі між серйозною й розважальною літературою. 

Ключовий епізод розповіді - тирада п’яного Голдена з перерахуванням того, що йому 
ненависно, - повторюється потім і у романі. Однак у першому випадку у монолозі героя, 
що перебрав віскі, більше люті і самознищення. У фіналі оповідання п’яний і змерзлий 
Голден чекає на Медісон авеню автобуса, який він перед тим облаяв. Якщо в «Невелико-
му бунті» є певний автобіографічний початок, то ключ до нього варто шукати саме у цій 
сцені, де Голдену гостро необхідно те, що він щойно з почуттям проклинав. З відомою 
часткою самоіронії автор оповідання малює героя, що опинився у пастці власного об-
меженого життєвого досвіду.

Голден, подібно своєму творцеві, нехтує навколишню повсякденність, але нічого, 
крім її, не знає. Власно, він теж є продуктом цієї повсякденності. Саллі Хейс, що багато 
чого ріднить із Уною О’Ніл, коханою жінкою Селінджера, представлена в оповіданні ді-
вчиною поверхневою, для якої найважливіше дотримуватися моди та пристойності. Що 
стосується самого автора, то, скільки б Селінджер не висміював порожнечу вищого ман-
хеттенського суспільства, жодного іншого суспільства він добре не знав. Воно, по суті, 
сформувало його. Незважаючи на всю уїдливість, він цілком до нього належав.

Таким чином, «Невеликий бунт на Медісон авеню» можна розглядати як свого роду 
сповідь Селінджера, якого мучила не тільки проблема вибору подальшого напрямку у 
творчості, але й життєва подвійність: постійний відвідувач клубу «Сторк», він вів бурне 
світське забезпечене життя, що сам же і викривав у своїх доробках.

У квітні 1942 року Селінджер отримав повістку із призовної комісії. Як пише К. 
Славенскі, у той час «Селінджер явно боявся вже більше ніколи не повернутися до 
життя, що залишав. Не у тому розумінні, що його можуть убити, - йому було страшно, 
що війна знищить домашній, повний скромної чарівності світ. Уже в ті роки якоюсь 
частиною своєї істоти Селінджер відчував, що світ стрімко губить чистоту й неви-
нність» [1:69] 

Аналізу власних змішаних почуттів, викликаних уходом в армію і розставанням 
з рідною домівкою Селінджер присвятив написане у цей час оповідання «останній і 
кращий з Питерів Пенів» (The last and best of the peter pans, 1942) [6].Тут вперше 
з’являється родина Голдена Колфілда - літературне відображення родини самого пись-
менника. Це дуже особисте оповідання, присвячене взаєминам Селінджера з найближ-
чою йому людиною - матір’ю. У його творчості немає більше жодної речі, у якій би стіль-
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ки місця було приділено сильному характеру Міріам Селінджер, її прагненню опікувати 
сина і його неоднозначному до цього ставлення.

В цьому оповіданні автор повністю асоціює себе з оповідачем - старшим братом Гол-
дена Вінсентом Колфілдом. Сам Голден в «Останньому і найкращому з Питерів Пенів» 
«живцем» не з’являється, а тільки згадується іншими персонажами. Центральна частина 
розповіді - діалог між Вінсентом і його матір’ю, Мері Моріаріті. Вінсент виявив, що мати 
(у тексті згадуються її вогняно-руде волосся) перехопила і сховала у скрині з посудом 
анкету з призовної комісії. Мати вважає, що в армії йому робити нічого. Переконуючи 
сина, що не варто міняти радості домашнього життя на повну небезпеки армійську службу, 
Мері показує на молодшу сестру Фібі, що грає на галявині під вікном у новенькому синьо-
му пальтечку. Вінсента охоплює всепоглинаюча ніжність до сестри, а коли у нього нарешті 
виходить відвести від неї погляд, мати нагадує про смерть молодшого брата Кеннета, у якій 
Вінсент почуває себе винним. Вінсент називає Мері «останнім і кращим з Питерів Пенів», 
тому що вона думає не про продовження своєї молодості, як Пітер Пен, а про продовження 
життя своїх дітей. Вінсент відмовляється розбиратися у власних заплутаних почуттях, але 
читачеві, однак, ясно, що на війну він піде. У наступних оповіданнях колфілдовского ци-
клу Вінсент стане втіленням емоційної закритості і постійного страждання.

Влітку 1943 року Селінджер прийняв остаточне рішення. «Я встиг близько упізнати 
хлопця, про якого пишу, - ділився він з Бернеттом. - Він заслуговує на те, щоб стати геро-
єм роману» [1:92]. А невдовзі, наприкінці 1943 року, коли почалося активно готуватися 
довгоочікуване висадження союзників у Європі, до кожного задіяного в ньому полку 
було прикріплено по два контррозвідника. З цього почалася серйозна контрозвідницька 
кар’єра Селінджера, який вільно володів німецькою та французькою. Молодого офіце-
ра перевели на військову базу Форт Холаберд, розташовану на окраїні Балтімора, штат 
Меріленд. Саме тут, напередодні відправки на фронт, Селінджер пише третє оповідання 
голденівського циклу – «день перед прощанням» (last Day of the last furlough) [3], 
де отримують розвиток теми і психологічні колізії, окреслені в оповіданні «Останній і 
кращий з Питерів Пенів». 

«День перед прощанням» - другий епізод у своєрідному циклі, що простежує вій-
ськову долю Вінсента Колфілда і його друга, техніка сержанта Джона Бейба Гледуол-
лера. Значна роль в оповіданні належить Вінсенту Колфілду, однак головний герой тут 
– Бейб. Автор явно асоціює себе із сержантом, якому привласнив свій власний особистий 
номер 32325200, згадавши про це в першому ж реченні.

Бейб, повернувшись на короткий час додому, прихопивши із собою санчата, іде зу-
стрічати зі школи свою маленьку сестричку Метті. Він хоче скотитися із сестрою на 
санчатах униз по крутий Спрінг-стріт, але Метті боїться, тому що по цій вулиці, знає 
вона, можуть кататися «тільки великі хлопці, які нічого не бояться і знають всі погані 
слова». «Усе в порядку. Усе буде гаразд, якщо ти зі мною», - заспокоює її Бейб. У по-
дачі Селінджера політ з гори набуває життєстверджуючого значення: завдяки вірі Метті 
у Бейба між братом і сестрою виникає щира близькість, що сильніше страху. У вуста 
Бейба Селінджер вкладає своє власне ставлення до війни. Батько Бейба, містер Гледуол-
лер, починає згадувати Першу світову, на якій йому довелося повоювати. Бейб перериває 
батьківські патякання – йому не подобаються героїзація війни, загальноприйнята манера 
виставляти її постфактум такою собі «мужньою грою». У відповідь він виголошує палку 
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тираду, у якій висловлює почуття, майже протилежні тим, що ще рік назад виголошував 
стосовно військової служби новобранець Джеррі Селінджер. А наприкінці клянеться піс-
ля закінчення війни нічого про неї не розповідати. 

Як і взагалі більшість творів Селінджера, темами й характерами «День перед про-
щанням» перегукується з романом «Над прірвою у житі». Розмова Бейба з Метті відразу 
викликає у пам’яті подібну сцену з Голденом і Фібі. І хоча між цими епізодами велика 
часова дистанція, у мрії Голдена про те, як він стане ловити над прірвою граючих у полі 
дітей, просвічує звернене до Метті благання Бейба зберігати дитячу чистоту. «Ти будеш 
розумницею, коли виростеш. Але якщо ти не зможеш бути розумною і славною дівчи-
ною, я не хочу бачити тебе дорослою... Будь славною дівчиною, Метт».

Основна ідея оповідання проста, але переконлива. Перед обличчям смерті Бейб схи-
ляє коліна перед прекрасною дитячою чистотою Метті – це означає, що у черствому, 
метушливому суспільстві, яке прославляє війну, саме краса дарує людині надію і надає 
сенсу її існуванню.

 У грудні 1945 року у «Кольєрсі» було надруковане оповідання «Я збожеволів» (i’m 
crazy) [2], четверте у голденівському циклі, яке згодом лягло в основу двох глав «Над 
прірвою у житі»: в одній з них виключений зі школи Голден відвідує викладача історії 
містера Спенсера, в іншій - крадькома пробирається до кімнати Фібі.

Між оповіданням «Я збожеволів» - у тому вигляді, у якому воно було надруковане у 
«Кольєрсі», - і відповідними главами «Над прірвою у житі», при майже повній сюжетній 
подібності, є деякі цікаві відмінності. Ці відмінності багато що говорять про становлення 
роману – якщо починати йому відлік від першого колфілдівського оповідання «Невели-
кий бунт на Медісон авеню».Якщо у «Невеликому бунті» оповідь ведеться від третьої 
особи, яка не бере участі в описуваних подіях, то у «Я збожеволів» оповідач - сам Голден 
Колфілд. Але при цьому розповідь Голдена ще не є потоком свідомості – для цього їй 
бракує спонтанності. Герой-оповідач у «Я збожеволів» ретельніше підбирає слова, і у 
багатьох випадках мова його точніше і поетичніше, ніж у Голдена Колфілда у романі.

Кульмінаційний момент оповідання (так само, як у «Дні перед прощанням») насту-
пає, коли герой проникає до дитячої спальні. Він затримується поруч зі сплячою Фібі, 
але осяяння сходить на нього біля ліжечка іншої сестрички, Віоли, що більше в жодно-
му доробку про Колфілдів не згадується. Віола, котра міцно спить, тримаючи в обіймах 
іграшкового Дональда Дака, недавно захопилася дивною для дитини любов’ю до оливок 
з коктейлю. Голден про це пам’ятає, він приніс їй кілька ягідок і виклав їх на спинці її 
ліжечка. «Одна оливка впала на підлогу, - розповідає він. - Я підняв, але на неї налипло 
сміття, і я сунув її собі в кишеню. А потім пішов». Простий жест Голдена, який ховає від 
Віоли забруднену оливку, може символізувати усвідомлення ним безвинності маленької 
сестрички й бажання захистити її чистоту. 

Тут, у цьому творі, уперше проявляється така чудова особливість письменницького та-
ланта Селінджера, як уміння змусити героя безпосередньо звертатися до читача. Їй, цієї 
особливості, значною мірою й зобов’язаний своїм приголомшливим успіхом роман «Над 
прірвою у житі». Проте, оповіданню «Я збожеволів», при всіх його достоїнствах, щирості 
і ніжності, поки не вистачає чарівної духовної міці роману. Преклонінню Голдена перед 
невинною красою Віоли ще далеко до одкровення. Того нерозривного зв’язку, що єднає 
Голдена з Фібі та Аллі у романі «Над прірвою у житі», який тільки має утворитися. 
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Біль втрати - головний мотив розповіді «оселедці в бочці» (This sandwich has 
no mayonnaise, 1945) [9], шостого у колфилдівскому циклі. Дія оповідання відбува-
ється у тренувальному таборі в штаті Джорджія. Ллє дощ. Сержант Вінсент Колфілд 
разом з тридцятьма трьома солдатами сидить і кузові вантажівки - вони зібралися на 
танці в сусіднє містечко. Проблема у тому, що дам на танцях буде всього тридцять, 
і кавалерів повинне бути рівно стільки ж. Своєю владою відсіяти чотирьох зайвих 
Вінсент не береться, тому всі чекають лейтенанта. На тлі безладної солдатської бесі-
ди - хто звідки родом, хто чим займався у цивільному житті і так далі - Вінсент згадує 
про свого брата Голдена, що пропав без звістки у Тихому океані. Тут з’являється 
лейтенант і наказує Вінсенту Колфілду зсадити чотирьох зайвих. Тим, хто відмовить-
ся від поїздки на танці, Вінсент пропонує сходити у кіно. Двоє погоджуються. По 
дорозі Вінсента охоплює пекуча туга за зниклим братом. Думки Вінсента постійно 
повертаються до нього. Однак, юний солдат, що самотньо мокне під дощем, не може 
не асоціюватися з Голденом Колфилдом з роману «Над прірвою у житі», а Голден з 
оповідання нагадує Аллі. 

«Повний океан куль для боулінга» (The ocean full of bowling balls) [7] - сьоме 
оповідання колфилдівського циклу, яке не було опубліковане, та зберігається у прин-
стонській національній бібліотеці. У ній Вінсент Колфілд описує останній день життя 
свого брата – в оповіданні його звуть Кеннет (у «Над прірвою у житі» він стане Алі Кол-
філдом). З Кеннетом у творчості Селінджера вперше з’являється образ диво-дитини, до 
якого письменник потім звертається знову й знову.

Вінсент описує Кеннета як хлопчика кмітливого, вразливого й задумливого. Найя-
скравіша риса у його вигляді – вогняно-руде волосся, що здалеку кидається в очі. У житті 
він найбільше любить дві речі: книги й бейсбол. Свою бейсбольну рукавичку він списав 
віршами, щоб можна було читати їх під час матчу. Вінсент цитує одну з написаних на 
рукавичці рядків, що належить перу Роберта Браунінга: «Смерть мені око не зав’яже, не 
примусить усе, що було із мною, проклясти..»

Суботнім липневим днем починаючий письменник Вінсент виходить на ґанок, де 
сидить і читає книжку Кеннет. Умовивши брата відкласти читання, Вінсент переказує 
йому свій щойно написаний доробок - оповідання «Аматор боулінга», де мова йде про 
чоловіка, якому дружина забороняла геть усе: слухати спортивні передачі по радіо, чи-
тати про ковбоїв і так далі. Єдине, що йому дозволялося, - раз на тиждень, по вівторках, 
ходити грати в боулінг. Протягом восьми років щовівторка чоловік брав з полиці свою 
особисту кулю та йшов грати. Але він помирає, і вдова починає по понеділках приходити 
до нього на могилу з букетом гладіолусів. Одного разу, порушивши свій графік і відвіда-
вши цвинтар у вівторок, вона бачить у нього на могилі свіжі фіалки. Удова запитує про 
походження цих квітів сторожа, і той розповідає, що фіалки щовівторка приносить на 
могилу одна і та ж жінка, мабуть, удова покійного. Розгнівана вдова повертається додо-
му. А вночі сусіди чують дзенькіт розбитого вікна. Ранком вони бачать на галявині перед 
її будинком блискучу, новеньку кулю для гри у боулінг, яка жодного разу не використову-
валася, а навколо – уламки скла.

Кеннет сприймає розповідь старшого брата зовсім не так, як очікував Вінсент. Йому 
не подобається, що у фіналі помста спрямована проти героя, котрий вже не може за себе 
постояти. Розчулений реакцією брата, Вінсент знищує рукопис.
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Невдовзі брати відправляються до Скелі мудреця – так Голден назвав великий плас-
кий камінь, що далеко видасться у море. На камені Кеннет уголос читає листа, що наді-
слав йому з табору Голден. У цьому листі, в якому багато жартів і граматичних помилок, 
Голден скаржиться, що у таборі «смердить» і що там «повно пацюків». Відразу він роз-
повідає кілька епізодів, що виставляють напоказ все лицемірство табірного начальства.

Кеннет вирішує викупатися, хоча Вінсент і вважає, що робити цього не треба: небо 
темніє, на морі піднімаються хвилі. Він починає відмовляти брата, але потім раптом від-
чуває, що треба дозволити Кеннету зробити по-своєму. Уже викупавшись, Кеннет вихо-
дить з води і біля самого берега непритомніє. Вінсент підіймає брата, затягує у машину 
і мчить додому. Вдома він бачить Голдена, що сидить із валізкою на ґанку. Брати нама-
гаються повернути Кеннета до життя та зрештою викликають лікаря. Незважаючи на всі 
зусилля, увечері Кеннет Колфілд помирає.

На завершення Вінсент пояснює, що він написав це оповідання для того, щоб Кеннет 
нарешті знайшов спокій – від самої своєї смерті він постійно, навіть на передовий, пере-
бував поруч із ним і Голденом. Тепер, говорить Вінсент, Кеннет перестане «вештатися 
навколо нас».

Дві сцени, на перший погляд не найзначніші, надзвичайно важливі для розкриття 
духовного змісту, вкладеного Селінджером в оповідання. В одній з них Кеннет запитує 
Вінсента: «Коли ти заглядаєш у колиску до Фібі, ти по ній не божеволієш? Тобі не зда-
ється, що вона – це ти?» Вінсент погоджується з братом, мовляв, так, саме такі почуття 
у нього і виникають. Але Кеннету простої згоди замало, він вимагає любові, ніяк і нічим 
не обмеженої - аж до усвідомлення нерозривної єдності з об’єктом любові, повного упо-
дібнення йому. Досвід такої любові відкрився Кеннету біля колиски Фібі. Це одкровення 
допомогло йому спокійно прийняти смерть, знаючи, що, померши, він продовжить жити 
у своїх рідних. Щось подібне відчував Бейб стосовно Метті, а Голден з оповідання «Я 
збожеволів» - стосовно лежачою у колисці сестри Віоли. Те ж саме почуття у романі 
«Над прірвою у житі» викликатиме у Голдена Фібі.

Фігура Кеннета втілює собою гармонію, єднання поезії і прози, розуму і почуття та 
навіть життя і смерті. Головна тема тут – гармонія, якої можна досягти шляхом компро-
місів. Кеннета турбує, що станеться з категоричним, нездатним на поступки Голденом, 
коли він, Кеннет, помре.

Останнім з оповідань циклу є «Сторонній» (The stranger, 1945) [8]. Герой опо-
відання Бейб Гледуоллер повертається додому, набувши на фронті практично тих же 
симптомів нервового розладу та депресії, які знаходив у себе Селінджер. Твір, оповідь в 
якому ведеться від третьої особи, - своєрідний реквієм по Вінсенту Колфилду, а в його 
особі - по всіх загиблих солдатах 12-го піхотного полку, де воював письменник. Підба-
дьорюючий фінал ріднить «Стороннього» з «Солдатом у Франції» і взагалі з більшістю 
колфілдівських оповідань: джерело надії автор знову бачить у красі, що відкривається 
героєві у безневинній чистоті дитини. Бейб Глэдуоллер повертається з війни до рідного 
Нью-Йорку, але не знаходить собі місця в мирному житті. Бейб Гледуоллер, що пройшов 
через справжнісіньке пекло висадження в Нормандії, а потім боровся в Хюртгенському 
лісі і брав участь в Арденнскій операції. У Хюртгенвальді він втратив друга, Вінсента 
Колфілда. І тепер випадкова мелодія змушує зазвучати у його вухах музику «тих по-
всякденних, ще не «історичних», і майже безтурботних років, коли всі їх (мертві тепер) 
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хлопці із дванадцятого полку були живі і з ходу вклинювалися в юрбу інших хлопців, що 
вже танцювали, теж мертвих тепер... Того років, коли кожний, хто трохи вмів танцювати, 
стирчав у дансингах, які канули у небуття, і хрін що знав про якийсь там Шербур, Сен 
Ло, про Хюртгенский ліс або Люксембург» [8] .

Бейб приходить додому до колишньої дівчини Вінсента, Хелен Бібер (після того як 
вони з Вінсентом розсталися, вона встигла вийти заміж), щоб віддати їй написане Вин-
сенсом вірш і розповісти, як той загинув. Візит до Хелен потрібний Бейбу як ліки для 
його щиросердечних ран, але ліки це занадто гірке – тому він бере собі в допомогу мо-
лодшу сестру Метті. Виконавши обов’язок, Бейб попрощався з Хелен, і вони з Метті 
пішли до до Центрального парку. Здавалося б, розповівши про смерть Вінсента, Бейб 
повинен був скинути вантаж з душі, але його все одно гризе туга. Метті, котра завдяки 
своїй дитячій інтуїції це прекрасно розуміє, запитує брата: «Ти радий, що ти вдома?» 
«Так, дитинка, - відповідає Бейб. - А чому ти запитуєш?»

І в цю хвилину у Бейба раптово відкриваються очі на нехитру красу того, що відбу-
вається з ним зараз. Метті похваляється, що вміє їсти паличками, і Бейб говорить їй на 
це: «Так, дитинча... На це варто подивитися». Уперше його думки і слова звертаються до 
майбутнього – дотепер він був цілком поглинений минулим.

У заключній сцені Метті розважається так, як це люблять робити геть усі діти, - стри-
бає з тротуару на бруківку і назад. Бейб бачить цю забаву вперше, і вона здається йому 
чудовою. «Йому чомусь дуже приємно було дивитися, як вона стрибає. А правда, чому?» 
Мабуть, тому ж, чому у фіналі «Над прірвою в житі» Голден «ледве не плакав від щастя», 
дивлячись, як Фібі качається на каруселі. Після всього, через що довелося пройти Бейбу, 
він зберіг здатність бачити красу й віддавати належне невинності - тобто душа його, не-
зважаючи ні на що, залишилася жива.

Таким чином, шлях автора до свого героя був непростим і тривалим. Селінджер 
майже десятиріччя шукав потрібний «ключ» для створення свого Голдена Колфілда. І 
методом спроб та помилок, постійних роздумів, копіткої праці та власного життєвого 
досвіду знайшов той самий неповторний варіант, який і зробив і автора, і його створіння 
знаменитими. 
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Літературний характер протягом ХХ ст. пройшов тривалу фазу зміни свого “агрегат-
ного стану”: від твердого у своїх переконаннях, принципового діяча класичної епохи (від 
якої, власне, й дійшло до нас не зовсім на сьогодні коректне визначення “характер”) до 
“газоподібного”, невловимого, суперечливого, амбівалентного, багатозначного, якщо не 
сказати ніякого образу персонажа постмодерного дискурсу. Між цими двома крайніми 
точками еволюції лежить “рідинна” фаза, що полягає в поступовій деструкції психоло-
гічних підвалин особистості. Втрата орієнтирів особистості в плинному світі відбува-
лася настільки стрімко, що вже на початку 1930-х років Роберт Музіль зафіксував його 
фатальні наслідки в назві свого незакінченого роману «Людина без властивостей». Пев-
на річ, деструктивні процеси відбувалися не фронтально, такі зміни проходять майже 
непомітно, але невпинно, охоплюють тривалий історичний період і призводять зазвичай 
до зміни художньої норми. Кожна значна культурна епоха настає лише тоді, коли в її 
культурній матерії формується виразна концепція нової людини. 

Не становить винятку в цьому сенсі й епоха постмодерну. Принципова відмінність 
її від попередників – класичної і некласичної – щодо трактування людини, рамок її нор-
мального психічного буття полягає передусім у прагненні ці рамки якщо не зламати, то 
розширити до небувалих масштабів. Якщо у ХХ ст. проблема психічної норми й пато-
логії активно дебатувалася в науковій літературі (наведемо лише два хрестоматійні при-
клади: «Загальну психопатологію» Карла Ясперса (1913) і «Акцентуйовані особистості» 
Карла Леонгарда (1976)), ставала предметом художнього дослідження в літературі («Я 
(Романтика)» М. Хвильового, «Народний Малахій» М. Куліша, «Смерть» Б. Антоненка-
Давидовича та ін.), то на початку ХХІ ст. змінився сам підхід до проблеми пограничних 
психічних станів: по суті, будь-який психічний стан одержує статус межового, оскільки 
межі між нормою і патологією руйнуються. Цілком “нормальною” для постмодернізму 
є особистість дезорієнтована, розгублена перед життєвими проблемами. Така людина 
перебуває постійно в стані шоку, дезінтеграції з суспільством, для неї адекватним станом 
є те, що в соціології одержало назву “кризової свідомості”. Проте й за такою відмовою 
від “характеру”, “норми” й загалом запереченням стану “нормальності” все ж просте-
жується конструктивна тенденція, тобто прагнення за розчиненням образу людини у ви-
словлюванні, в дискурсі, за “смертю автора” і “смертю читача” побачити обрис гуманної 
перспективи. Руйнування особистості в постмодернізмі стосується передусім минулого 
й сучасності, в майбутньому ж часом вчуваються поки що абстрактні, проте виразні на-
тяки на віднайдення сенсу людського існування. Тільки такий загальний гуманістичний 
сенс може надати психічному життю людини не лише приватного, а й суспільного зна-
чення, стати критерієм для визначення рамок психологічної норми.

Серед критеріїв “нормального” людського існування й розвитку в сучасній психо-
логії найчастіше вказуються такі: відсутність яскраво окресленої патології (якщо не 
хворий, то здоровий), статистичні показники (якщо “як усі”, то нормальний), адаптивні 
якості (людина нормальна, якщо добре пристосована), вимоги культури (людина нор-
мальна, коли виконує всі її приписи), ідеальні взірці (норма особистості як атрибут ви-
значних, творчих представників людства) і под. Проте, з огляду на загальноприйняте 
уявлення про сучасну людину, кожна з перерахованих характеристик, як і їх сукупність, 
не може бути вичерпною в уявленні про психологічну норму і межу. Адже, по-перше, 
зрима, оприявнена відсутність патології аж ніяк не може свідчити про нормальне вну-
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трішнє психічне життя; по-друге, визначення “як усі”, з одного боку, не може (знову-таки 
з погляду людини, яка пережила хоча б радянську “зрівнялівку”) бути ознакою норми 
у світі, де чим далі, тим більше (і це розглядається як ознака прогресу) цінується ін-
дивідуальність; по-третє, пристосованість особи до певних суспільних приписів, орієн-
тацій і цінностей радше вказує на її конформізм, аніж на норму; по-четверте, приписи 
культури можуть бути й деструктивними (особливо це відбувається на зламі культурних 
епох, коли нове часто утверджується за рахунок категоричного заперечення й відкидання 
традиційного, звичного, яке перестає відповідати вимогам часу), що дезорієнтує особис-
тість в її уявленні про норму; по-п’яте, апеляція до ідеальних взірців – творчих представ-
ників людства – як до уособлення норми дискредитована ще від часів знаменитої книги 
Ч. Ломброзо «Геніальність і божевілля», а досить ексцентрична поведінка визначних 
представників людства (згадаймо хоча б А. Рембо, О. Вайльда, С. Далі тощо) так само, з 
точки зору традиційно-міщанської, не може бути названа нормою. Нестійкість норми і, 
відповідно, розмитість її меж – закономірний підсумок ХХ століття, коли цінності змі-
нювалися ледь не блискавично, а самі межі (в різних галузях людської діяльності) роз-
ширювалися в геометричній прогресії. 

У художній літературі модернізму продовжуються аналогічні тенденції, більше 
того, “ненормальне” (з точки зору “здорової психіки”) зі сфери етичності/замовчування 
переходить тут у норму, виставляється напоказ, детабуюється, стає фактом культури, 
унормовується. У постмодернізмі норми часто взагалі перестають існувати, чи, точніше, 
нормою стає межовий стан. 

Спільною принциповою властивістю постмодерністських творів є те, що персонаж 
у них виступає знаковою конструкцією, версією героя. Типовим у цьому плані є Стах 
Перфецький із «Перверзії» Ю. Андруховича. Читачеві передусім стає відомо, що голо-
вний персонаж «Перверзії» Станіслав Перфецький, молодий український літератор і 
культуролог, безслідно зникає з номера венеційського готелю. Саме констатацією цьо-
го факту починається роман. Автор-“упорядник”, оголошуючи про таємниче зникнення 
Стаха, представляє ряд ним-таки впорядкованих документів (найрізноманітніших за ав-
торством, жанрами, стилями, призначенням та ін.), які мають стосунок до перебування 
Стаха на семінарі “Посткарнавальне безглуздя світу: що на обрії?” протягом п’яти остан-
ніх днів перед його зникненням. 

Смерть чи містифікація? – автор-“упорядник” ставить перед читачами це питання, 
схиляючи їх до думки про останнє. І ряд запропонованих матеріалів має пролити світло 
на постать репрезентованої автором особи. Флер таємничості на всьому, що стосується 
як походження головного героя, так і його “непояснимого зникнення” [1: 20]. Перфець-
кий Андруховича має гіперболізовану здатність раптово зникати і невідь-звідки знову 
з’являтися на горизонті. Це – питома характеристика героя-містифікатора і породження 
одвертої містифікації, котра є лише набором ролей і масок.

Нічого не можуть додати до розуміння невловимого героя Андруховича введені ним 
у текст численні наратори, від імені яких почергово ведеться оповідь. Множинність пер-
сонажів-нараторів (подекуди анонімних) породжує множинність та нерівнозначність 
оцінок головного героя. Тут Андрухович виходить із протилежної висловленій Бітовим у 
«Пушкінському домі» думки, згідно з якою лише суб’єктивна оцінка реальності сприяє 
правдивості зображуваного. Різні бачення/прочитання постаті Стаха не творять бодай 
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подоби цілісності героя: в кожному окремому випадку, як і в сукупності, вони однобокі, 
такі, що не враховують усіх факторів, а натомість звертають увагу лише на актуальні для 
реципієнта. Тому численні наратори, даючи оцінку Станіславу Перфецькому, виражають 
насамперед власну суб’єктивність.

Станіслав Перфецький залишається таємничим, загадковим, невпізнаним, а його 
ролі й функції – незрозумілими: хто Перфецький – респондент, за яким слідкують спец-
служби, якого теж шукають, намагаючись якомога точніше описати і “розшифрувати”? 
Герой полістилістичної оповіді, він різний у своїх висловлюваннях, невловимий у по-
ведінці, думках, навіть представлений різними іменами (як і варіантами одного, най-
частіше вживаного).

Маски і ролі Перфецького блискавично змінюються. Але постійною, надкатегорі-
альною залишається його “рибна” іпостась. На символіку цієї іпостасі неодноразово 
вказували літературознавці. Звичайно вони наголошують насамперед на гороскопічній 
семантиці цього образу: як Ю.Андрухович, так і його герой Станіслав Перфецький є за 
знаком зодіаку Рибами. У такій трансформації  вбачається одна із карнавальних масок 
героя – найближча до його суті. “...роман широко розгортає гороскопне пророцтво, на-
кладаючи його цілком на карнавальну поведінку героя-риби”, – пише Н.Зборовська [2: 
92]. Справді, риба – істота невловима і слизька. Такий і Перфецький, “великий майстер 
риб’ячих вислизань зі всього, навіть із власної шкіри” [1: 288].

Інше прочитання “рибної” іпостасі образу Станіслава Перфецького має архетипний 
характер: зображення риби було найчастіше використовуваним криптографічним симво-
лом раннього християнства. З іншого боку, в історії філософії, як і в містичному руслі 
релігійної традиції, проводилися паралелі між сутністю християнства й орфеїзму. По-
годимося з О. Гнатюк, котра вказує на зв’язок між цими трьома іпостасями героя [3: 26]. 
Триєдиний символ (Христос-Орфей-Стах) наскрізь пародійний: Христос  –  без пропо-
віді і чеснот, Орфей – без благодійного впливу на оточуючих (Стах, по суті, є “розчле-
нованим Орфеєм” – ще одна Андруховичева алюзія, що відсилає до одноіменної праці 
теоретика постмодернізму І. Хассана). Як бачимо, Андрухович застосовує схожий до 
бітовського прийом: коли в “Пушкінському домі” автор зіставляє інтелігентів, зображе-
них літературою ХІХ століття, з Льовою, порівняння виходить не на користь останнього, 
який є лише номінальною копією своїх попередників. Так проводяться паралелі і в Ан-
друховича – лише для порівняння (згадаймо: герой – літературна містифікація) беруться 
не хрестоматійні, а надчасові постаті-символи. Саме собою таке зіставлення видаєть-
ся очевидно абсурдистським ходом. Проте, на мою думку, недоречно обмежувати його 
функцію бажанням автора інтригувати чи епатувати читача. 

Уже на цьому етапі аналізу “Перверзії” варто стверджувати, що роман – не лише “ґро-
теск, іронія, містика й еротика, а також перманентні забави з мовою на тлі авантюрно-де-
тективної історії”, як запрезентовано твір у рекламній колонці на форзаці книги. Ю. Ше-
рех-Шевельов слушно завважує, що “в усьому світі Андруховичевої прози межі поміж 
смішним і ґротесково-зловісним щонайменше розпливчасті, а сміх – на кутні” [4: 263].

Станіслав Перфецький – герой, який “опинився в точці перетину якихось цілком різ-
них та далеких, розташованих у цілком відмінних площинах, інтересів” [1: 287], причо-
му інтересів, які начисто виключали б його як самість і цілісність.  А його “неіснування”, 
– результат дезорієнтації (доволі часте слово в лексиконі Андруховича), спричиненої 
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релятивістською “істиною”, яку герой формулює, ховаючись за маскою вигаданого ним 
учителя, так: “Насправді ніякої дійсності не існує. Існує лише безмежна кількість наших 
версій про неї, кожна з яких є хибною, а всі вони, взяті разом, є взаємно суперечливими” 
[1: 208].

Андрухович у “Перверзії” (на відміну від двох попередніх своїх романів), попри на-
явність точних місця й дати його подій, не прив’язує свій художній світ до суспільно-іс-
торичної конкретики. Стахове неіснування – універсальне, не детерміноване історичним 
часом. У Андруховича причина, сформульована одним із персонажів, – слабкість (отже, 
фальшивість, несправжність) почуттів героя. Навіть ті “дикі безодні настроїв” [1: 27], 
які воліє щомиті переживати Стах, лише відповідь на зовнішні рефлекторні подразники, 
вони не можуть називатися перфектними, бо миттєве – не справжнє, адже буде зраджене 
й забуте героєм наступної миті.

Таким є Стахове почуття до Ади Цитрини – “напівсон, напівпотяг, напівлюбов” [1: 
72], спричинене тим, що вона “в і д д а л а с я – в усіх значеннях і конотаціях цього пре-
красного дієслова” [1: 72], – як і інші жінки, що “продиралися в його внутрішнє царство 
лише в тому випадку, коли першими виявляли свій потяг до нього” [1: 72].

Власне, несправжня героєва “напівлюбов” обирає своїм об’єктом так само несправ-
жню жінку (Ада Цитрина, як і Перфецький, вміщує в собі кілька ролей і масок – хтозна, 
котра з них важливіша за інші і чи є така). Такими ж примарними й хисткими, готовими 
в будь-яку мить розпастися й обернутися на свою протилежність, є ролі й маски інших 
персонажів “Перверзії”. 

Цей стан поширюється й переходить з образів-персонажів на інші образи твору. На-
віть Венеція, місто-алегорія, що поступово помирає під водою, “занурюється у ніщо” [1: 
84]. Вона надто втомилася від “цього претензійного накопичення предметів розкоші”, 
“цієї антикварної плісняви і абсолютного несмаку” [1: 172]. 

Невипадковою видається посилена увага Андруховича-автора до місця, де відбува-
ються події роману. Моделювання літературного простору, з якого зникає Перфецький, 
займає в «Перверзії» доволі багато місця. Образ Андруховичевої Венеції означує кризу 
європейської культури, яка виявляється не здатною повернути сучасній людині втрачену 
нею цілісність. Метафора зникнення персонажа в романах українських письменників 
– це метафора нівеляції внутрішньої цілісності й цінності людини в очах оточення, що 
звичайно супроводжується полісемантичністю самоусвідомлення, дезорієнтованістю, 
знеціненням особи у власних очах.

Найуживаніша модель постмодерного суб’єкта, яка побутує нині в художній літе-
ратурі – розгублена, загублена, розчинена в системі висловлювань про неї людина. За 
логікою творчого процесу, методологія побудови постмодерного персонажа включає пе-
редусім такі постулати: 

– світ – хаотичний, людина втратила орієнтацію в ньому і виконує роль гравця у грі, 
правила якої невідомі, придумані не цією людиною і не на її користь;

– хаос принципово непізнаваний, і особа як випадкова його частина не може бути 
адекватно зрозуміла, омріяне перетворення суб’єкт-об’єктних стосунків на суб’єкт-
суб’єктні між особами носить ілюзорний характер;

– не розуміючи себе і світ, особа, позбавлена давно дискредитованих орієнтирів, стає 
амбівалентною, свідомість її роздроблюється через відсутність системотворчого осердя; 



208

інший варіант – межова, маргіналізована особа, яка знову-таки хворобливо переживає 
свою нецілісність.

Особливість постмодерністського погляду на проблему людини полягає в тому, що 
вона як об’єкт і суб’єкт пізнання через художню літературу зникає, розмивається, пере-
стає бути індивідом. Це стосується всіх літературних жанрів: романних структур, публі-
цистики, есеїстики тощо. Образ людини в літературі перестає бути цілісним.
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ПоЕтиКа дЕЕСтЕтиЗованоЇ дЕтаЛі 
у ЩодЕнниКаХ ЕрнСта ЮнгЕра

Стаття присвячена розгляду поетики деестетизованої деталі у щоденниках Ерн-
ста Юнгера «Сяйво». Дається характеристика потворного та жахливого як естетич-
них ознак світу, досліджується парадигма катастрофічного та проводиться аналіз 
категорій прекрасного та потворного як змістоутворюючих елементів поетики що-
денників.

Ключові слова: поетика, щоденник, Друга світова війна, потворне, жахливе, пре-
красне, естетизація, деталь.

Щоденники – це тексти, які звертаються преважно до реального життя і значною 
мірою позбавлені вимислу. За думкою М.Л. Гаспарова, читач (і автор щоденника) бачить 
не зовсім те, що є, а, скоріше, те, що автор хотів би бачити сам (і бажає, щоб побачили 
слідом за ним інші) (цит. за : [1]). Щоденники Ернста Юнгера є явищем унікальним – 
розглядаючи їх, дослідники підкреслюють надзвичайну важливість записів як джерела 
фактографічної інформації про військові події часів Другої світової війни. Відображен-
ня цих подій у щоденникових записах вирізняється відходом від зображення  війни як 
героїчної події та водночас цей образ не подається як виключно негативний (позиція 
осцилювання оцінки). В юнгерівських текстах немає екзальтованої патетики або явного 
засудження війни, поєднання зображення прекрасного та потворного, війни та мирного 
життя відрізняється фіксацією фактів переважно без аксіологічних характеристик, що 
є однією з прикметних рис індивідуального почерку Ернста Юнгера. Деякі дослідники 
засуджували такий «формат» зображення, називаючи його протиприродним потягом до 
потворного [2], хоча слід зазначити, що подібна тенденція існувала впродовж всієї історії 
людства та не є свідченням зіпсованості або проявом духовної збоченості автора. Треба 
зауважити, що прагнення висвітлити життя без прекрас посідає важливе місце у творчо-
му нахилі Е. Юнгера і є значним змістоутворюючим елементом поетики, дослідження 
якого має дати можливість глибше зрозуміти специфіку художньо-філософського світо-
сприйняття автора.

Потворне і жахливе – негативні естетичні ознаки світу, які фіксуються мистецтвом 
та літературою і знаходять своє відображення в естетиці як категорії її системи, без яких 
неможливо осмислити реалії, художнє та словесно-образне мистецтво, особливо ХХ сто-
ліття. Категорія жахливого охоплює  обставини, над якими людина не владна та які не-
суть їй катастрофічні наслідки або навіть загибель, звідси часто песимістичне та трагіч-
не світовідчуття письменників ХХ ст. Теорія естетики зазначає, що жахливе – категорія, 
близька до трагічного, але відмінна від нього. Трагічне має розв’язання у майбутньому, 
жахливе – безвихідне, безнадійне. Жахливе завжди пов’язане з загибеллю, це катастро-
фа, яку людина не може контролювати, залишаючись – усупереч власному волевиявлен-
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ню – рабом обставин. В момент зміни епох світосприйняття людини руйнується, нове, 
яке може прийти йому на зміну, з’являється не одразу, тому реальність сприймається у 
світлі жахливого.

Потворне як антипод прекрасного осмислювалося Аристотелем, який вважав, що 
мистецький витвір завжди має прекрасну форму, а предмет мистецтва може заключати у 
собі як прекрасне, так і потворне. Потворне можна розглядати як засіб посилення і анти-
номічного утвердження прекрасного. Але й потворне, виведене в художньому задумі, 
може давати естетичну насолоду. Потворне у словесній культурі відштовхує, але не за-
лякує, оскільки є природною властивістю предметів, виступає як авторська пересторога, 
що не являє великої загрози для людини.

В перехідні епохи посилюється чутливість до непевного стану світу, загострюють-
ся переживання та рефлексія дійсності. Жорстока повсякденність початку ХХ ст., події 
Першої та Другої світової війни демонстрували новий прояв катастрофічності, а саме її 
неприховану явність та кричущу досяжність руйнації. Щоденники Ернста Юнгера дають 
нам багатий матеріал для аналізу, що дозволяє дослідити засоби, які використовує автор, 
формуючи особливу поетику образу катастрофи та катастрофічного.

Парадигму катастрофічного (загибель, знищення, жертви, руйнування) можна відне-
сти до небезпечних, але водночас центральних культуроутворюючих тем мистецтва та 
літератури, оскільки трагічне та згубне зачіпають найважливіші та найглибші змістовні 
центри людської сутності. На думку І.А. Джидарьян, людина відчуває природну потребу 
в афективних почуттях гніву, страху і жаху, емоційна тяжкість яких «розряджається» при 
сприйнятті мистецтва в контексті цілісного естетичного чуття, що об’єднує в собі по-
зитивні і негативні переживання [3: 128-129]. Як зауважують німецькі дослідники Хорст 
та Інгрід Деммрих, тема страху стверждує себе наново у літературі ХХ ст., вступаючи у 
проникні відносини та стикаючись з темою екзістенціального жаху [4: 43], автори під-
креслюють той факт, що протиставлення зла та добра втрачає переконливість, морально 
прийнятне стає периферійним явищем, при цьому форми вияву зла знаходяться у тек-
сті у центрі уваги [4: 79]. Слід відмітити, що потенціал катастрофічного реалізується у 
щоденниках через споглядальну призму, створену «світлими», мирними пейзажами, які 
неначе «нейтралізують» та водночас підкреслюють жахи військових дій та знищення. В 
записах Ернста Юнгера, присвячених початку Другої світової війни, поетика потворного 
присутня в образах фізичних деформацій, страшного, жахливого виду смерті, її не тільки 
лякаючого, а й просто некрасивого, здатного відштовхувати виду. Саме приголомшлива 
простота смерті та вмирання, її буквальна явність та досяжність надають картині сві-
ту Юнгера катастрофічний зміст. Причому жах зображеної ситуації полягає не тільки 
в кількості жертв та масштабах, а й у тому світоглядному факті, що катастрофа війни з 
поворотної події перетворюється на повсякденність, яка прикриває тісне переплетіння 
особистих, соціальних, національних бід. 

Нудний перебіг окопної Першої світової війни, втрати змісту мирного існування, на-
повненого повсякденною деструкцією та негодами, сприяє баченню автором війни як 
театральної вистави, де заздалегідь спланована і невідворотня кожна партія: «Все це 
страхітливе фойє смерті, перехід через яке дуже сильно мене вразив» [5: 145]. Корот-
кочасний оптимізм, щира віра у війну як можливість перетворення, «очищення» світу 
змінюється усвідомленням ламкості та слабкості людяності та одночасно відкриває но-
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вий обрій переживання. Війна зображається не як романтична алегорія, не як героїчна 
битва, а як реальна, відразлива та негероїчна подія, яка зачіпає всіх і кожного, заміняє 
собою нормальне, звичайне існування. Наприклад, автор сприймає бункери як будівлі, 
присвячені боротьбі та війні, а інші будівлі, пристосовані для побутових потреб солда-
тів, називає гніздечками або садовими будиночками-бесідками («wie Lauben oder Nester 
fluechtig an den Beton der Werke angeheftet»): «... будівлі, які не пристосовані, на відміну 
від бункерів, лише для військових потреб – як-то відхожі місця, буди вартових та хижі, 
в яких рядові перуть білизну, готують їжу, чистять свою зброю і які, наче бесідки або 
гніздечка, на якийсь час притулилися до бетону оборонних споруд» [5: 102]. Форми та 
матеріали, з яких побудовано бункери, теж справляють на особистість оповідача гнітюче 
враження – бетон та залізо замість дерева та землі, важка та приземлена архітектура «не-
наче для жаб», мертва тиша та відчуття замкненості, неприємні химічні запахи гуми та 
іржи: «Тут холодніше, більш незатишно, ніж в подібних місцях під час Світової війни 
– вже тому, що тоді ми мешкали в оточенні деревини та землі, в той час як сьогодні на їх 
місце прийшли бетон та залізо» [5: 80]. Поряд з військовими автівками (в яких, до речі, 
оповідачу Юнгера доволі не по собі: «Я заліз всередину та змушений був, як завжди, 
констатувати, що в цих штуках, де тхне мастилом, пальним та гумою, я відчуваю себе 
недобре» [5: 148], автор змальовує ідилічний ландшафт, де стрибають кролі, ходять кури 
та возяться свині, хоча тут же, на грядках лежать палі тварини: «Прогулянка садами, 
де возилися кури, кролі, свині. Також палі тварини деінде лежали на грядках. Я їв там 
молодий горошок й корнеплоди та назбирав редису» [5: 148-149]. Оповідне «я» розпові-
дає про таке страшне сусідство без відрази, «холоднокровно» («kaltbluetig») та спокійно, 
сприймаючи смерть як цілком природне явище. Ця холоднокровність була «штучною» 
(«kuenstliche Kaltbluetigkeit»), вона не означала відсутність почуттів, адже серед хаосу та 
свавілля Юнгер відчував духовну самотність як митець та свідомо культивував в собі по-
чуття безнадійності, що дозволяло йому абстрагуватися від зовнішнього світу, його праг-
нення – не засуджувати, оскільки засудження здається очевидним, бо те, що відбувається, 
є настільки страхітливим, і тим труднішим є для автора дотримання трьох максим, які він 
встановив для себе: жити помірно, бачити тих, що страждають та поводити себе гідно, 
відганяти думки про власне спасіння. Парадоксальне «захоплення смертю» виявляється 
тим механізмом, який дозволяє адаптуватися до сприйняття потворного та жахливого як 
невід’ємної частини людського існування. Відсутність танатологічного страху пояснюєть-
ся цілком раціональним переконанням, що будь-яка матерія є тлінною, тобто має певний 
та обмежений у часовому вияві період і цикл існування. Тлінність та скороминущість ма-
ють своїм антиподом вічність. Саме такі стосунки вічності та безкінечності, існування як 
існування взагалі та існування всього світу, з одного боку, та скінченності існування й 
неминущості смерті, з іншого боку, змальовує автор – видатний митець слова ХХ ст. – за 
допомогою зіставлення двох проекцій світу – пасторальної та антипасторальної.  

Знаковим є запис про повінь, коли авторське «я» серед руйнувань та непотрібу спо-
стерігає маленьку зелену водяну папороть, що заплуталася в колючому дроті, та яку в 
природі в Німеччині він бачить уперше: «Течія несе балки, пляшки, каністри, мертвих 
тварин. Там, де вона досягає дротяного загородження, зачепляється маленька водорість, 
ніжно зелена поверхня якої сріблиться від маленьких бульбашок повітря. Це амери-
канська азолла...» [5: 82]. Введення в тканину щоденникових записів характерних для 
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пасторалі флористичних елементів має велике значення: спостереження за рослинами є 
невід‘ємною частиною «трудів» автора, чи то праця у городі (наприклад, важка робота у 
саду, яка, однак, приносить дійсне задоволення: «Після обіду в саду. Там землю копати 
легко: піщаний грунт, що підстілає темні пласти перегною. ...мені приносило задоволен-
ня відчувати, як легко він зісковзував з лопати» [5: 25], чи то думки про значення та влас-
тивості рослин під час маршів та коротких зупинок: «Квіти в садах – блідо-фіолетові пів-
ники з жовтою щіточкою тичинок на чашолистку, які викликають еротичне враження» 
[5: 152], при цьому автор використовує влучні флористичні метафори, наприклад, по-
рівнюючи життя з квіткою – її сік дає насолоду лише певному виду комах; так і з людьми 
– лише небагато з них можут насолоджуватися та візуально сприймати те, що пропонує 
життя: «Також через стіл цього життя, зі страв якого більшість можуть насолоджуватися 
або взагалі просто бачити лише незначну частину. Так, є сорти конюшини з глибокими 
чашечками, нектар яких доступний лише певному виду бджіл» [5: 72]. А отже, ми маємо 
два виміри: ідилічний, світлий та конкретний, похмурий, які співіснують, буквально не-
подільно «вростаючи» один в одний.

У своїй спеціально присвяченій проблемам естетизації потворного монографії О. 
Рябов та П. Кондрашов зазначають: «Чувственное созерцание безобразного и мерзкого 
вызывает желание отойти, возникает отдаленность и дистанция. Последняя означает то, 
что объект не безразличен субъекту, и внутри дистанции положено их единство» [6: 104]. 
Автори акцентують увагу на тому, що в європейській культурі склалася орієнтована на 
Платона традиція, за якою все естетично значущє повинне мати позитивний характер 
(ніжність, захоплення, умиротворення та ін.). Негативні афекти було віднесено до анти-
естетичних та, як наслідок, естетика набула односторонній, метафізичний характер, хочу 
й усвідомлювалося, що естетичні категорії пов’язані стосунками конверсії або парності, 
тобто є взаємопроникними, діалектично нерозривними.

Щоденники у звичайному розумінні є читанням інтимним, і у багатьох випадках 
автори прагнуть викликати у читача емоційний стан співпереживання, розділеної емо-
ції. Оповідач Ернста Юнгера відходить від цього принципу, він фіксує момент, намага-
ючись наблизитися до історичної достовірності, жертвуючи фотографічною точністю. 
За словами відомого дослідника творчості Е. Юнгера Юрія Солоніна його щоденникові 
записи є «уникальным свидетельством интеллектуального переживания войны челове-
ком, создавшим культурно-философское и психоантропологическое обоснование ее как 
фундаментальной формы жизни человека и затем все же пришедшим к отвержению ее 
положительного смысла» [7: 759]. Тут ми можемо акцентувати факт «внутрішньої емі-
грації» Юнгера: задача була цілком ясною – не бути ні на якій стороні, бачити ситуацію 
зовні, хоча й фактично перебуваючи в середині подій, фундуючи, таким чином, власну 
картину світу.

Спостерігаючи дуальність категорій прекрасного та потворного у щоденниках Ерн-
ста Юнгера, ми можемо зробити висновок, що деестетизовані деталі оповідання не зна-
ходяться у тексті у маргінальному положенні, а навпаки, виконують значну змістоутво-
рюючу роль, характеризуючи нестандартну модель світосприйняття та поглядів автора, 
оскільки відхід від реальності та створення ілюзорного світу на засадах неіснуючої гар-
монії були неможливими для Е. Юнгера – «сейсмографа епохи», який реалізував прин-
ципову установку на правдивість.
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ПоЭтиКа дЕЭСтЕтиЗованной   
дЕтаЛи  в днЕвниКаХ ЭрнСта ЮнгЕра

Статья посвящена рассмотрению поэтики деэстетизованной детали в дневниках 
Эрнста Юнгера «Излучения». Дается характеристика отвратительного и ужасного 
как эстетических признаков мира, исследуется парадигма катастрофического и про-
водится анализ категорий прекрасного и отвратительного как смыслообразующих 
элементов поэтики дневников. 

Ключевые слова: поэтика, дневник, Вторая мировая война, отвратительное, ужас-
ное, прекрасное, эстетизация, деталь.

The article deals with the poetics of detail in the journals by Ernst Junger «Strahlungen». 
The characteristics of the disgusting and the terrible as the aesthetical signs of the world is 
given, the paradigm of the catastrophical is investigated and the categories of  the disgusting 
and the beautiful are analysed. 

Key words: poetics, journals, the Second World War, disgusting, terrible, beautiful, 
aestheticization, detail.
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арХЕтиП руЇни в уКраЇнСЬКій іСторичній романіСтиЦі

В статті розглядається категоризація поняття «архетип» в літературознавчій 
науці. З урахуванням досвіду аналітичної психології та архетипової критики окреслю-
ються характерні особливості архетипу Руїни в українській історичній романістиці. 
Вивчаються художні засоби зображення Руїни в різних авторських інтерпретаціях цієї 
трагічної історичної доби.

Ключові слова: архетип, образ, несвідоме, мотив, конфлікт.

Свого часу термін «архетип» зайняв стійкі позиції у філософії та психології. Пізніше 
відбувається експансія даного поняття в різні сфери знання. При цьому воно наповню-
ється змістом тої наукової дисципліни, в якій використовується – в літературознавстві, 
соціології, культурології і т.д. Таким чином, в сучасній науці поняття архетипу набуває 
змісту ширшого і більш багатоаспектного, ніж в аналітичній психології, але одночас-
но і більш вузького, скорегованого в рамках тої чи іншої дисципліни. Міграція поняття 
«архетип»  в різні галузі наукового знання супроводжується його модифікацією, разом 
з тим праць, що висвітлюють саме цю категорію, присвячених узагальненню різних її 
інтерпретацій, рефлексій про концептуальне наповнення цього терміну в інтелектуаль-
ному просторі небагато. Літературну теорію архетипу започаткував Дж.Фрейзер у «Зо-
лотій гілці»,продовжили розробляти М.Бодкін, Н.Фрай, С.Аверінцев, А.Большакова, 
О.Кирилюк, О.Когут. Безумовно, формування структури архетипової моделі літератур-
ного дискурсу та створення ключової концепції архетипу знаходяться у стадії розроб-
ки. Актуальність теми нашої публікації вбачаємо в необхідності  використовувати нові 
підходи до вивчення літератури з огляду на інтертекстуальність архетипу, його багато-
рівневу структуру і багаті можливості, які дає архетипний аналіз художнього тексту. Ме-
тою даної статті є дослідження архетипу Руїни в українській історичній романістиці, 
виявлення його концептуального змісту. Для досягнення поставленої мети передбачено 
наступні завдання: дослідити міжпарадигмальні значення категорії «архетип», охаракте-
ризувати специфічні риси літературного архетипу, визначити функції та роль архетипу 
Руїни в художньому світі українського історичного роману. Узагальнюючою методоло-
гічною ідеєю, теоретичною основою статті є методологія системного аналізу.

Вираз «архетип» зустрічався в давнину у Філона Іудея у зв’язку з образом Бога в 
людині. У філософії Платона під архетипом розумівся осяжний розумом зразок, безпере-
думовний початок (ейдос). Платон вважав первинний світ ідей світом вічних праобразів, 
які шляхом еманації втілюються в матеріальному світі. На противагу плинним речам іс-
нують ідеї вічні. Власне сама дефініція «архетип» базується на платонівських поглядах. 
Через філософію неоплатоніків та стоїків ідея архетипів була запозичена християнською 
теологією, згідно з якою рух людини як праобразу та творіння божого до архетипу є здій-
сненням задуму Бога про призначення людства. В середньовічній  релігійній філософії 
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(схоластиці) архетип – це природній образ, закарбований в розумі. У теолога Августіна 
Блаженного – споконвічний образ, що лежить в основі людського пізнання.

Загальновідомим є  походження слова «архетип» від грець.аrche (початок) і 
typos(зразок): у термін вкладено поняття «праобраз», «прототип». Терміну «архетип» 
передували апріорні категорії сприйняття І.Канта та прототипи А.Шопенгауера. Свого 
часу Ф.Шеллінг наголошував на архетиповому характері міфології. Значний внесок у ви-
значення терміну «архетип» через осмислення співвідношення міфологічного і типового 
в культурі зробив Т.Манн. На думку німецького мислителя, у процесі вивчення історії 
головне місце займає зацікавлення в типовому, загальнолюдському, тому,що вічно повто-
рюється і є позачасовим. У типовому є багато від міфічного. Типове, так само як міф – це 
початковий взірець, висхідна форма життя, позачасова формула. Отже, міф розуміється 
Т.Манном як найдавніша форма архетипізації культури. Варто зазначити, що подібне ро-
зуміння архетипу стало вирішальним для філософії ХХ століття. К.Юнг подає найбільш 
розгорнуту характеристику та генезис категорії архетипу, звернувши увагу на її еволю-
ційні якості,і визначивши архетип, в першу чергу, як «зміст колективного несвідомого». 
К.Юнг підкреслює: «По суті, архетип є тим несвідомим змістом, який видозмінюється; 
стає свідомим і таким, що сприймається; він переживає зміни під впливом тієї індивіду-
альної свідомості, на поверхні якої виникає» [6: 99].

Згідно концепції К.Юнга, будь-яке ставлення до архетипу є дієве, оскільки пробуджує 
в нас голос сильніший, ніж наш власний. Говорячи праобразами, він підкорює нас і під-
носить особисту долю до долі всього людства. В цьому полягає тайна впливу мистецтва. 
Саме творчій процес складається з несвідомого одухотворення архетипу, з його розгор-
тання і пластичного оформлення: «Художнє розгортання праобразу є в певному сенсі його 
переклад на мову сучасності, після чого кожен має можливість отримати доступ до най-
глибших витоків життя, які б інакше залишилися для нього за сімома замками» [5: 284].

Тлумачення архетипу в літературознавстві базується на філософському трактуван-
ні цього поняття, тому в нашому огляді вважаємо необхідним розглядати філософські 
та літературознавчі шляхи осягнення архетипу паралельно і у тісному зв’язку. Сучасне 
літературознавство відмічає посилення уваги  до    проблеми   літературного  архетипу 
і в деякій мірі  анахронічне  захоплення міфологічними  концепціями архетипу. Врахо-
вуючи визнаний внесок юнгіанської теорії в науку про літературу, дослідження архети-
пу на власне літературному матеріалі здійснилося в працях представників архетипної 
критики М.Бодкін та Н.Фрая. Базуючись здебільшого на основі юнгіанства, їх теорії є 
фундаментальними для сучасних досліджень літературного архетипу. М.Бодкін в книзі 
«Архетипні зразки в поезії» виділила і проаналізувала антиномічні онтологічні архетипи 
«пекла» – «раю». Дослідниця здійснила ідентифікацію стійких тематичних форм, моде-
лей, зразків, так званих «вічних образів», «мандруючих сюжетів»: «Ми можемо іденти-
фікувати  ту    чи іншу тему як ту, що має особливу форму або зразок, котрий, варіативно 
повторюючись від століття до століття, входить у співвідношення з відповідним зразком 
емоційних настроїв у тих, кого стосується дана тема» [1: 4]. Н.Фрай більш суттєво оха-
рактеризував архетип з теоретико-літературного боку. Він створив доволі переконливу 
концепцію літературного архетипу на міфопоетичній основі.

 Початок нового століття став переломним періодом, що відмічається жагучим інтер-
есом до ретроспективного пошуку ментальних першооснов архетипових форм свідомос-
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ті. Поняття «архетип», на думку А.Есалнек, як інструмент дослідження дозволяє побачи-
ти суттєвіші аспекти в змісті художніх творів – передусім наступництво в житті людсько-
го роду, нерозривний зв’язок часів, збереження пам’яті про минуле, тобто архетипової 
пам’яті. Проте проблема архетипу не може вирішуватися однобоко, лише шляхом звер-
нення до архаїки, проникнення в глибини людської психіки. Архетип є універсальний. 
Універсальна природа цього поняття обумовлюється його багаторівневою структурою, 
про яку згадував С.Аверинцев, тобто діалектикою особистісного та загальнонаціональ-
ного, закарбованого в людській пам’яті. Архетип як культурний канон пов’язаний з не-
змінною, сутнісною природою цього явища. Очевидно, можна говорити про архетип як 
ціннісний орієнтир літературного процесу. На думку А.Большакової, основною власти-
вістю літературного архетипу є його типологічна стійкість і високий ступінь узагаль-
нення, що особливо позначається на рівні персонажа. Дослідниця веде мову про  модель 
розвитку літературного архетипу, яка має багатоаспектну природу. Головна властивість 
цієї моделі характеризується визначенням «наскрізна модель» або «наскрізний образ», в 
основі якої є інваріантна та різнорівнева повторюваність. Комунікативна функція літера-
турного архетипу обумовлена його роллю посередника не тільки між автором і читачем, 
але й широкими контекстуальними пластами літератури і культури, в яких відбувається 
подальший розвиток архетипу. А.Большакова підкреслила головну особливість літера-
турного архетипу: неможливість його існування ізольовано, в одному окремому творі. 
Вона пояснює, що в структуру архетипу входять певні ідентифікаційні елементи, які ді-
ють як сигнали на рецептивному рівні, включаючи пам’ять читача і дозволяючи поміс-
тити одиничний прояв в ланцюг літературного розвитку. Основною функцією архетипу 
вбачається упорядкування несвідомого. Нарешті, дослідниця презентує власне визна-
чення: «Літературний архетип можна визначити як наскрізний образ з багаторівневою 
структурою – від елементарних образів окремих творів до цілих літературних течій і 
шкіл – що пронизує всю світову культуру і часом наділений внутрішньою антиномічніс-
тю («рай втрачений» – «рай віднайдений», ідилія – антиідилія, і т.п.)» [2: 46].

Об’єднуючою думкою в розумінні архетипу в літературі вбачається наступна: якщо 
саме архетип є основним хранителем пам’яті, то вочевидь, це не порожня форма, а певна 
матриця, в якій в згорнутому вигляді містяться деякі стійкі образи, моделі, смисли, котрі 
індивід, будучи залучений до колективного несвідомого, розгортає по-своєму відносно 
власного життєвого досвіду і складу особистості. Базове значення архетипу – важливість 
спільних світоглядних орієнтирів, обумовлених наявністю універсальних ідей і моделей. 
Властивістю саме літературного архетипу є те, що він завжди знаходиться у розвитку, 
формуючись у надрах світової чи національної літератури, змінюючись в залежності від 
історичного часу та художнього контексту.

Літературний архетип як «наскрізна модель» має незмінне ядро і, водночас, варіа-
тивність прояву у творах різних письменників – «варіативність інваріанта», тим більше, 
коли йдеться про прояв інваріанта як національного варіанта архетипу. Одним з таких 
понять є архетип Руїни. Тут можна говорити про архетипну структуру, до якої в якості 
компонентів входять цілі тексти, автори, жанрові різновиди. Архетип Руїни пронизує 
такі історичні романи як «Чорна рада» П.Куліша, «Гетьман Іван Виговський» І.Нечуя-
Левицького, «Таємний посол»В.Малика, «Юрась Хмельниченко» О.Пахучого, «Яса» та 
«На брата брат» Ю.Мушкетика та інші. Об’єктом  дослідження тут має стати метатекст, 
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у якому відстежується функціонування інваріантів. У світовій літературі архетип Руїни 
здебільшого реалізується в образі  змінених часом і природою залишків стародавніх 
споруд. У вітчизняній історичній романістиці Руїна – найболючіший, найгостріший для 
української спільноти з усією її ментальністю вузол трагізму. У «Чорній раді» П.Куліша 
аналізуються причини занепаду державотворчих досягнень Богдана Хмельницького, 
відбувається художня інтерпретація тих чинників, які знекровили і розкололи  Україну, 
перетворюючи її на Велику Руїну. Архетип Руїни реалізується через символ Чорної ради 
– кривавої суперечки в Ніжині між старшиною, рядовим козацтвом, міщанами, шляхтою 
та селянами. Автор створює картину хаосу шляхом накопичення конфліктних сутичок 
між героями та в оповідях про буремні події Божого Чоловіка. У міру наближення в часі 
і просторі до Чорної ради напруга конфлікту зростає, картина хаосу сягає кульмінації в 
сцені самої ради. Прагматичий ефект підсилюють експресивні образні засоби: герої по-
рівнюють події на Україні з бурею, пожежею, пеклом, морем. Ці образи стихії, загибелі, 
знищення створюють враження спотвореного хаотичного світу. Все фатальне, нищівне 
йде від Чорної ради, першопричини хаосу. Діаметрально протилежним Чорній раді  сим-
волом в романі є хутір Хмарище. Хутір – це символ миру стабільності, розбудови життя, 
спадкоємності, родового зв’язку, духовного світу. Ці два символи вкрай антагоністичні 
і становлять глибинний вияв архетипу Руїни. В контексті роману П.Куліша Руїна – це 
перемога хаосу над гармонією: гинуть кращі представники нації, поширюється розбрат.

В історичному романі «Руїна» М.Старицького аналізований архетип тісно пов’язаний 
з архетипом Пітьми і мотивом апокаліпсису. Добрі наміри гетьманів Дорошенка і Мно-
гогрішного зазнають краху,трагізм посилює деградація нації. Панує синдром натовпу, 
синдром несвідомого. В атмосфері національного занепаду носії громадянської позиції 
(І.Богун, полковник Гострий, Мар’яна) є приреченими. Герой твору І.Богун, розповіда-
ючи про свої трагічні передчуття, заздрить померлим, він відчуває духовну самотність, 
втрачає відчуття реальності, не бачить навколо ні людей, ні землі, ні неба, а лише німу, 
безкінечну темряву.

У романі «Гетьман Іван Виговський» І.Нечуя-Левицького архетип Руїни реалізуєть-
ся через образ героя-поводиря, розкриваються витоки трагізму сильної особистості, яка 
вступає в конфлікт з оточенням. Головний персонаж роману Іван Виговський репрезенто-
ваний автором як найкращий представник тогочасної національної еліти, високоосвічена 
людина, продовжувач державотворчих справ Богдана Хмельницького. Проте, козацтво та 
народні маси не пішли за Виговським, повстали проти нього, не приймаючи чужого за 
своєю ментальністю, нахилами і європейськими рисами гетьмана. Тут велику роль має 
архетип Батька. Саме батька бачило в Хмельницькому суспільство, тому пішло за ним, 
корилося його непохитному авторитету. Виговський, через відірваність від власного на-
роду, недовіру до нього, опертя на чужоземні культурні первні, не зміг стати батьком 
нації, організувати спільноту навколо прогресивної європейської еліти. Історично прав-
диві герої роману та їх художні долі показали витоки Руїни – відсутність поводиря нації, 
близького по духу і цілям, спроможного припинити кривавий розбрат і пробудити своїм 
прикладом національну свідомість українства. І.Нечуй-Левицький майстерно викриває 
згубну політику Виговського, який, запровадивши польський устрій, розхитує болючу 
українську дилему Схід – Захід, руйнує одвічні архетипи, закладені у його взаєминах із 
народом. Зміни у суспільно-політичному житті призводять до подальших світоглядних 
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трансформацій. Замість ролі батька, він обирає роль пана, яка стала руйнівною для його 
духовного світу. Зміна суспільних ролей позначається на представниках народу. Руйну-
ється архетип Родини, якою були Лютаї. Так, Зінько Лютай, його жінка, рідний дядько 
належали до ворогуючих таборів, і в силу обставин стали учасниками братовбивчої ві-
йни. Митець зумів на підсвідомому рівні простежити динаміку цього трагічного проце-
су, коли кровно пов’язані люди в жорстоких історичних умовах, через руйнацію прадав-
ніх архетипів, втрату світоглядних орієнтирів, стають запеклими ворогами, здатними на 
братовбивство.

Варто не оминути увагою ще один цікавий варіант художньої реалізації архетипу Ру-
їни, що знайшов своє втілення в романі «Юрась Хмельниченко» О.Пахучого. Зазначений 
архетип реалізується в образі антигероя –  опального гетьмана Юрія Хмельницького. 
Художня концепція О.Пахучого – це спроба відповісти на питання, чому нащадок Бог-
дана не став гідним спадкоємцем гетьманської слави Хмельницьких. На початку твору 
це хворобливий, довірливий юнак, він тягнеться до релігії, його страшить влада. Автор 
показує, як в Юрїєві, якого сприймали як безпорадного молодика, народжується комп-
лекс меншовартості, що часто керуватиме вчинками майбутнього гетьмана. А ще почут-
тя враженого самолюбства та жага помсти всім, хто сумнівався в його спроможності 
бути справжнім володарем, призвели героя до повної зневіри в ньому і відторгнення як 
рідним народом, так і колишніми прибічниками, друзями славетного батька. В романі 
козаки дають оцінку діям гетьманича у своєму листі до нього: «Кров,що ти пролив,– пи-
сали запорожці, – то є Авелева кров. Вона волає до Бога і прохає помсти…ворог ти єси і 
розоритель нашої Вітчизни… Гірко, гірко на душі» [5: 176]. Тут можна зазначити, що в  
образі Юрія Хмельницького чітко прослідковується архетип Тіні. У романі Тінь набуває 
різних проявів: слабкодухість, лицемірство, егоцентризм, жорстокість та зрадливість. 
Відбувається спотворення національної душі героя, який постійно був невпевнений в 
собі, на підсвідомому рівні якого  відбувається відмова від особистісної незалежності, 
злитті власного «я» з чимось зовнішнім з метою отримання сили, якої не вистачає само-
му. Яскравими проявами цього процесу є потяг до підкорювання чи володарювання – ма-
зохістські чи садистські тенденції, які герой демонструє, страчуючи непокірних йому ко-
заків. Явище Руїни для О.Пахучого – це ціла плеяда тогочасних антигероїв (Виговських, 
Пушкарів, Дорошенків, Ханенків), які були носіями загрозливого для української нації 
комплексу братовбивства.

У романі  «На брата брат» Ю.Мушкетика простежуються стійки міфологічні при-
кмети Руїни: розбрат, анархія, деморалізація, нівелювання гуманних цінностей. Проте 
вони переходять на глибший рівень – підсвідомий. Ю.Мушкетик зображує руїну люд-
ської душі. У межах історичного впливу на архетипні чинники відбувається потужний 
тиск на сталі архетипні мотиви мудрого батька, поводиря, захисту, вищих істот-охорон-
ців. Символ роду домінує над політичними та соціальними відносинами. Архетип  Руїни 
виявляється не лише в макросвіті України, а також у мікросвіті роду. Рід – це не про-
сто форма суспільної організації, яка виникла на основі кровних зв’язків. Рід – визна-
чальний чинник існування людини, який здавна обожествляли. Тому концепт роду має 
сакральну складову. Родина – ключова ланка родоводу, традиційний символ душевного 
порятунку, який втрачають головні персонажі твору брати Журавки. Романіст вдається 
до зондування свідомості своїх героїв, глибокого дослідження національного характеру 
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в умовах існування на межі між життям і смертю, коли проявляються найпотаємніші 
думки, первісні інстинкти. Дуже складним випробуванням стала для Матвія зустріч з 
братом на ратному полі. Коли він бачить загиблого брата, суперечливі почуття ятрять 
його душу: «Розслабилися, розв’язалися всі супони в душі, сльози спливали с кутиків 
очей гарячими намистинками…Назавжди обірвалися їхні розмови з Супруном, супер-
ечки…Матвій згадав, як поза його волею щось зраділо в ньому, коли засипали рів, й 
злякався власної малості» [3: 107]. Страх героя бути викритим переважив любов до бра-
та, він ховає скорботу від людей, а якась темна частина його душі зраділа, що конфлікт 
з братом вичерпався. Особистість кожного з героїв роздвоюється під тиском боротьби 
між розумом і серцем, високим поривом та інстинктом самозбереження, добром та злом. 
Руїна як матриця розповзалася по українській землі, просочуючись в душу і мозок ге-
роїв. Поступово недовіра між братами переростає у ненависть. Буремний час стає на 
перепоні соціальній та духовній реалізованості Супруна як нестримного воїна, що живе 
лише сьогоденням, та й трударя-господаря Матвія, який замість омріяного плуга мусить 
вкотре братися за шаблю. Нереалізованість призведе до накопичення негативної енергії, 
що вибухне неконтрольованою агресією з боку рвійного Супруна, а розважливий Матвій 
вважатиме їхнє братерство Божою карою.

Прикладом «руїни людського духу» є внутрішній світ Журавчиного годованця Си-
дора. Психологічна деформація цього героя спричинена руйнуванням етнокультурних 
кодів, закладених на рівні підсвідомості. Образ Сидора – це вияв архетипу Тіні. Забувши 
про те, що Матвій замінив йому батька, хлопець вкрай невдоволений своїм становищем в 
родині Журавки, відчуває приниження, пригнічення, а це викликає бажання компенсації, 
помсти, яку можна було безкарно здійснити в умовах національної колотнечі. Так, де-
формований комплекс меншовартості вилився в неймовірну агресію, жорстокість, з якою 
на полі бою він вбиває свого названого батька. Подібну оцінку даного персонажа давав 
Л.Новиченко: «І вже зовсім явно відчутні символічні відтінки, до того ж в їхній глибокій 
міфологічній ретроспекції – в похмурій постаті Сидора, втіленні злоби і ненависті; які 
він може виношувати довше чи коротше, але тільки з однією метою – на погибель ближ-
ньому. Такий собі демон свого хутора й села, а згодом і козацького полку. А часи були й 
справді його і для нього» [4: 5]. Під час дослідження архетипу Руїни в романній художній 
історії продемонстровано посилення філософської наснаженості творів, збагачення фор-
ми і поглиблення змісту оповіді із застосуванням притчі, легенди, міфу. Мета романістів 
полягає в тому, щоб наблизити до сучасності історично віддалені події, наповнити їх ак-
туальними ідеями і проблемами, зробити їх зрозумілими для сьогодення. Реалізація такої 
мети можлива завдяки інтертекстуальним зв’язкам, в тому числі архетипам. Виявляється 
архетип Руїни в розглянутих творах в символах вогню, випаленого степу, крутежу, по-
вені, вітру, пекла, пустелі, Вселенського Потопу, Кінця Світу. Серед художніх прийомів 
зображення Руїни  в історичних романах П.Куліша, М.Старицького, І.Нечуя-Левицького 
домінують пейзажі, коментарі автора чи наратора, діалоги, опис поведінки персонажів. 
У Ю.Мушкетика переважають внутрішнє мовлення та відтворення складних психічних 
станів героїв. Підкреслюючи перетворюючу функцію архетипу, маємо на увазі його 
вплив на якість художнього мислення, що здатне вмістити в собі множинність точок зору, 
в тому числі думок, захованих у колективному несвідомому, і думок, що фіксують віками 
накопичені людством знання.
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арХЕтиП руинЫ в уКраинСКой  
иСторичЕСКой романиСтиКЕ

В статье рассматривается категоризация понятия «архетип» в литературовед-
ческой науке. Учитывая опыт аналитической психологии и архетипической критики,  
намечены характерные особенности архетипа Руины в украинской исторической рома-
нистике. Изучаются художественные приёмы изображения Руины в разных авторских 
интерпретациях этой трагической исторической эпохи.

Ключевые слова: архетип, образ, бессознательное, мотив, конфликт.
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archeTYpe "ruina" in The ukrainian hisTorical novels
The article deals with categorization of the notion “ archetype” in the literary criticism. 

Taking into account experience of analytical psychology and archetypal criticism we pointed 
out characteristic peculiarities of archetype Ruina in the Ukrainian historical novels. We 
studied the artistic means of depicting Ruina in different author’s interpretations of this tragic 
historic period.

Keywords: archetype, image, unconscious, motive, conflict.
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міСто ПоСтмодЕрноЇ доБи: 
ЛітЕратурна рЕЦЕПЦіЯ у чЕСЬКій ПроЗі

У статті розглядаються варіанти інтерпретації міського простору в чеській 
постмодерністській прозі. На прикладі романів Я.Топола, Й.Кратохвіла, М.Айваза, 
М.Урбана та ін. досліджуються основні характеристики урбаністичного хронотопу в 
художніх творах, виділяються його основні риси: негативне забарвлення, лабіринтовий 
характер, мінливість, амбівалентність, міфопоетизація. 

Ключові слова: чеська проза, топос міста, урбаністичний хронотоп, постмодернізм.

Для усвідомлення шляхів духовно-естетичного пошуку сучасності становлять не-
абиякий інтерес мистецькі вирішення часопросторових координат міста постмодерної 
доби. Небувала активізація часопростору міста, яке висувається в центр оповіді та змі-
нює свої межі, втілюється у художній творчості у різний спосіб і призводить до про-
сторових інновацій у поетиці. Образ сучасного міського середовища може бути уподі-
бнений до постмодерністського тексту як колажу із різностильових цитат з навмисним 
порушенням конструктивної логіки заради привнесення ігрового ефекту. Прогулянка 
будь-яким містом, що має історичне минуле – це читання постмодерністського тексту, 
де всюди помітна гра стилів, мимовільна іронія суміщення несумісного, пародійне спо-
лучення давнини та ультрасучасних новацій. Отже, хронотоп міста в постмодерністській 
прозі є надзвичайно цікавим об’єктом для дослідження.

Інтерпретація міського простору в сучасній чеській прозі пов’язана з пейоративними 
конотаціями – вже сама назва трилогії Д. Годрової «Болісне місто» відкрито відсилає 
до неприхильного, скорботного середовища. Для підкреслено негативної оцінки міста 
постмодерної доби характерні риси умирання, розкладу, апокаліптичне та інфернальне 
забарвлення, яке стає метафорою духовного збідніння сучасної людини («Жахливе місто 
виплоджує жахливих людей» [1: 89]). 

При зростаючій інтенсивності спілкування та щільності взаємодії людей,  мешка-
нець великого міста опиняється в ситуації когнітивного перевантаження, що породжує 
кризу, депресію, втрату сенсу буття; людина відчуває бажання покинути мегаполіс. Так, 
оповідання Е. Гакла «Кінець світу» починається словами: «Моїм найбільшим прагнен-
ням було зібратися і негайно з ранку випасти з міста» [2: 5], при чому оповідач зовсім 
не пояснює причини, які до такої забаганки призводять: читач інтуїтивно вгадує втому 
від натовпу, автомобілів, туристів, міського транспорту і т.п. Героїня роману М. Кунде-
ри «Безсмертя» потерпає від гуркоту мотоциклів на паризьких вулицях, гучної музики 
та інших нав’язливих благ цивілізації; агресивності та гамору сучасного міста в романі 
протиставляється гармонія та тиша швейцарських гір.

Людині властиво упорядковувати простір навколо себе, та, відповідно, проводити 
ціннісну оцінку. У романі М. Айваза «Порожні вулиці» описано метаморфози містечка 
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Свята Розалія, яке виникло на місці рибальського селища та віками зберігало структуру 
стежинок, прокладених мешканцями. Внаслідок політичних трансформацій та рішення 
правлячої хунти воно мало бути перебудоване відповідно до монументального плану: 
«Генерали дві години радились і потім накреслили тупим олівцем на мапі міста, подібної 
до сітки тріщин на старій стіні, патетичну уяву проспектів» [3: 350]. Радикальні будівель-
ні втручання безпосередньо пов’язані з репрезентацією політичної і військової сили, на-
томість городяни намагаються хоча б частково зберегти самобутню подобу міста: «Нова 
мережа вулиць мала би передавати сни старого міста <…> місту сняться і злидні, і нові 
проспекти та площі, варто було б залишити його ще трохи сплячим та прислухатись до 
його бурмотіння уві сні» [3: 350]. Місто має у собі амбівалентну прихильність як до по-
рядку, так і до хаосу. Втім, більша небезпека, ніж спонтанний хаос, полягає, за Айвазом, 
у запланованому поділі простору на виразно відмінні частини: «місто після перебудови 
розпалося на два світи; залишки старого світу почали називати Лабіринт, мережі нових 
вулиць генерали дали ім’я Вісь» [3: 352]. Намагаючись збалансувати простір, архітектор 
перетворює маленькі провулки на пасажі, сподіваючись, що через них до старого міста 
увіллється повноцінне життя головних вулиць. Однак, сталося навпаки: «пасажі стали 
каналами, через які на проспекти линула дика енергія Лабіринту» [3: 355]. Отже, про-
позиція зухвалої геометризації може, на думку автора та його героя, спричинити ката-
строфу, а бажання впорядкування призвести до ствердження хаосу. Темна частина міста 
невипадково отримала назву Лабіринт – це поняття пов’язане з міфами та символічними 
значеннями. Лабіринт стає синонімом закритого гетто, він відділений від офіційного сві-
ту і стихія, закрита в ньому, таємно спостерігає зовнішнє життя крізь щілини, які між 
двома просторами обов’язково виникають: «магазини є очима, якими Лабіринт безсо-
ромно виглядає на головну вулицю та уважно спостерігає за її життям» [3: 355]. 

Аналогія лабіринту та простру міста є давня, утім, у сучасному літературному зобра-
женні міста фігура лабіринту набуває нових функцій. У романі Я. Топола «Сестра» спле-
тіння вулиць помножено віддзеркаленням: «я вирушив із пішоходами, це виглядало так, 
ніби король вислав своє військо лабіринтом вулиць, але увага, той лабіринт є дзеркаль-
ним…» [4: 424]. Тоді як військо, за прийнятою уявою, має рухатись до певно визначеної 
цілі, тут вона протиставлена невизначеному простору заплутаного міста. Військо також 
є метафорою великого скупчення, що не відповідає традиційному характеру лабіринту, 
який приборкує один герой, отже, простір залишається неприступним. Життя у міському 
лабіринті часто пов’язане з пошуком (втраченої ідентичності, домівки, кохання, щастя). 
Мотив пошуку визначає основну сюжетну лінію «Сестри». Оповідна структура сплетена 
ланцюжком кварталів, районів, будинків і квартир, до яких героя послідовно відсилають 
інші персонажі, яких він зустрічає на шляху та на «зупинках» у грі. В окремих фраг-
ментах читач може просто втратити орієнтацію, на якому оповідному (а водночас про-
сторовому) рівні він знаходиться. Лабіринт як простір пошуку спрямовує рух у певному 
напрямку, у ньому можна спостерігати за кожним кроком, утім, цілісна перспектива за-
лишається недоступною. Замість нитки Аріадни герой отримує підказку: «Вона подала 
мені папірчик з адресою, це було на іншому кінці міста» [4: 227], але так само легко він 
її втрачає: «Я стояв на вулиці <…> я втратив орієнтир і не знав, де шукати. Можливо, 
вона тому таксистові так просто ляпнула якусь адресу» [4: 230]. Під час пошуків опо-
відач керується лише уявною мапою міста, отже, пересувається у лабіринті наосліп. З 
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міського лабіринту немає втечі, той, хто розгублено блукає, не може залишити місто, в 
яке його занурила доля. Протилежним варіантом є неможливість потрапити у місто – в 
романі К. Мілоти «Бочка» герой приречений блукати брудними вулицями передмістя. По-
стійною атмосферою твору є сирий вітряний листопадовий вечір, простором – безкінечне 
сіре середовище з чахлою природою, «арматурним» пейзажем незакінчених будівництв та 
промислових об’єктів. Шосе, що веде до центру міста, виявляється перекопаним або зато-
пленим, зупинки транспорту лише кінцевими, всі об’їзні шляхи повертають до вихідного 
пункту. Пошук жінки – першого кохання – перетворюється на символічне блукання жит-
тєвим шляхом у темряві, марність якого є характерним для постмодерністської літератури.

Лабіринт є простором не лише блукання, а й втрати. Як потенційна чорна діра він 
функціонує у романі Ї. Кратохвіла «Посеред ночі спів». Дідусь оповідача побудував за-
гадкову схованку на горищі дома; згодом її  функція звелася до «ковтання» незваних 
гостей: «Скільки людей може зникнути в тому лабіринті? <…> Так ми це перевіримо, 
вирішив я, і відразу ж мені спало на думку, що там могли б згинути не лише ті люди з 
Національного комітету, які хочуть нас виселити, але й ті, які б прийшли їх охороняти…» 
[5: 26]. Простір та його структурованість впливає на долі персонажів. Оповідач тішиться 
думкою, що, можливо, він сам у дитинстві потрапив до цього лабіринту і вся оповідь від-
бувається у загадковому просторі: «Я не знаю, але можливо дідусеві вдалося те, про що 
мріють усі будівники лабіринтів: створити його настільки досконалим, що в ньому за-
блукає кожен, хто до нього вступить; це є простір,  подібний великому кульгавому звіру, 
що піднімається, відхромує та великим хвостом за собою змазує сліди, і так все, про що 
я далі розповідаю і про що ти ще почуєш, відіграється уже в утробах цього невидимого 
звіра…» [5: 28]. 

Страхітливе місце, в якому зникають люди – Зона – включене до простору і в Тополо-
вій «Сестрі». Своїм характером Зона віддалена від концепту лабіринту, але виконує схо-
жу функцію – надає простору сильного аксіологічного забарвлення і є прикладом того, 
що у сучасних зображеннях міста вхід до потойбічного перебуває в урбаністичному про-
сторі. Топосом  загрози та загибелі в романі є колодязь, який поєднує два вертикально 
влаштовані світи: верхній, в якому живуть і займаються бізнесом, та нижній – темний 
і таємний, звідки люди повертаються зміненими: «Зона це не якась міська діра, у який 
спритна та кмітлива людина якось виживе, сказав я. Зона це зло. Це шлях до нього» [4: 
139]. Вертикальний поділ світу, де сфера метафізичного зла знаходиться завжди знизу, 
притаманний багатьом релігійним традиціям. Зона, яка є колодязем і семантично вказує 
на шлях униз, виконує функцію переходу до іншого світу, цей міфічний фрагмент про-
стору є місцем концентрованих страждань. Польська дослідниця Й. Дердовська вказує, 
що такий символ має давні витоки: в центрі італійського середньовічного міста знаходи-
лась шахта, прокляте місце, до якого кидали не лише нечистоти, а й осуджених на смерть 
та позашлюбних немовлят. Це було поєднання плодючості та розпаду, початку та кінця, 
народження й смерті [6: 86]. Водночас, Зона є місцем священним і пов’язаним з ініціаці-
єю – особистість, яка пройде Зону, отримує знання, недоступні іншим: «Знаєш, що ми всі 
там бачили? Ні. Страждання, розумієш? Це нам там показали. І ми трохи зазнали цього. 
Лише трохи. Але кожен був сам за себе і потів кров’ю. Кров’ю» [4: 408]. 

У літературі модернізму фігура лабіринту є метафорою стану загрози та невпевненос-
ті, в постмодерністських творах такий характер цього простору може бути поставлений 
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під сумнів. Наприклад, головний герой «Сестри» коментує своє пересування наступним 
чином: «Потім я йшов містом, йшов лабіринтом власного світу, у якому я живу, і в моєму 
серці був спокій» [4: 170]. Тут лабіринт не є простором занепокоєння, нерозв’язаною 
загадкою, він постає місцем злагоди, укриття. Героєві П. Плацака інший, підземний світ 
міста здається безпечнішим і кращим, ніж реальний: «Кажуть, під усім містом проходять 
коридори, які розгалужуються на незліченну кількість. Той, хто знайшов там шлях, уже 
ніколи не повернеться, щоб животіти на цьому дурнуватому денному світлі, з тими нена-
дійними, заляканими та злобливими селюками нагорі» [7: 43]. Традиційний мотив шляху 
як метафори посвячення не втрачає у сучасних зображеннях лабіринту актуальності: «…
коли я згадую, як ми на вантажівці-перевізнику блукали по спустошеному місту, як ми 
в’їжджали та виїжджали, поверталися та пробували іншими вуличками, це мені здається 
невимовно довгою дорогою, нібито ми їхали кілька днів, попри це я впевнений, що це не 
був шлях нізвідкіль нікуди, з периферії до центра, але путь до чогось зовсім іншого…» 
[5: 28]. Лабіринт таким чином постає і протиставленням відкритого обширу, і протилеж-
ністю закритого простору, позитивне значення якого пов’язане із особистим життям та 
відчуттям безпеки.

У лабіринтах міста існують і допоміжні для орієнтації пункти – знакові, чимось осо-
бливі місця: «Я йшов через місто до аптеки. До неону. Це був діамант у моїй пам’яті. 
Надійний пункт, навколо якого віяло все те багрове, пливуче м’ясо мозку. Місце, де я 
вперше її побачив» [4: 250]. У пошуках Сестри домінантну роль відіграє саме місто, 
його архітектура, яка починає «промовляти», спілкуватися з героєм, який у ній вгадує 
знаки: «я дякував домам за їхню розмову, за сигнали, які мене сюди довели…» [4, 256]. 
Коли культурні «підписи» у просторі стають неясними і починають змінюватись, нарос-
тає відчуття самотності та загубленості. Р. Барт зауважує: «Якби я мав уявити нового 
Робінзона Крузо, то не помістив би його на безлюдний острів, а в дванадцятимільйонне 
місто (як Токіо), де б він не зміг дешифрувати ані мову, ані письмо: припускаю, це була 
б сучасна трансформація історії Дефо» [цит. за 6: 90]. Функцію дороговказів у просторі і 
актуального, і літературного міста виконують назви вулиць, але й вони припиняють бути 
орієнтирами, тому що постійно змінюються. Наприклад, у «Безсмертній історії» Ї. Кра-
тохвіла: «Моїм рідним містом є Брно. Місцем народження – ліжко на третьому поверсі 
великого прибуткового будинку на Ferdinand Strasse (пізніше вулиці Масарика, ще пізні-
ше Herman-Göring-Strasse а ще пізніше знову Масарика, а потім проспекту Перемоги і 
на коротку добу знову Масарика, потім довго проспекту Перемоги, а сьогодні знову Ма-
сарика» [8: 13]. Така ж непостійність притаманна самим назвам міст. Я. Рудіш констатує 
у романі «Гранд-готель»: «Що я знаю, так це те, що наше місто називається Ліберець. А 
перед тим воно називалося Reichenberg, Reichmberg, Reychinberch. А між тим Rychberk, 
Lychberk, Libercum, Liberk і, можливо, ще якось, але цього вже ніхто не пам’ятає» [9: 
66]. Зміни назв фіксують історичну плинність суспільно-політичних систем. Це зазначає 
і оповідач Я.Топола: «Я вийшов на вулиці Котовського. Легко, по-військовому я пробіг 
порожньою вуличкою На м’якуші, раніше В щупальцях (потім вона носила ім’я яко-
гось улюбленого коня Будьонного). <…> я опинився на проспекті Визволення. Ця назва 
не змінюється, вона підходить завжди, коли старі криси залишають палубу» [4: 131]. 
Звичні найменування перемежовуються с назвами, які нагадують часи політичного та 
культурного терору (Котовський, кінь Будьонного). Старі назви залишаються у пам’яті 
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міста, викликаючи просторову уяву минулого та, завдяки мовним звичкам, вписуються 
у сучасний простір і створюють його живу хроніку. Отже, однією з поширених характе-
ристик міста в сучасній чеській літературі є мінливість. Міняються не лише таблички 
на будинках та назви – рефреном Тополового оповідання «Виїзд до вокзальної зали» є 
фраза «місто мінялося». Це численні та раптові зміни, які іноді експліцитно пояснюють-
ся кінцем попереднього режиму: «Місто скинуло колишнє обличчя, похмуре та суворе, 
цю маску загниваючого більшовизму, натомість вдягло їх тисячі» [10: 12]. Темп перемін 
є занадто швидким: «Я впізнав магазин на розі, але усе інше <…> Багато будинків мали 
нові фасади, ось модний бутік, люкс-вітрина, продають скло, ось банк, це неймовірне 
<…> В домі 23, де мало бути моє лігво, був готель» [4: 388]. Оповідач не встигає спосте-
рігати за змінами простору, тому він губиться, втрачає самоідентифікацію, почувається 
відчуженим. 

Відчуття загрози від перебування у місті пов’язане з його нездоровою атмосферою; 
іноді описи міського середовища можна інтерпретувати як приховану поетичною мовою 
соціальну критику: «Деякі вулиці все ще виглядали так, що краще було б «нанюхатися» 
до смерті. У кутках, темних і вологих від підземної води, ми могли заразитися шизоф-
ренією так само легко, як і грипом» [10: 16]. Місто відкрите для змін набагато більше, 
ніж сільська місцина, однак, і ця свобода є обмеженою. Усі «невидимі міста» І.  Каль-
віно, на які посилається М. Айваз, внутрішньо виявляються парадоксально незбагнен-
ними: «Смеральдіна здається містом, що пропонує свободу та порядок, але в результаті 
життя в ньому виявляється підпорядкованим несвободі та хаосу» [11: 47]. Плюралізм і 
мінливість парадоксально приносять з собою стереотипність, а свобода призводить до 
обмеження. Дзеркальну ситуацію представляє місто Еутропія, де вдавані зміни навіяні 
постійною переміною місця проживання мешканців, що не призводить до жодної нової 
якості: «Жителі Еутропії переселяються та змінюють ролі за власним бажанням, але на 
новому місці вони завжди обирають із подібного репертуару стосунків» [11: 42].

Місто – амбівалентний простір, якому притаманні як негативні, так і позитивні риси; 
в художній творчості воно може символізувати міст до потойбічного зла, і водночас ма-
трицю для здійснення найвідважніших утопічних проектів. Д. Годрова звертає увагу на 
амбівалентний характер міста, в якому ідеальне та апокаліптичне існують як ціле, ство-
рюючи якусь «архетипну двійку»: «апокаліптичне місто (подібно до того, як місто вночі 
або уві сні) є тінню міста. У ньому віддзеркалюються страхи та травми, які так само 
притаманні місту, як і мрії про ідеальне місто» [12: 367]. У творчості самої письменниці 
центром міського лабіринту, палімпсестом та «островом іншого часу» є цвинтар. Саме 
цей простір є носієм особистої та колективної пам’яті, що сплітає нитки минулого й су-
часного, даючи право продовжувати існування тим людям і речам, яких уже давно немає 
у фізичному світі.

У пошуках відповіді на питання екзистенційного, морально-етичного, філософсько-
го характеру сучасні письменники звертаються до міфологічного коду міста, тобто до 
легенд, таїн і містики, пов’язаних із міською аурою. Художній текст стає кодом для розу-
міння сутності міста, а знання міста (а саме «культурного міфу» про нього) може стати 
кодом для розуміння тексту. Міфопоетичне сприйняття Праги, точніше, один із варіантів 
його реалізації мовою тексту, присутнє у романах М. Айваза, Д. Годрової і М. Урба-
на. Письменники апелюють до міфу про Прагу – місто-поріг, грань між об’єктивною 
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реальністю та потойбічним, фантастичним світом. І хоча світ «фантастичний» постає 
абсурдним, незрозумілим і безглуздим, його функцією є розкриття та оголення протиріч 
об’єктивного сучасного світу. Одним із принципів, за допомогою якого авторам удається 
цього досягнути, є лаконічне та природне поєднання вимислу та реальності у хронотопі 
одного міста. 

Д. Годрова зображує Прагу як місто-пам’ять, часопростір якого є складним поєднан-
ням історії країни, історії власної родини письменниці та історій героїв. Тексти романів 
зіткані з величезної кількості біблійних і міфологічних мотивів, постійних перетворень 
персонажів і предметів, фантастичних подорожей у часі та просторі. М. Айваз намага-
ється подолати тенденцію «забування» міфів, пов’язану зі зміненими пріоритетами су-
часного суспільства, створюючи нові, авторські «празькі міфи». У романі «Друге місто» 
Айваз навіює читачеві, що зовсім поряд із раціональним рутинним світом існує яскравий 
паралельний, варто лише знайти вхід до нього, який може бути зовсім поряд: «…як і ко-
жен з нас, я багато разів бачив крізь напіввідкриті двері інший світ – у стиглих коридорах 
чужих будинків, у сільських садибах, на міських околицях» [13: 8].

На відміну від художнього світу М. Айваза, заснованого на динаміці чергування двох 
просторових реальностей в одному часі, М. Урбан пропонує читачеві співіснування різ-
ночасових площин в одному просторі. У романі «Сім костелів» місто є живою істотою, 
повноцінним героєм твору: «…грянув перший шипучий мороз, подібний до удару різки, 
і місто завмерло від переляку. <…> фабричні труби дихали жаром, а на віконних стеклах 
сяяли білі краплини. Це був випар розпаду, смертельний піт. Ані убори нових фасадів, 
ані прикраси стрімких автомобілів не прикривали істину, оголену, як дерева на Карловій 
площі: рік старий, століття старезне, тисячоліття перестаріле» [1, 13]. Новітня архітек-
тура у свідомості героя протиставляється готичним спорудам, овіяним ареалом недо-
сяжної краси. Текст побудований таким чином, що кордони внутрішнього світу героя та 
об’єктивної реальності поступово «розмиваються», описи набувають подоби снів і ви-
дінь, а буденні ситуації все більше фантастичного характеру; нарешті, наприкінці твору 
об’єктивна реальність повністю руйнується, поступаючись ірреальному світу готичного 
середньовіччя. Наприкінці читач розуміє, що у тексті первісно була присутня площина 
минулості, вміло «вбудована» в звичну дійсність, і, пред’являючи усе більше претензій 
на її хронотоп, сформувала власний простір в об’єктивній реальності Праги – територію, 
обмежену сімома готичними храмами.

Художній образ постмодерного міста у чеській прозі відрізняють негативне за-
барвлення, мінливість, амбівалентність, міфопоетичність. Авторські концепти міста 
характеризується поліаспектністю вираження та інтерпретацій і нерідко контамінують 
різнорідні хронотопні схеми. У М. Айваза місто як специфічна урбаністична формула 
художнього мислення присутня на всіх рівнях часопросторового орієнтування письмен-
ника і належить до домінантних модусів його світосприйняття. Ї. Кратохвіл вписує свою 
персональну історію у міський топос, обирає Брно географією власного життєпису. Я. 
Топол витворює оригінальну модель повсякденності, своєрідний міський хронотоп, у 
якому людська історія локалізується і самодетермінується, щоразу стверджуючись у фік-
ційній матриці буття. Міській романістиці Д. Годрової властиве маркування простору 
за допомогою знакових локусів – цвинтаря, кімнати, комірчини, двору тощо. Авторська 
концепція міста М. Урбана актуалізує дихотомію «цивілізація – природа», «історія – су-
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часність», при цьому поглиблюючи розуміння генотипного зв’язку і взаємозалежності 
міста і людини. Письменники намагаються привернути увагу до міста не тільки як до 
функціонального топосу, центру активної фізичної діяльності мільйонів людей, а й як до 
сакрального простору, сповненого глибокого духовного смислу.
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город ПоСтмодЕрной ЭПоХи: ЛитЕратурнаЯ рЕЦЕПЦиЯ в 
чЕШСКой ПроЗЕ

В статье рассматриваются варианты интерпретации городского пространства 
в чешской постмодернистской прозе. На примере романов Я.Топола, Й.Кратохвила, 
М.Айваза, М.Урбана и др. исследуются основные характеристики урбанистического 
хронотопа в художественных произведениях, выделяются его основные черты: нега-
тивная окраска, лабиринтовый характер, переменчивость, амбивалентность, мифопо-
этизация. 

Ключевые слова: чешская проза, топос города, урбанистический хронотоп, пост-
модернизм.



228

o. palij, CSc., Docent 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

posTmoDern ciTY: The liTerarY percepTion of The czech prose
Variants of interpretation of the urban space in the Czech postmodern prose are studied 

in the article. On the example of novels of J.Topol, J.Kratochvil, M.Ajvaz, M.Urban, the main 
characteristics of the urban chronotop in compositions are examined. 
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маниФЕСтаЦиЯ СимПтомов в ХудоЖЕСтвЕнном  
иЗоБраЖЕнии ПиСатЕЛЯ-врача а.П.чЕХова

Статья посвящена рассмотрению проявления симптомов персонажей посред-
ством паралингвистических средств коммуникации в контексте.

Ключевые слова: симптом, жест, мимика, фонация.

Антон Павлович Чехов был одним из немногих русских писателей, у которого, кро-
ме литературы, была еще одна профессия, в нем гармонически уживались писатель и 
врач. В своем письме А. С. Суворину от 11 сентября 1888 года отмечал: «Медицина 
– моя законная жена, литература – любовница» [1: 326]. Антон Павлович считал, что 
медицинские знания помогли более глубоко и верно раскрыть мир чувств и переживаний 
героев его рассказов: «Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное 
влияние на мою литературную деятельность, – писал А. П. Чехов Г. И. Россолимо, – они 
значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную 
цену которых для меня, как для писателя, может понять только тот, кто сам врач; они 
имели также направляющее влияние, и, вероятно, благодаря близости к медицине мне 
удалось избегнуть многих ошибок. Знакомство с естественными науками, с научным ме-
тодом всегда держало меня настороже, и я старался, где было возможно, соображаться с 
научными данными, а где невозможно − предпочитал не писать вовсе. Замечу кстати, что 
условия художественного творчества не всегда допускают полное согласие с научными 
данными; нельзя изобразить на сцене смерть от яда так, как она происходит на самом 
деле. Но согласие с научными данными должно чувствоваться и в этой условности, то 
есть нужно, чтобы для читателя или зрителя было ясно, что это только условность и что 
он имеет дело со сведущим писателем» [1: 167]. 

Художественно оформленная совокупность научных представлений о патологиче-
ских состояний характеризуется разнообразием средств словесной выразительности. 

©   Е. Песчанская, 2014
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Так, для описания болезни произведениях Чехова, прежде всего, используются лекси-
ческие единицы, в значении которых содержится указание на денотативную соотнесен-
ность с переживаемым состоянием: День и ночь он грустить, покачивая головой, взды-
хая и горько улыбаясь. Ест и пьет он машинально, когда дают. Судя по мучительному 
бьющему кашлю, худобе и румянцу на щеках, у него начинается чахотка [2: 318]. На-
блюдается использование качественных прилагательных: Когда Цветков подошел к ней 
и сквозь сумерки взглянул на ее бледное, истомленное горем лицо, у нее было такое 
выражение, какое ему случалось видеть ранее во время приступов сильнейшего, одуря-
ющего мигреня [2: 211].    

Особый интерес для Чехова всегда представляла психиатрия, которую, по его мне-
нию, должен был бы знать каждый писатель. В своих произведениях Чехов, не прибе-
гая к научным терминам, дает возможность читателю распознать симптомы болезни 
героя и прочувствовать вместе с ним его недуг. Раскрывая образ героя, писатель-врач 
выделял симптомы, выраженные посредством жестов, движений, поз. Е.М. Верещагин 
и В.Г.Костомаров отмечают, что «жесты, мимика, позы, выражения лица – объединя-
ются такой важной чертой, как намеренность, произвольность. Между тем лицо и тело 
человека нередко выражают эмоции и чувства, владеющие человеком непроизвольно. 
Если жесты, как правило, исполняются для стороннего наблюдателя, то непроизвольные 
телодвижения отмечаются также при его отсутствии: они внешне выражают внутренние, 
наблюдаемые физиологические состояния человека, поэтому их можно назвать симпто-
мами» [3: 393]. 

Будучи врачом, А. П. Чехов физиологически точно описывает психические рас-
стройства своих персонажей. Так, в рассказе «Устрицы» с научной точностью характери-
зует голодные галлюцинации ребенка посредством паралингвистических средств: «ноги 
мои подгибаются, слова останавливаются поперек горла, голова бессильно склоняется 
вбок… По-видимому, я сейчас должен упасть и потерять сознание» [2: 131].

А. П. Чехов показывает, как нищета, унижения и изнуряющий труд влияют на че-
ловеческую психику. Отметим, что, согласно психолого-филологическому словарю, 
следствием психического расстройства является ложное восприятие каким-либо орга-
ном чувств [4: 77]. Так, в рассказе «Спать хочется» Чехов показывает страдания девоч-
ки Вари, замученной работой, которая хочет поспать. На фоне расстроенного сознания 
девочку овладевает желание убить ребенка: Измучившись, она напрягает все свои силы 
и зрение, глядит вверх на мигающее зеленое пятно и, прислушавшись к крику, находит 
врага, мешающего ей жить. Этот враг – ребенок. Она смеется. Ей удивительно: как 
это раньше она не смогла понять такого пустяка? Зеленое пятно, тени и сверчок 
тоже, кажется, смеются и удивляются. Она встает с табурета и, широко улыбаясь, 
не мигая глазами, прохаживается по комнате. Ей приятно и щекотно от мысли, что 
она сейчас избавится от ребенка, сковывающего ее по рукам и ногам… Убить ребенка, 
а потом спать, спать, спать… Смеясь, подмигивая и грозя зеленому пятну пальцами, 
Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку.  Задушив его, она быстро 
ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже 
крепко, как мертвая… [2: 177]. Здесь же отметим, что автор создает поэтическую атмос-
феру не только с помощью персонажа, но и музыкального стиля. Благодаря дополнитель-
ной музыкальной организации данного рассказа отождествляются ощущения читателя, 
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тоскливое настроение героя: «в печке кричит сверчок… колыбель жалобно скрипит… 
Варька мурлычет» – все эти музыкальные детали сливаются в убаюкивающую музыку, 
создающую печаль измученной трудом героини.

Умение наблюдать тонкие изгибы человеческой психики, художественно и достовер-
но раскрывать переживания персонажа, утратившего душевное равновесие, проявлено 
Чеховым и в рассказе «Палата № 6». Автор передает галлюцинации и художественно 
воспроизводит мучительные переживания своего персонажа. Иван Дмитрич Громов 
страдает манией преследования. Ему кажется, что его хотят схватить полицейские. Раз-
витие болезни прогрессирует, и у героя развивается бред: Иван Дмитрич вздрагивал 
при всяком звонке и стуке в ворота, томился, когда встречал у хозяйки нового человека; 
при встрече с полицейскими и жандармами улыбался и насвистывал, чтобы казаться 
равнодушным… Иван Дмитрич, чтобы не подумали, что это он убил, ходил по лицам, 
улыбался, а при встрече со знакомыми бледнел, краснел и начинал уверять, что нет 
подлее преступления, как убийство слабых и беззащитных [2: 325].

В данных текстовых фрагментах наблюдается использование автором при описании 
галлюцинации персонажей следующих паралингвистических средств: при бреде писа-
тель употребляет кинемы мимического характера – «широко улыбаться», «не мигать 
глазами», «смеяться»; при мании преследования используются все виды паралингви-
стических компонентов – «вздрагивать», «улыбаться», «насвистывать», при душевном 
расстройстве, вследствие чего возникает эмоция «страх», - «ежиться» и «беспокойно 
оглядываться по сторонам».

С большим мастерством Чехов изображает душевную боль своих героев. Так, в одно-
именном рассказе «Тоска» автор изображает боль-тоску извозчика Ионы, потерявшего 
сына: Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он оди-
нок, и опять наступает для него тишина… Утихшая ненадолго тоска появляется вновь 
и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают 
по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть 
один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски… Тоска 
громадная, не знающая границ [2: 75].

Для передачи эмоции автор употребляет миремическую кинему, выраженную ме-
тафорическим глагольным словосочетанием «глаза бегают» в сопровождении наречий 
«тревожно», «мученически» со следующими словарными значениями: «выражающий 
тревогу, страдание» [5: 567; 257]. В данном примере невербальный компонент передает 
отрицательную эмоцию – печаль.

Авторское отношение к патологическому состоянию может передаваться и за счет 
лексем, маркирующие фонационные средства. По мнению Г.Е. Крейдлина, «голос явля-
ется основным инструментом языковой и параязыковой коммуникации. Благодаря своим 
природным физиологическим свойствам он является выразителем эмоций и в диалоге 
часто не контролируется. В мольбах, воплях, стенаниях голос человека более громкий, 
чем в обычной спокойной речи» [6: 43]: Ольга Михайловна опять почувствовала боль и 
схватила мужа за рукав. – Больно, больно, больно… - сказала она быстро. – Ах, больно!... 
Рыдания чередовались у нее с страшною болью, и каждая новая боль была сильнее и про-
должительнее. Сначала во время боли она задерживала дыхание и кусала подушку, но 
потом стала кричать неприличным, раздирающим голосом [2: 226]. 
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Проанализировав примеры, можно отметить, что для проявления симптомов у пер-
сонажей автор употребляет все виды паралингвистических средств: кинетические сред-
ства: покачивать головой, улыбаться, склонить голову вбок, ноги подгибаются, не ми-
гать глазами, подмигивать, смеяться, вздрагивать, глаза бегают; и фонационные сред-
ства: вздыхать, насвистывать, кричать неприличным, раздирающим голосом.

Говоря о творческой манере А.П.Чехова, которая проявляется в использовании раз-
нообразных выразительных средств, следует отметить, что ярким средством манифеста-
ции физиологических симптом и психических состояний персонажей, в большей части, 
являются паралингвистические экспозиции. В свою очередь они становятся информа-
тивными и обладают семантической многоплановостью, широким функциональным 
диапазоном, оказываются средством индивидуализации персонажей.
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вістичних компонентів комунікації у контексті.
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manifisTaTion of sYmpToms  
in The conTexT of WriTer-DocTor a.chekhov

The article is devoted to the manifestation of symptoms by means of non-verbal 
communication components in the context.

Key words: symptom, gesture, mimics, phonation.

УДК 821.161.2-82-311.5
А. Приймак, здобувач 
Академія адвокатури України, Київ

оСтаП виШнЯ в «ЛітЕратурній уКраЇні»

У статті розглядаються публікації, що були надруковані в ювілейних випусках «Лі-
тературної України» (1988, 1989), присвячених 100-річчю з дня народження Остапа 
Вишні. Простежується особа автора в літературно-критичному та публіцистичному 
дискурсах.

Ключові слова: літературна критика, публіцистика, спогади, особа автора, епіс-
толярій, комічне.

Про життя й творчість українського класика ХХ ст., відомого сміхотворця Остапа 
Вишню написано чимало (маємо на увазі праці Б. Пришви, І. Зуба, І. Дузя, А. Журавсько-
го, Ю. Бурляя, В. Дорошенка, Б. Мінчина, П. Моренця), проте час від часу з різних дже-
рел до рук потрапляють нові факти з його життя. Об’єктом нашого дослідження беремо 
низку статей, які були надруковані в кількох ювілейних випусках газети «Літературна 
Україна», присвячених 100-річчю з дня народження Остапа Вишні (1988, 1989). Сьо-
годні ці газети є раритетом, а публікації, що ми маємо змогу опрацювати, не передруко-
вувалися пізніше. Крім того, слід зауважити, що ці статті, а саме: «З погляду критики» 
Ю. Бурляя, «У табірній зоні» О. Жуковської, «Трагічна «десятирічка» Остапа Вишні» 
А. Журавського, «Несвоєчасна сатира Остапа Вишні» І. Зуба та «Чи писав в ув’язненні?» 
В. Крикуненка ми спеціально розглядаємо разом. Маємо на меті простежити провідні 
тенденції літературно-критичного та публіцистичного дискурсу, предметом якого стала 
особа автора – Остап Вишня та його тексти в газеті «Літературна Україна» 1989 р., ви-
явити типологічні аспекти. 

Автори книги «Таємниці письменницьких шухляд» [6] С. Цалик та П. Селігей через 
той факт, що «за радянських часів багато речей потрапляло під запону мовчання» [6: 9], 
вирішили сьогодні зламати стереотип «нецікаво розповідати про цікавих людей» [6: 9] і 
оприлюднити маловідомі або взагалі незнані епізоди біографій таких діячів української 
культури, як Микола Бажан [6: 32-49], Максим Рильський [6: 50-69, 185-205], Іван Кочер-
га [6: 70-89], Павло Тичина [6: 90-115], Олександр Корнійчук [6: 116-139], Улас Самчук 
[6: 140-183], Юрій Яновський [6: 206-223], Остап Вишня [6: 224-279], Олексій Куїндзіч 
[6: 280-297] та Олесь Гончар [6: 298-345]. Події, описані в книзі, розгортаються від се-
редини 1920-х - до середини 1990-х. Цалик та Селігей звертають увагу на те, що сталін-
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ські заборони буквально пронизали історію літератури. «Біографії письменників усіляко 
«лакувалися», «прасувалися», підганялися під тодішні канони «житія святих» і, як на-
слідок – ставали штучними та нецікавими» [6: 9]. Впродовж десяти років дослідники 
тісно спілкувалися з членами письменницьких родин, працювали в державних, відомчих 
і сімейних архівах, аби перетворити майстрів пера “із громадських діячів, державних 
мужів та палких борців за справу комунізму на живих людей” [6: 9]. Родинні стосун-
ки, дружні спілкування, щоденний побут (у нашому випадку Остапа Вишні), які стали 
об’єктом дослідження Цалика і Селігея, допоможуть глибше зрозуміти психологічний 
бік особи автора – Остапа Вишні. 

Анатолій Федорович Журавський, автор статті «Трагічна «десятирічка» Остапа Ви-
шні» [3], має «за великий подарунок долі» знайомство і співпрацю з Варварою Олек-
сіївною Губенко-Маслюченко, дружиною гумориста. Дослідник називає її «свідком і 
учасницею літературно-мистецького Ренесансу на Україні» [3]. Дана стаття вийшла 
друком в газеті вже після того, як побачила світ одна з найвідоміших праць дослідника 
про Остапа Вишню – художньо-документальний нарис «Ніколи не сміявся без любові» 
1983 р. видання. З уст дружини письменника А. Журавський записав безцінний матеріал 
для «широкого прозового полотна» [3] про літературне життя 20 – 30-х рр.. ХХ ст. У 
передмові до газетної публікації 1988 р. автор зізнається: «В книжці «Ніколи не сміявся 
без любові» другий розділ містить кілька епізодів «ухтинського періоду» Остапа Вишні, 
докладніше ж про трагічну «десятирічку» безневинно засланого в північні табори пись-
менника я не міг тоді написати – застійний-бо час вартував бюрократичні сейфи із за-
мкненою гласністю. Потрапила б туди і моя…» [3]. Із цих слів можемо зробити висновок, 
що за п’ять років, від моменту виходу в світ нарису Журавського до його ж публікації 
в газеті «Літературна Україна», ситуація в країні змінилася досить кардинально, а саме 
– відбулася морально-етична переоцінка явищ тоталітарного канону. У статті «Трагічна 
«десятирічка» Остапа Вишні» А. Журавський оприлюднює записи, що раніше не публі-
кувалися, «що пекли, боліли і таки просилися на люди» [3]. Зокрема йдеться про брудну 
статтю О. Полторацького під свідомо образливим заголовком «Що таке Остап Вишня», 
яка 1930 р. з’явилася в журналі «Нова ґенерація» (№2 – 4) із брутальною ідеологічною 
критикою творчості гумориста. В пресі дана публікація була першою «ластівкою», що 
пізніше призвела до арешту письменника-правдолюба. Оповідається про незнаний ра-
ніше широкому колу факт, що уже після арешту Вишні як «ворога народу», ця зловісна 
стаття була дороблена та опублікована вдруге в журналі «Радянська література» (1934, 
№ 4), і в ній Вишня називався «фашистом і контрреволюціонером» [3]. Не знав про це і 
сам Остап Вишня. Варвара Олексіївна про цю «нечувану інсинуацію» [3] не повідомляла 
в листах і пізніше також не розповідала чоловікові. Все життя дуже боялася, щоб ніхто 
не обмовився Павлу Михайловичу, бо то було б для нього страшенним ударом. Проте 
дружина гумориста зізналася А. Журавському, що «цього «хтося», на щастя, не знайшло-
ся…» [3]. А сама розповіла про це тільки після смерті чоловіка. 

Після другої критичної публікації О. Полторацького на захист Остапа Вишні першим 
став Микола Хвильовий. У місячнику «Пролітфронт» він умістив статтю «Остап Вишня 
в світлі лівої балабайки» [3], де аргументовано розвінчав  наклепників, адже то була за-
тія не лише Полторацького. Зокрема, м. Хвильовий сказав таке: «Остап Вишня – це не 
тільки фейлетоніст, не тільки гуморист, не тільки письменник, не тільки художник сло-
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ва, – Остап Вишня – це перш за все громадянин Української Соціалістичної Радянської 
Республіки. Рідко хто із сучасних письменників так хутко й з таким запалом реагує на 
всі заходи Комуністичної партії й радвлади…». А далі: «Усмішки» Остапа Вишні я по-
любив. Полюбив їх за те, що вони запашні, за те, що ніжні, за те, що вони жорстокі, за 
те, що вони смішні, за те, що вони часто глибоко-трагічні, за те, що вони злободенні, за 
те, що вони радянські, за те, що вони близькі робітничо-селянським масам…» [3]. До-
слідник цитує ту оборонну статтю М. Хвильового і тим самим знайомить із нею читачів 
«Літературної України». М. Хвильовий морально підтримав Остапа Вишню у важкий 
час, присвятивши йому своє оповідання «Щасливий секретар» (19-та книжка «Всесвіту» 
за 1931р.) [3]. У статті також повідомляється, що Варвара Олексіївна ознайомила Жу-
равського зі своїми щоденниковими записами, які були зроблені нею до і після арешту 
чоловіка. Показала промову, з якою в жовтні 1932 р. Остап Вишня виступив у Москві на 
І Всесоюзному пленумі оргкомітету Спілки  письменників СРСР. У промові йшлося про 
необхідність зміцнювати міжнаціональні зв’язки, взаємозбагачення братніх літератур 
за допомогою перекладів. Тодішня преса зазначає, що в цьому питанні збіглись думки 
Всеволода Іванова, Олександра Серафимовича, Льва Нікуліна, Мате Залки та Остапа Ви-
шні [3].

А. Журавський розкриває таємницю десятирічного мовчання Остапа Вишні. Болем і 
жалем пронизані подробиці арешту письменника: «…цинічні допити, шельмування, без-
соромне обливання брудом» [3]. Розповідається про те, як триматися допомагала пись-
менникові «кохана Варя», про її безуспішні спроби допомогти чоловікові перевестись 
у якийсь ближчий табір після ув’язнення на північ у Чиб’ю (пізніше Ухта). Її поїздка 
до Москви по допомогу до Максима Горького, Катерини Пєшкової, лист до секретаря 
ЦК КПУ П. Постишева (через «замах» на якого і було заарештовано Вишню) тільки 
додали тоді важкого розчарування. Журавський оповідає про поривання Варвари Олексі-
ївни написати самому «товаришу Сталіну» [3], аби розповісти йому про нещастя, непо-
розуміння, яке сталося з її чоловіком Остапом Вишнею, достукатися до його співчуття, 
добитися «правди».

Олена Жуковська, авторка статті «У табірній зоні» [2] описує жахливу сторінку сво-
го власного життя, коли, як і багато інших науковців, вона, спеціаліст із фізичної хімії, 
потрапила до «Ухтижемлагу» в Комі. То був червень 1940 р. Майже через півстоліття 
Олена Георгіївна наважилася розповісти про ті «трагічні дні та ночі, а головне – про 
свої зустрічі з незабутнім Остапом Вишнею» [2]. У тому «пеклі», де панувало безладдя 
та жорстокість, їй пощастило познайомитися з тамтешнім лікпомом, як той сам відре-
комендувався: «…Павло Михайлович Губенко, а на волі знають мене в народі як Остап 
Вишня. Я досвідчений табірник і зможу вас підтримати» [2]. Жінка згадує, як важко їй 
було у тому страшному таборі, коли снагу до життя відбивала відсутність будь-яких умов 
проживання, голод, тяжкі думи про чоловіка, дітей та батька. Проте всіх табірників таки 
дійсно підтримувала весела вдача Остапа Вишні – в’язня-лікаря. «Вів зі своїми пацієнта-
ми такі розмови, що важко було втриматися від сміху. Це були такі сценки! Діалоги варті 
були великої аудиторії. Які лишень назви хвороб та ліків не вигадував Остап! Які дотепні 
рецепти одужування приписував пацієнтові!» [2]. Авторка не береться переказувати ті 
«імпровізовані водевілі», оскільки вважає, що без таланту і чарівності Остапа Вишні все 
щезає… [2]. Дана публікація є статтею-спогадом, сьогодні дуже цінною для дослідників 
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Остапа Вишні. Описані в ній події розгортаються в період з червня 1940 р. по, припуска-
ємо, березень 1941 р., допоки, як розповідає авторка, «ранньої весни 1941 р.» [8: 278] її 
перевели з «Цегляного» на 1-й ОЛП (окремий табірний пункт) [2] у жіночий барак, після 
чого вона вже не бачилась зі своїми добрими товаришами, а саме з Павлом Михайлови-
чем та Михайлом Ленгефером.

Ознайомившись зі статтею, не можемо не помітити теплого ставлення авторки до 
Остапа Вишні. Про це свідчить манера оповіді життєвої історії з численною кількістю 
вплетених у неї добрих слів та лагідних епітетів на адресу Павла Михайловича, напри-
клад: «…нас люб’язно зустрів…», «…чоловік з ясними, добрими очима і сумною усміш-
кою…», «…людина розумна, приваблива…», «Йому не можна було не підкоритися, його 
не можна було не полюбити…» [2] і т. ін. Жуковська знає про Остапа Вишню як про 
«знаменитого українського письменника-гумориста, що обдаровував радістю не лише 
свій народ» [2], проте в своєму «спогаді» доносить до читача інформацію про Остапа 
Вишню саме як про людину. Дивується, що як не було йому важко, він завжди дбав про 
інших, допомагав та підтримував морально: «Набір лікувальних засобів та інструмен-
тів у медпункті був досить бідним. …Тож лікування було переважно психотерапевтич-
ним» [2]. Користуючись своєю лікпомівською владою, Павло Михайлович давав хворим 
ув’язненим звільнення від праці, а в тих випадках, коли хвороба набирала гострого ха-
рактеру, не ризикував життям людей і відправляв їх до табірної лікарні «Ветлосян»». 
«Сам Павло Михайлович тяжко хворів виразкою дванадцятипалої кишки, яку він, жарту-
ючи, називав «дванадцятиверстною». Напади хвороби були дуже важкими, болі нестерп-
ними. Тоді він не допускав мене до себе. І тільки Михайло, якого звільняли на цей час 
від праці, міг доглядати хворого. Він розповідав мені, що були такі тяжкі хвилини, коли 
Павло Михайлович, тамуючи страшні муки, рвав на собі табірну сорочку» [2].

На питання, що є назвою статті: «Чи писав в ув’язненні?» [5] Віталій Крикуненко 
(сьогодні відомий український поет, перекладач, літературознавець, член Спілок пись-
менників Росії та України) повідомляє, що Остап Вишня відповів сам: « – Ні. Не пи-
сав» [5]. Про це стає відомо зі спогадів Ю. Смолича, на які посилається Крикуненко. 
Сказано, що в спогадах В. Гжицького та Я. Каменського також немає жодного підтвер-
дження того, що О. Вишня займався літературною творчістю в північних таборах. Що-
правда, в нотатках В. Гжицького, як зазначає Крикуненко, йдеться про «дуже скорбот-
ний» лист О. Вишні, від якого «віяло безнадійністю» [5]. Автор акцентує увагу на тому, 
що були листи, була переписка з дружиною, де Вишня мав нагоду попрацювати бодай в 
епістолярному жанрі. Невеличка за обсягом, стаття містить потужний публіцистичний 
аспект. Його можемо пояснити авторською позицію створити живий образ письменника 
в ув’язненні. Саме авторською інтенцією, переконані, можемо пояснити, зокрема такі 
емоційні слова: «А все ж душа митця, обкручена колючим дротом, поривалася до ху-
дожнього слова. Як не тяжко було, а все ж не розлучався він з жартами й дотепами, об-
разними смішними оповідками – «від нього виходили з усмішкою». Напевно, то й була 
творчість, вимушено усна, але ж безупинна, як серцебиття» [5]. 

Проте Журавський зазначає, що в архівах Комі АРСР науковцями були знайдені на-
риси Остапа Вишні, написані російською мовою [3]. Автор цитує деякі уривки, демон-
струючи патріотизм Вишні, гордість за людей праці, «які на очах оновлюють суворий 
край» [3]. Тобто в Остапа Вишні змога була писати у Чиб’ю, а із Володимиром Гжицьким, 
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його харківським другом, їх доля звела пізніше, коли П. М. Губенка, з якихось режимних 
міркувань, перекинули в селище Еджит-Кирта, де єдину радість – писати, одібрали [3].

В аналізованому нами номері газети «Літературна Україна» вперше було надрукова-
но листи Остапа Вишні до дружини. Повідомляється, що вони є лише маленькою час-
тиною документальної книги, підготовленої до друку донькою В. О. Губенко - Маслю-
ченко Марією Євтушенко і Сергієм Гальченком. Серед них дуже цінним є лист-казка, 
написаний Остапом Вишнею О. Жуковській нібито від імені її дітей. У такий спосіб він 
хотів підтримати та хоча би трішки розрадити подругу. В плані творчої репрезентації той 
вигаданий лист є досить цікавим. «Казка» Остапа Вишні є листом-містифікацією.

У статті Юрія Бурляя «З погляду критики» проливається світло на літературно-кри-
тичну ситуацію в Україні 1927 – 28 рр. Йдеться про те, що в критиці переважали вульгар-
но-соціологічні принципи аналізу художніх творів: «Класові підходи і характеристики… 
перетворились на своєрідний жупел, ставали сумнозвісним прокрустовим ложем, у яке 
треба будь-що увібгати художній твір. Усе, що не вкладалось у заздалегідь визначені 
кимось канони, відкидалось, визнавалось непотрібним, ба навіть шкідливим» [1]. На-
голошується на запереченні в той час цілого виду ліричного роду художньої літератури 
– лірики особистої, інтимної, пейзажної, про «несамовите цькування української сатири 
і гумору» [1]. Бурляй підкреслює, що «найзухваліше, найнещадніше топтали, трощили, 
молотили Вишню. Над ним відверто глумились, як те чинили, значно пізніше, у Китаї в 
найжорстокіші часи «культурної революції» [1]. Цитує публікацію Л. Гомона «Про фей-
летон і… взагалі» ( «Плужанин», березень, 1927 р. ), рецензію М. Качанюка на три томи 
зібрання творів О. Вишні, ( ж. «Критика» №3, 1928 ), статтю О. Полторацького «Що таке 
Остап Вишня» (ж. «Нова генерація, 1930 р. ). Цитує саме ті моменти, в яких Вишня зі 
слів «знавців» новітньої «естетичної критики» [1] постає як дилетант, що, в принципі, 
має талант, але він мусить ще «художньо опрацювати свій «сирий матеріал» [1]. Цю кри-
тику Бурляй називає «критикою навиворіт», підкреслює, що ні Гомон, ні Качанюк ніяк 
не аргументують свої «антивишнівські» трактати.

Звичайно, «сталінізм» у суспільних науках, в естетиці проводив свою лінію диктату. 
Будь-який натяк на відображення реальної ситуації карався вищою мірою. Практично 
це виливалось у політику репресій, і не лише на Україні. Саме тоді О. Полторацький 
друкує «поліпшену» [1] версію статті «Що таке Остап Вишня» ( «Радянська літерату-
ра», №4, 1934 ), яка стає «Геростратовим посланням фіскального змісту: «Контррево-
люціонер, що нахабно халтурячи, насмілився у зашифрованій формі протаскувати в лі-
тературі куркульські ідеї, колишній петлюрівець, що змінив вогнепальну зброю на перо 
«гумориста», – от хто такий був цей «король українського гумору» [1]. Проте його «до-
нос» спізнився, бо в грудні 1933 р. Вишню, як і багатьох його інших побратимів по перу, 
в тому числі його рідного брата, талановитого гумориста В.Чечвянського, було штучно, а 
головне – безжально викреслено зі списку українських письменників. 

Позиція Бурляя така, що О. Полторацький як ««теоретик» українського авангар-
ду» [1] (що сказано не без іронії) довго жадав помсти Вишні за всіх футуристів та аван-
гардистів, висміюваних гумористом з 1919 р. Дослідник також підтверджує, що «тради-
цію Вишні намагались насильницьки знищити, зламати», і «…лише у М. Хвильового 
вистачило мужності відповісти О. Полторацькому, хто є хто» [1]. Бурляй зазначає, що 
після сумнозвісної «десятирічки» Остапа Вишні в 50-ті рр. ще спостерігались сумні, хоч 



237

і дещо «пом’якшені» рецидиви минулого стосовно письменника, і посилається на статтю 
О.Полторацького «Нотатки про сатиру» («Вітчизна», жовтень, 1953), де один із розділів 
її цілком присвячено О. Вишні. Зупинити нові «наскоки» [1] Полторацького довелося 
літературознавцю й літературному критику Л. Новиченку в статті «За критику обґрунто-
вану і вдумливу» («Дніпро» №1, 1954), де він, підносячи талант Вишні, вказує на блис-
куче вміння гумориста надавати своїм сатиричним образам національного побутового 
колориту, про який так несхвально відгукується О. Полторацький. І це вміння, як зазна-
чає Новиченко, відіграє важливу художню роль: допомагає наблизити об’єкти сатири до 
читацького сприймання, і водночас є джерелом комічного ефекту» [1]. 

У статті «Несвоєчасна сатира Остапа Вишні» Івана Зуба акцентується увага на тому, 
що багато творів Остапа Вишні, зокрема: частина сільських, закордонних, кримських 
усмішок, збірки «Українізуємось» (1926), «Вишневі усмішки кооперативні» (1927) не 
перевидавались уже 60 років. А з восьми його усмішок, видрукуваних у збірці «Україні-
зуємось», від 1930 р. було перевидано лише дві. Літературний критик пояснює «неувагу» 
до творів письменника не їхнім художнім рівнем чи браком актуальних проблем та ідей, 
а знову ж таки тим, що вони суперечили громадсько-політичній атмосфері суспільного 
життя за умов культу особи Сталіна. І. Зуб наголошує, що «бойові, зрілі твори митця 
виявились несвоєчасними» [4]. Автор статті описує проблеми, що їх в 20-ті р. підіймав 
Вишня у своїх творах, зокрема: кооперування селян, участь їх у кооперативному будів-
ництві та господарюванні тощо [4]. І. Зуб відзначає, що гуморист завжди був пильний до 
нових ідей у суспільстві, які спрямовувались на розвиток та покращення життя в країні. 
Тому неодноразово звертався до теми кооперації. Загальною спрямованістю своїх творів 
саме цієї тематики Вишня об’єднував трудове селянство навколо нової справи. У статті 
аналізуються деякі твори Остапа Вишні. Приміром, І. Зуб вказує на авторське бачення 
і змалювання перших спроб кооперативної торгівлі на селі в усмішці «Стребилівка». 
Справжній стан речей у «стребилівці» (магазині) суперечить потребам селян. Дослід-
ник вбачає у Вишні істинного гумориста, який здатен всього «одним-двома жартами, 
кількома діалогічними смішинками» [4] глибоко змалювати суть проблеми, створити 
уявлення про характер праці «Єдиного потребительського общества» [4]. У «Стреби-
лівці» за досить звичною для простого селянина ситуацією, смішною, де комічно об-
іграно безграмотність, невігластво, незнання економічних законів не тільки покупця, а 
й продавця, що вважає себе вищим на щабель від селянина, приховано по-справжньому 
серйозні проблеми, які конче необхідно було вирішувати. І. Зуб, аналізуючи усмішки 
«Стребилівка», «Ну, що ж – регульньом!», «Дещо із українознавства», говорить про ху-
дожньо-сатиричний, послідовний, аргументований аналіз проблем Вишнею як сумлін-
ним, іронічно-усміхненим дослідником реальності. Науковець звертає увагу на характер 
творів, проблематику, ідеї, загальну спрямованість та провідний пафос, що дозволяють 
сьогодні робити висновок про внутрішній світ та особу автора. «Письменник у далекі 
20-ті роки влучно і безпомильно помітив серйозні негативні явища в економіці, що, з 
роками вкорінюючись і поширюючись, дійшли до наших часів» [4]. Гострі питання, що 
поставали тоді перед народом (наприклад: українізації, мови, свободи тощо) знаходили 
своє місце на сторінках творів Остапа Вишні. Основна увага в статті приділяється роз-
витку іронії та сатири в Україні. Автор зауважує, що «утвердження адміністративно-бю-
рократичних методів керівництва і поступове перекриття напрямів розвитку економіки, 
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культури, започаткованих В. І. Леніним (неп, кооперативи, заходи щодо розвитку наці-
ональних мов та ін.), зародження культу особи Сталіна і розгортання пов’язаних з ним 
різних кампаній (прискорені темпи колективізації, розкуркулення середняків і заможних 
сільських господарів тощо) – все це створювало атмосферу громадсько-суспільного жит-
тя, малопридатну для розвитку сатири і гумору» [4]. Саме тому Павло Михайлович на-
магається приховати свою справжню сатиру і звертається до образу мудрого й дотепного 
героя-оповідача, «занозистого часом, але… сумного» [7: 329]. Про Вишнівську іронію 
І. Зуб каже, що це – і засіб сміху (висміювання), і один з художніх аргументів у розмові 
з читачем, і форма оцінки негативного. Дослідник підкреслює, що саме завдяки іронії 
твориться атмосфера сміху та комічні ситуації у Вишнівській усмішці.

В аналізованому номері газети «Літературна Україна» були надруковані тексти Оста-
па Вишні, зокрема: «Стребилівка», «Як переїхати митницю», «Українізація» та інші.

Газета «Літературна Україна», крім статей про письменника-гумориста, інформує 
про план кіностудії імені О. П. Довженка зняти двосерійний художньо-документальний 
фільм «Остап Вишня». Повідомляється, що сценарій було замовлено А. Журавському, 
стаття якого «Скажіть усім, що я не ворог народу», була поштовхом до цього задуму. В 
газети надруковано також фрагмент кіноповісті.

Випуск від 12 листопада 1989 р. містить інформаційний аспект: повідомляється, що 
незабаром уперше буде надруковано епістолярій письменника, з’являться перші публі-
кації листів з періоду його сумного «десятиріччя», збиранню архіву якого багато років 
присвятила його дружина Варвара Олексіївна Губенко-Маслюченко. Повідомляється, що 
вже видано до ювілею автора низку книжок: твори Остапа Вишні в 4 томах (К., Дніпро), 
«Вибране» (К., Молодь), оповідання «Дітям» (К., Веселка») та ін.

Опрацьована в статтях інформація дозволяє сьогодні об’єктивно оцінити політичну 
ситуацію, в якій доводилося працювати Остапові Вишні. На наше глибоке переконання, 
людину взагалі (і автора зокрема) слід сприймати нерозривно з її часом, історією доби, 
інакше особа сприйматиметься не в усій повноті. На той час «Літературна Україна» ви-
конала дуже важливу інформаційно-пізнавальну функцію: до виходу в світ проаналізова-
них нами номерів газети вважалося, що перерва в творчості Остапа Вишні була зумовле-
на неписемним настроєм, творчою кризою, чим завгодно, але ніяк не репресіями влади. 
Спостерігаємо, що в статтях робиться акцент саме на позиції особи автора. Остап Вишня 
як грамотна, освічена, інтелігентна людина культивує у своїх творах ідеї, які б сприяли 
розвитку національного. Сьогодні більш адекватно до реальних умов того часу можемо 
аналізувати твори Вишні, а саме причини, передумови, джерела створення тих чи інших 
текстів, появу нового авторського жанру (усмішки).

В газетах часто трапляються особисті враження оповідачів від зустрічей, розмов та 
знайомства з Павлом Михайловичем. Це допомагає більше пізнати Остапа Вишню не як 
літератора, а як особистість, глибше зрозуміти психологію його творчості.
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оСтаП виШнЯ в «ЛитЕратурной уКраинЕ»
В статье рассматриваются публикации, которые были напечатаны в юбилейных 

выпусках «Литературной Украины» (1988, 1989), посвящённых 100-летию со дня рож-
дения Остапа Вишни. Исследуется личность автора в литературно-критическом и пу-
блицистическом дискурсах.

Ключевые слова: литературная критика, публицистика, воспоминания, личность 
автора, эпистолярий, комическое.

osTap vYshnia in «liTerarY ukraine»
The publications that were published at the «Literary Ukraine» newspapers (1988, 1989)  

dedicated to the centenary of Ostap Vyshnia birthday are considered in the article. The person 
of author in the literary and critical discourse is observed.
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марКЕри інтЕртЕКСтуаЛЬноСті у турЕЦЬКій драматургіЇ КінЦЯ ХХ ст.

Статтю присвячено аналізу маркерів інтертекстуальності у п’єсах турецьких дра-
матургів кінця ХХ ст., вперше в українській тюркології до розгляду залучено драматичні 
твори Н. Ас’яли, М. Байдура, М. Мунгана, Т. Озакмана, С. Сергена з метою дослідження 
тексту як інтертекстуального явища.

Ключові слова:  маркери інтертекстуальності, турецька драматургія, цитатність.

Явище інтертекстуальності осягає найважливіші стародавні практики письма, адже 
будь-який текст несе в собі пам’ять традицій і спадку. Узагальнення цього поняття у 
ХХ столітті відображене систематизацією інтертекстового досвіду, активним напрацю-
ванням теорії інтертексту [4: 48 – 49]. Інтертекстуальність відображає діалогічну взаємо-
дію текстів і становить одну з центральних проблем сучасного літературознавства, осо-
бливо в контексті постмодерних художніх творів. Аналіз маркерів інтертекстуальності у 
турецькій драматургії кінця ХХ ст.  є порівняно новим, тому дана спроба ідентифікувати 
інтертекстуальні елементи турецького драматичного твору і зумовлює актуальність об-
раної теми. об’єктом дослідження є твори турецьких драматургів, предметом дослі-
дження – маркери інтертекстуальності.

Питанням історії й теорії інтертекстуальності як міждисциплінарної категорії при-
святили свої праці такі представники літературознавства, лінгвістики тексту, культуроло-
гії, як І. Арнольд, Р. Барт, М. Бахтін, Г. Денисова, Ю. Крістева, Ю. Лотман, Н. П’єге-Гро., 
М. Ямпольський та ін. Пропонована розвідка є чи не першою в українській тюркології 
спробою торкнутися розлогого питання маркерів інтертекстуальності творів сучасних 
турецьких драматургів.

Як зазначає українська дослідниця М. Шаповал, форми інтертекстуальної взаємодії у 
драматичному творі можуть накладатися й перетинатися, компонуючи інтертекстуальну 
мережу, заангажованість якою вказує на його естетичну вартість [5: 79]. Інтертекстуаль-
ність – включення у текст інших текстів з іншим суб’єктом мови, частин текстів у вигляді 
маркованих чи немаркованих, змінених чи незмінених цитат, алюзій та ремінісценцій 
[1: 346]. Інтертекстуальність рішуче підриває монолітний характер змісту літературного 
твору, змінює його однозначність, вводячи невласні елементи, порушує лінійність, по-
вністю змінює статус тексту [4: 113]. У працях вищезгаданих дослідників розрізняєть-
ся зовнішня й внутрішня інтертекстуальність. При зовнішній інтертекстуальності зміна 
суб’єкта мовлення – реальність, адже цитати мають визначене авторство, а внутрішня 
інтертекстуальність – фіктивна, адже включені елементи вказують на ставлення автора 
до тексту засобами інтертекстуальних особливостей. На думку М. Ямпольського, сильні 
автори й їхні твори включені до інтертекстуальних зв’язків особливим чином. Цитати у 
їхніх творах – це не просто аномалії, які потребують нормалізації, це вказівки еволюцій-
ного ставлення до попередника [6: 136].
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У турецькій драматургії кінця ХХ ст. зовнішня інтертекстуальність, допомагаючи 
творові вийти за рамки своєї епохи, пов’язує його з історією, культурою, давніми тради-
ціями. За приклад можуть служити п’єси Мемета Байдура (1951-2001) «Ноги кохання» 
(1992), Муратхана Мунгана (1955) «Дивний Орхан Велі» (1981), Ніхата Асʼяли «З’явивсь 
я в образі Юнуса» (1988), Семіха Сергена (1931) «Заради батьківщини» (1990), «Тургута 
Озакмана (1930) «Я – Мімар Сінан» (1987) та інші. 

Однією з причин нерозробленості теорії інтертекстуальності як проблеми компо-
зиційно-стилістичної, на думку І.В. Арнольда, є наявність великого розмаїття розмі-
рів, форм і функцій включення «іншого голосу». Загальна ознака цих включень – зміна 
суб’єкта мовлення [1: 352]. Включення може бути марковане посиланням на джерело, 
але частіше читачеві доводиться самому здогадуватися, звідки запозичено матеріал, що 
досить активно сприяє підвищенню зацікавленості літературним твором. Характер мар-
кованості, її форма мають стилістичне й естетичне значення, є частиною гри-діалогу 
автора з реципієнтом [1: 424]. 

У біографічній п’єсі-монолозі «Я – Мімар Сінан» автор чітко маркує інтертекстуаль-
ні включення, зазначаючи автора частини тексту:

Восьмий голос: Чудова споруда, головний архітекторе! Мімар Сінан: Ви маєте ра-
цію. Свого часу, 1718-го року, справжня християнка Леді Монтегю напише у своїх спо-
гадах:

Дев’ятий голос (жіночий): Набагато більше від Аясофії мені сподобалися інші мечеті 
Стамбула. Наприклад, мечеть Сулейманіє. Чудовий чотирикутник. На кожному куті – 
прекрасні бані. Посередині на мармурових колонах – пречудова, ніжна баня [12: 76].

Тургут Озакман відсилає читача до «Турецьких листів» англійської письменниці 
Мері Уортлі Монтегю – дружини посла Великобританії в Османській імперії, першої 
світської жінки, яка наважилася написати про мусульманський Схід. Продовжуючи свій 
монолог, головний герой п’єси – архітектор Сінан, за задумом автора демонструє багат-
ство знань, компетентність у питаннях культури:

Мімар Сінан: Багато років потому великий турецький поет Ях’я Кемаль Беятли 
оспівуватиме ранок у Сулейманіє чарівними поетичними рядками:

...Розхвильоване серце з грудей виривалось моє, 
Коли ранок святковий наставав у Сулейманіє.
В цю святкову годину під нашим небесним шатром
За всі дев’ять століть і народ, і вітчизна разом;
І цей натовп пливе, віддзеркалюючись у небесах,
І завіса часу піднімається на очах.
А коли ніч під ранок стає уже схожа на пил,
Із землі чутно тупіт, із неба – помахи крил.
І злітаються, ген!.. І повітря тремтить, наче в жар,
Чудернацька картина із тисяч і тисяч примар:
З переможних походів, незвіданих, дальніх країв
Ізлітаються воїни, тіні прославлених днів.
І в цій тиші величній змішалися світло і тінь,
Не спиняючись, лине ріка із людей і видінь,
Із небес, із землі всі гуртуються у дверей,
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Щоб побачити диво, божественне диво, егей!
Божий храм наповняється людом, шумить і жиє...
Історичною стала в цю мить Сулейманіє [3: 80]. 
Маркери зовнішньої інтертекстуальності, використані Т. Озакманом, допомагають 

драмі вийти за рамки своєї епохи, перенісши протагоніста п’єси з ХVI ст. спочатку у 
ХVIІІ ст., а згодом у ХХ ст.

Текстові включення, що маркують зовнішню інтертекстуальність, часто мають ци-
татну форму, на що вказує і Н. П’єге: Цитата є емблематичною формою інтертекстуаль-
ності, мінімальною формою інтертексту [4: 85]. 

Цитатна назва твору зустрічається досить часто, і для того, щоб правильно її 
інтерпретувати, автори часто використовують разом із цитатною назвою й епіграф. 
Епіграф – найбільш досліджений і водночас один з найбільш специфічних видів ци-
татного включення. Цитатну назву й епіграф можна вважати метатекстовими вклю-
ченнями, адже до самого тексту вони не входять, хоча й дуже впливають на його 
осмислення [1: 355]. 

Цитатними є назви п’єс Муратхана Мунгана «Дивний Орхан Велі», Ніхата Асʼяли 
«З’явивсь я в образі Юнуса», Семіха Сергена «Дивний Орхан Велі». Дивний Орхан 
Велі – цитата з однойменного вірша одного з найвидатніших турецьких поетів Орха-
на Велі Каника (1914 – 1950):

Я – дивний Орхан Велі
У Стамбулі, біля Босфору.
Я – син Велі,
Томлюся від смутку й болю.
...
Мармурові глиби Стамбула,
На голові моїй – чайки-притули,
І котяться сльози гіркі, гіркі,
Це все через тебе, а ти... а ти...  
Я – дивний Орхан Велі,
У Стамбулі, біля Босфору [11: 22].
Аналогічним метатекстовим включенням є й назва музичної п’єси на дві дії «З’явивсь 

я в образі Юнуса», яка запозичена з першого рядка вірша славетного турецького поета 
ХІІІ ст. Юнуса  Емре «Кістки і м’ясо – ось і тіло, з’явивсь я в образі Юнуса». Цитатна 
назва цієї п’єси задає тон усьому творові: біографічність сюжету, реальні факти з життя 
поета, поетичні вкраплення у мову героїв. 

Назву п’єси «Заради батьківщини» Семіхом Сергеном обрано за однойменною на-
звою вірша Мегмета Акіфа Ерсоя (1873-1936), відомого як автора слів гімну Туреччини. 

«Заради батьківщини»
Лежить на землі із смертельною раною,
О, боже правий, скільки таких полягло за батьківщину праведну.
Воїни наші, заради країв життя віддали ви і смерть перемогли,
Пращури наші, вдивляючись з неба, дякують вам і підносять до неба [9]. 
І Муратхан Мунган, і Ніхат Ас’яли, і Семіх Серген орієнтують свої п’єси на інтер-

текстуальні інтерпретації – на пам’ять живого поетичного слова. 
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Разом із текстовими включеннями мають місце й кодові (словесні) включення, які 
контрастують із основним контекстом: іншостильова специфічна лексика, граматич-
ні форми, багатомовність. М.М. Бахтін вважав, що сучасна літературна думка живе у 
багатомовному світі, що яскраво відображається у включенні до літературного тексту 
лексем і фраз іноземними мовами [2: 455]. Герой п’єси «Ноги кохання» на ім’я Тугрул в 
атмосфері затишної елітної оселі, під звуки музики Жорді Савалла й Дюка Еллінгтона 
невдало створює імідж європейця із знанням декількох мов, демонструючи свої вміння 
при розмові із товаришем:

Тарик: Не знаю, як ти, але я... Я зроблю все можливе, щоб Шуле було зі мною ком-
фортно...

Тугрул: Добре, тоді зустрічаємося біля Баликеві о 17.15...
Тарик: Приходь раніше, поговоримо, га?
Тугрул: Добре, поговоримо. Very good, nazdorovya! [8: 596]
Як бачимо з розглянутих прикладів, маркери інтертекстуальності слугують упоряд-

куванню основного тексту творів, мають  загальнокомпозиційний, архітектонічний ха-
рактер. Завдяки наявності маркерів інтертекстуальності в сучасних турецьких драмах 
забезпечується неодномірність смислу творів, класичні тексти вводяться у широкий 
культурно-літературний контекст. У турецькій драматургії кінця ХХ ст. спостерігається 
більшою мірою зовнішня інтертекстуальність, яка, допомагаючи творові вийти за рамки 
своєї епохи, пов’язує його з історією, культурою. Текстові включення, що маркують зо-
внішню інтертекстуальність, часто мають цитатну форму. Присутні у творах маркери 
інтертекстуальності за допомогою  мотивів та образів національної й світової культури 
збагачують твори турецьких драматургів асоціаціями. 
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марКЕрЫ интЕртЕКСтуаЛЬноСти в турЕЦКой  
драматургии КонЦа ХХ Ст.

 Статья посвящена анализу маркеров интертекстуальности в пьесах турецких дра-
матургов конца ХХ в. Впервые в украинской тюркологии к рассмотрению привлечены 
драматические произведения Н. Асьялы, М. Байдура, М. Мунгана, Т. Озакмана, С. Сер-
гена с целью исследования текста как интертекстуального явления. 
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markers of inTerTexTualiTY in plaYs bY Turkish auThors  
of laTe TWenTieTh cenTurY

The article is devoted to the analysis of markers of intertextuality in Turkish playwrighters’  
plays of the late twentieth century.  
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мЕмуарна ЛітЕратура: Жанри та гЕнЕЗиС

У статті подається загальна характеристика документальної літератури та її 
жанрових різновидів. А також увага зосереджена на типології мемуарної літератури, 
її особливостях та історії розвитку.

Ключові слова: документальна література, мемуарна література, автобіографія, 
мемуари, есе, щоденник, блог.

Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття значно зріс інтерес до документальної літе-
ратури, в основі  якої лежить документ, факт або особиста згадка людини. Тобто це літе-
ратура, фундаментальною складовою якої є документальне відображення певних подій.

©   Х. Баган, 2014
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Спогади, які служили допоміжним документом, джерелом історико-літературних ві-
домостей, стали самостійним жанром словесного мистецтва, що впливає на розвиток 
самої літератури, на формування самосвідомості особистості [1:249]. Захоплення такого 
роду літературою є передусім наслідком сучасної уваги до минулого [2:3].

Динаміка творчих пошуків і дискусій як вітчизняних, так і зарубіжних критиків та 
літературознавців засвідчує той факт, що дослідження документальної літератури наби-
рає обертів. На заміну белетристиці, побудованій на художньому узагальненні, домислі, 
приходить література документа й факту [3:4]. Як свідчив російський літературний кри-
тик Л. Лазарєв, – «Мемуари – зараз жанр, що найбільш читається інтелігенцією» [4:82]. 
Схожою є думка П. Вайля: «Non-fiction цікавіша (не кажучи про те, що терапевтичніша) 
за белетристику. Правда ці жанри – особливо есе і мемуари – найкраще розроблені в 
англомовних літературах» [5:203].

Дане дослідження є актуальним, оскільки торкається сучасного розуміння доку-
менталістики, виділяє та характеризує її жанрові різновиди, актуальні для XXI століття. 
новизна дослідження полягає у представленні системи жанрових різновидів мемуарис-
тики з точки зору синхронії та діахронії. об’єктом дослідження виступає мемуарна літе-
ратура, предметом – її жанрова типологія та генезис.

Спостерігаючи за темпами появи документальних творів, літературні критики та лі-
тературознавці явно не встигають осмислити природу сучасної документалістики. Не 
зважаючи на велику кількість дискусій навколо документальної літератури, у літерату-
рознавстві ще немає чіткої дефініції цього терміну. Так наприклад, Українська літератур-
на енциклопедія подає таке визначення: «Документальна література, документалістика 
– твори художньо-публіцистичних, науково-художніх і художньо-документальних жан-
рів, в основу яких покладено документальні матеріали, подані повністю або частково чи 
відтворені у вигляді вільного викладу» [6:85]. 

Дещо схожим є визначення В. Муравйова подане у Літературному енциклопедично-
му словнику: «Документальна література – це різновид художньої прози, яка досліджує 
історичні події та явища суспільного життя шляхом аналізу документальних матеріалів, 
відтворених цілком, частково або у висловлюванні. Зводячи до мінімуму творчий ви-
мисел, документальна література своєрідно використовує художній синтез, відбираючи 
реальні факти, які самі по собі мають значні соціально-типові властивості» [7:98]. Окрім 
цього, автор наголошує на тому, що документальна література повинна бути орієнтована 
суто на достовірність і всеохоплююче дослідження документів.

Також слід зауважити, що у зарубіжному літературознавстві вчені використовують 
поняття «non-fiction», розуміючи при цьому літературу, яку у вітчизняному просторі тра-
диційно називають «документальною».

Сучасний український дослідник документальної літератури О. Галич характеризує до-
кументалістику, як літературу, що базується на реальних історичних подіях, документах і 
фактах та охоплює три найважливіші напрямки: мемуаристику, художню біографію та ху-
дожню публіцистику. Важливою ознакою такої літератури є авторське осмислення певних 
суспільно-історичних подій чи життєвого шляху реальної історичної особи, або важливої 
для життя народу проблеми, здійснене за законами художньої творчості зі залученням справ-
жніх документів свого часу, глибоким співвіднесенням власного духовного досвіду автора 
зі внутрішнім світом героїв, соціальною та психологічною природою їхніх вчинків [8:20].
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Отже, документалістику можна характеризувати як літературу, що базується на ре-
альних історичних документах і фактах та охоплює три найважливіших напрямки: мему-
аристику, художню біографію та художню публіцистику. 

Кожен із трьох напрямків документальної літератури має свої жанрові форми. Зо-
крема мемуарна література, за словами О. Галича, залежно від спрямування авторського 
інтересу, ділиться на об’єктні та суб’єктні мемуари і, якщо в першому випадку мета і 
зміст полягає у відтворенні об’єкта авторської уваги, тобто доби, подій, ситуацій, то в 
другому – домінує спрямування автора на суб’єкт оповіді, себто на самого себе. Щоправ-
да, бувають випадки, коли об’єктність і суб’єктність органічно поєднуються, створюючи 
певний проміжний тип мемуарів [3:38].

Для глибшого розуміння мемуарної літератури, такої класифікації не достатньо. Дослі-
дження останніх десятиліть показують, що в останньої вже сформувалась розвинена система 
жанрів, кожен з яких знаходиться у постійному розвитку та потребує детального дослідження. 

Загалом, перші згадки людини про себе та оточуючих з’явились ще в античні часи. 
Саме тоді зароджується більшість жанрів мемуаристики таких, як мемуари, есе, авто-
біографії, щоденники та ін.

Одним з перших виник жанр есе (XVI ст.) – прозовий твір невеликого обсягу та вільної 
композиції, що виражає індивідуальні враження й думки з конкретного приводу чи питан-
ня, й котрий заздалегідь не претендує на визначальну або вичерпну трактовку предмета 
[9:1246-1247]. Появу цього жанру зумовили інтелектуальні зрушення й зміни суспільної 
свідомості, причиною чого став початок книгодрукування. Жанр есе дав змогу авторам ви-
разити власну світоглядну позицію з будь-якого питання, через що він і був включений піз-
ніше до масиву текстів літератури особистого спогаду [10:300]. Своє бачення цього жанру 
подає сучасний український дослідник документальної літератури О. Галич: «Жанр есе 
являє собою специфічний різновид нарису, в якому провідну роль відіграють не спогади 
про конкретні події чи постаті, а відображення тих вражень, роздумів, асоціацій, котрі вони 
викликають в автора. Працюючи над есе, мемуарист прагне до афористичності зображен-
ня минулого, до різного роду філософських і моральних роздумів» [3:46].

Першими зразками нового жанру стали «Есе» французького мислителя й письмен-
ника М.Монтеня, в яких він намагався дати відповідь на питання, які хвилювали того-
часну ренесансну людину.

У ХVII столітті в окремий жанр літератури виділились мемуари як прозова нефік-
ційна розповідь автора про реальні історичні, соціальні, культурні чи інші події учасни-
ком або свідком яких він був особисто та про видатних людей, з якими його зводила доля. 
Найбільшого поширення протягом ХVII–ХVIII століть мемуари отримали у французькій 
та англійській літературах. Перші мемуари були військово-політичного характеру й про-
славляли діяльність французького короля Людовіка XIV та англійської королеви Єлиза-
вети і лише з кінця XVIII – початку XIX століть мемуаристи почали писати про інших 
відомих людей. У мемуарному творі автор, який водночас є наратором, виступає, перш за 
все, в якості свідка. Тим самим власне мемуарний твір може сприйматися як особистий 
документ чи живе свідчення [10:303].

Варто зазначити, що в мемуарах особливо підкреслюється суб’єктивність як основна 
жанрова риса. Також важливим є той факт, що у творах такого типу хронологія подій не 
зберігається.



247

У другій половині XVIII століття із мемуарів виокремилася автобіографія, за твер-
дженням французького філософа і теоретика літератури Ф. Лежена, – це ретроспективна 
оповідь в прозі, яку веде реальна людина про своє власне життя, з особливим акцентом 
на своєму особистому житті та на історії становлення своєї особистості [11].

Опонентом Ф. Лежена виступив інший французький вчений, Ж. Гюсдорф, який роз-
глядав автобіографію не як літературний жанр, а як феномен європейської культури. Він 
опублікував статтю «Умови та межі автобіографії» і цілий ряд робіт, які підтверджували 
концепт історичної мінливості автобіографізму. За Ж. Гюсдорфом, зародження автобіо-
графії історично і культурно пов’язане з появою у світі особливого способу сприйняття 
індивідом власного життя.

Ще один активний учасник дискусії 70-х років Дж. Олні, який акцентував свою увагу 
на труднощах, що виникають під час спроб окреслити сам термін автобіографії. На його 
думку, автобіографія як предмет дослідження викликає більше питань, ніж дає відпові-
дей [12:3]. Він запропонував відмовитись від жанрових дефініцій і розуміти автобіогра-
фічний текст як динамічну єдність трьох складових: autos (Я), bios (життя), and graphe 
(письмо).

У XVII - XVIII століттях листи постали окремим літературним жанром. Це найпро-
стіша форма сучасної мемуаристики. Як твердить О. Галич, лист розповідає про події, 
котрі відбулися в житті автора, у ньому чітко виявляється авторська позиція. Листи най-
частіше несуть автобіографічні дані, винятком можуть бути листи ділового характеру. 
У листах найчастіше автор висловлює власну думку, бачення тієї чи іншої проблеми, 
виражає власні світоглядні підходи до дійсності. Листи відомих людей дуже часто пу-
блікуються [3:40].

У  XVII столітті в Англії самостійною жанровою формою стає щоденник. Його спе-
цифіка полягає в тому, що в ньому відсутній єдиний сюжет, немає спільного ідейного 
змісту. Естетичну цілісність йому надає автор. Основними ознаками щоденника є дату-
вання, уривчастість, фрагментарність, необробленість оповіді [3:41].

У XIX столітті з’являються нові жанри спогадової літератури. В самостійний літе-
ратурний жанри виокремився літературний портрет. Це - документальний нарис про 
письменника, художника чи видатного суспільного діяча, створений на основі співбесіди 
з «героєм», або короткий мемуарний нарис про такого героя [13:895]. В. Барахов вважає, 
що літературний портрет означає особливий спосіб естетичного пізнання людини і ха-
рактеризує специфіку його пізнання [14:46].

В окремий жанр мемуарної літератури виділилися також і спогади, які можна визна-
чити як сукупність асоціативно-ретроспективних згадок про знайому людину чи певні 
події з власного життя. На відміну від мемуаристів та автобіографів, автор спогадів не 
ставить собі за мету цілісне відтворення образу людини чи зображених подій, йдеться 
лише про фрагментарні уривчасті спомини.

З середини XIX століття бере свій початок жанр автобіографічного нарису, в якому 
відомі на той час письменники, політичні, громадські діячі робили короткий огляд влас-
ного життєвого й творчого шляху. Як правило, ці твори писалися на замовлення конкрет-
них дослідників чи видавців. 

У цей же період дослідники все більше починають цікавитись письменницькими за-
писними книжками, як самостійним літературним жанром, що являє собою спорадичні 
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записи, які відображають теперішній для письменника час. Зі сторінок записної книжки 
письменник постає перед читачем один на один без будь-яких посередників. Кожна за-
писана ним думка, уривок фрази, окреме слово допомагають чіткіше зрозуміти хід його 
мислення, емоції та настрої, що виплескувалися в рядки його творів [3:43].

Більш складною формою сучасної мемуарної літератури є нотатки. Це розрізнені 
записи, що ведуться вряди-годи і не мають чіткої хронології [3:44]. Цей жанр надає ав-
тору можливість ретроспективного погляду на минуле і характеризується відносністю 
хронології, нерегулярністю записів, фрагментарністю та різкою зміною сюжетів. У той 
же час однією з важливих жанрових ознак є їхня аморфність, тобто відсутність будь-яких 
чітких обов’язкових жанрових ознак [8:24].

Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття в автобіографічній літературі з’являються 
нові жанри такі, як абеткова автобіографія та автогеобіографія. 

Абеткова автобіографія – це творчий проект англійських та американських універ-
ситетів і коледжів, який досить швидко розповсюдився у всьому світі завдяки мережі Ін-
тернет. Її основною ознакою є чітка структурна схема побудови тексту. Вона обов’язково 
має складатися з окремих розділів, розміщених в алфавітному порядку. Абеткова авто-
біографія будується не за хронологією, а за асоціацією, яку викликає та чи інша літера 
алфавіту [10:309].

Автогеобіографія – це асоціативна розповідь автора про відвідані ним місця, інакше 
кажучи, авторська географічна мапа з особистими спогадами й коментарями. Цей вид 
автобіографічного письма виник на початку 2000-х років у США і згодом завдяки Інтер-
нет-мережі отримав поширення іншими країнами світу [10:310].

Із глобальним розвитком та розповсюдженням комп’ютерної мережі Інтернет, в що-
денниковій літературі з’являються нові жанри – online-щоденники, блоги і мікроблоги. 

Online-щоденники – це щоденники, які ведуться на особистих або спеціальних сай-
тах. Перші щоденники такого зразка з’явилися ще у 1994 році, коли з’явився мережевий 
щоденник Клаудіо Пінхансс «Open Diary».

Згодом Online-щоденники перетворилися в блоги – мережеві щоденники, що ве-
дуться на спеціальних Інтернет-сайтах і являють собою сукупність особистих записів 
в хронологічному порядку (від останньої за часом до першої) про суспільно-політичне, 
громадсько-культурне, духовне, приватне життя блогера і країни та можуть супроводжу-
ватись фотознімками і мультимедіа [10:310].

З часу появи американської соціальної мережі Twitter значно поширилися мікробло-
ги – короткі місткі записи на будь-яку тему, що інколи супроводжуються фото або відео. 
На відміну від блогу, мікроблог (мікропост) складається лише з декількох слів або речень 
і їх провідне призначення – інформувати своїх друзів чи колег про події, які відбулися в 
житті користувача [15].

Автокоментар, як стверджує О. Галич, – це жанр мемуарної літератури, в якому 
мемуарист коментує власні листи, написані раніше, з позиції нового часу [3:48].

Літературний некролог – ще один із жанрів мемуаристики. За визначенням Словника 
літературознавчих термінів, некролог (грецьк. nekros – мертвий, і logos – слово) – стаття 
чи замітка з приводу смерті людини, містить інформацію про її життя та діяльність [16].

Крім літературознавства та лінгвістики, мемуарну літературу досліджували також 
з історичної точки зору. З цієї позиції розглядають мемуарну літературу як спеціальну 
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історичну дисципліну, яка вивчає твори особового (особистого) походження, зафіксовані 
писемно, класифікацію споминів, вірогідність поданої в них інформації [17].

Отже, з історичної точки зору, мемуаристика виступає джерелом інформації про ві-
дому людину, історичний період чи події свідком яких вона була. Первісно мемуарис-
тика сприймалася як вид літератури, та зі становленням її як соціокультурного явища, 
мемуаристика переросла в науку. Від етапу формування мемуаристики як наукової дис-
ципліни важливе місце посідає проблема чіткої диференціації між правдою та вимис-
лом, суб’єктивним та об’єктивним, особистим та публічним, своїм та чужим, зовнішнім 
і внутрішнім у викладі мемуариста, зокрема проникнення до психології його творчості. 

Підводячи підсумки, важливо звернути увагу на той факт, що для розуміння сучасної 
мемуаристики треба усвідомити, що вона знаходиться на тонкій межі між наукою і мис-
тецтвом. Працюючи над спогадами, автор звертається до науки, тобто це можуть бути 
уточнення за історичними джерелами фактів життя людини, якій присвячена робота. У 
порівнянні з белетристикою, мемуарна література є досить демократичною, тобто будь-
яка людина може звернутись до спогадів і викласти їх на папері.

Перспективним видається аналіз мемуаристики сьогодення, зокрема сучасної літера-
турної автобіографії (британської) з точки зору когнітивно-дискурсивних особливостей, 
а також засобів відображення авторської концептуальної та мовної картин світу.
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В марте 1909 г. в Москве вышел сборник статей о русской интеллигенции под общим 
названием «Вехи». Авторы сборника, критикуя мировоззрение русского освободительного 
движения, развивали концепцию «нового экономического человека», мысль о необходи-
мости «идти на выучку к капитализму» [1]. Для усиления экспрессивной окрашенности 
своих статей веховцы использовали термины понятийных структур философии Ф. Ницше.

В новелле «Господин из Сан-Франциско» [2] И.А. Бунин, полемизируя с авторами 
«Вех», обращается к тексту Ф.Ницше «Так говорил Заратустра» [3], а также к ранним 
произведениям философа.

Основная концепция этого произведения, - писал о «Заратустре» Ницше, - мысль о 
вечном возвращении (Esse Homo). 

Мировой процесс представляется Ницше в виде круговорота, в котором вечно воз-
вращаются абсолютно тождественные ряды явлений и событий. Чтобы принять мысль о 
всеобщем возвращении, необходима «переоценка всех ценностей» и, прежде всего – от-
речение от всякой морали [4: 702, 707].

Всё идёт, всё возвращается, вечно возвращается колесо бытия.
Я снова возвращусь – не к новой жизни, не к лучшей жизни; не к жизни, похожей на 

прежнюю, – я буду вечно возвращаться к той же самой жизни, чтобы снова учить о 
вечном возвращении всех вещей;

- чтобы опять возвещать людям о сверхчеловеке.
Так говорил Заратустра  [3: 209, 213].
Для «Заратустра» характерны особенности, общие жанрам, входящим в область се-

рьёзно-смехового. Наблюдается смешение высокого и низкого, серьёзного и смешного, 
использование пародий на высокие жанры, пародийно переосмысленных цитат; под 
прикрытием узаконенной вольности смеха становится возможной пародия на священ-
ные тексты [5 : 122-124; 146]. Центральный образ произведения строится с помощью 
персонификации – стилистического приема, который заключается в переносе признаков 
и свойств человека к неодушевленному и одушевленному предмету, шире – от одушев-
ленного к неодушевленному [6 : 15].

Носителями и элементами стиля Ницше в тексте Бунина являются тропы. В тексте 
происходит трансформация образов, построенных Ницше с помощью персонификации.

В романе Ф.Бэкона «Новая Атлантида» изображается счастливая страна [7 : (1, 492)] 
во главе с государем, общество стабильности и достатка, которым управляет технокра-
тическая каста. Целью этого общества является познание причин и скрытых сил всех 
вещей и расширение власти человека над природой, покуда все не станет для него до-
ступным [7 : (2, 509)]. В основе власти человека над природой, по Бэкону, лежит научно-
технический прогресс.

В тексте Бунина буржуазное государство представлено в образе парохода – «знаме-
нитой «Атлантиды». Кораблю приписываются признаки фантастического существа «с 
бесчисленными огненными глазами, многоутробной, побелевшей от снега громады, по-
жирающей своими раскаленными зевами груды каменного угля, тяжело одолевающей 
мрак, океан, вьюгу [2: 119, 132]. Внешнее и внутреннее устройство корабля уподобляет-
ся также реальному лайнеру – «Титанику», который был объявлен его строителями «не-
потопляемым», но в первом же своем рейсе в апреле 1912 года затонул, столкнувшись с 
айсбергом [8: 5-8]. 
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Переоценка всех ценностей в философии Ницше выражена прежде всего в новой 
оценке человеческого разума [4: 717].

Вам одним расскажу я загадку, которую видел я, - призрак, представший пред са-
мым одиноким. Мрачный шёл я недавно среди мертвенно-бледных сумерек, - горная тро-
пинка хрустела под упрямством ноги моей, медленно взбирался я вверх.

Вверх: наперекор духу, увлекавшему меня вниз, в пропасть, - духу тяжести, моему 
демону и смертельному врагу.

Вверх: хотя он сидел на мне, полукарлик, полукрот; хромой, делая хромым и меня; 
вливая свинец в мои уши, свинцовые мысли в мой мозг.

«О Заратустра, - насмешливо отчеканил он, - ты камень мудрости, ты камень, 
пущенный пращою, - как высоко вознесся ты, - но каждый брошенный камень должен 
– упасть!

Приговоренный к самому себе и к побиению себя камнями: о Заратустра, как далеко 
бросил ты камень, - но на  т е б я  упадет он!»

 Мужество заставило меня остановиться и сказать: «Карлик! Ты! Или я! Но я силь-
нейший из нас двоих: ты не знаешь самой бездонной мысли моей! Её бремени ты не мог 
бы нести!»

Тут назойливый карлик спрыгнул с моих плеч! Съежившись, он сел на камень против 
меня. Путь, где мы остановились, лежал через ворота.

«Взгляни на эти ворота, карлик! – продолжал я. – Две дороги сходятся тут. Этот 
длинный путь позади – он тянется целую вечность. А этот длинный путь впереди – 
другая вечность, и у этих ворот они сходятся вместе. Название ворот написано вверху: 
«Мгновенье». 

Но если кто-нибудь по ним пошел бы дальше, - то думаешь ли ты, карлик, что эти 
два пути себе противоречили бы вечно?»

«Все прямое лжет, - презрительно пробормотал карлик. – Всякая истина крива, 
само время есть круг».

«Дух тяжести, - проговорил я с гневом, - не притворяйся, что это так легко! Или я 
оставлю тебя здесь, где ты сидишь, хромой уродец, - а я ведь нес тебя  н а в е р х!

Не должно ли было все, что  м о ж е т  случиться, уже однажды случиться, сде-
латься, пройти?

Не должны ли были и эти ворота уже – однажды быть?
И не связаны ли все вещи так прочно, что это Мгновенье влечет за собою  в с ё  гря-

дущее? С л е д о в а т е л ь н о – еще и само себя?
И этот медлительный паук, ползущий при лунном свете, и этот самый лунный свет, 

и я, и ты – разве все мы уже не существовали?»
Так говорил я, и говорил все тише.
- Куда же девался карлик?  И ворота? И паук? Я увидел, что стою среди диких скал, 

один, облитый мёртвым лунным светом.
Н о  з д е с ь  ж е  л е ж а л  ч е л о в е к! Я увидел молодого пастуха; изо рта у него 

висела черная, тяжелая змея!
Тогда из уст моих раздался крик: «Откуси! Откуси!
Откуси ей голову!» - так кричал из меня мой ужас, моя ненависть, моё отвращение, 

моя жалость, всё доброе и всё злое во мне слилось в один общий крик. – 
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Разгадайте же мне загадку: ч т о  видел я тогда в символе? И  к т о   же он, кто 
некогда ещё должен прийти?

К т о  этот пастух, которому заползла в глотку змея? К т о  этот человек, кото-
рому все самое тяжелое, самое черное заползет в глотку?

- И пастух откусил, как советовал ему крик мой; откусил голову змеи! – и вскочил 
на ноги. –

Ни пастуха, ни человека более – предо мной стоял преображенный, просветленный, 
который  с м е я л с я! Желание этого смеха пожирает меня. 

Так говорил Заратустра [3: 19-21].
Предложение с персонификацией он сидел на мне…, вливая свинец в мои уши, свин-

цовые мысли в мой мозг актуализирует внутреннюю форму произведения.
Согласно Ф.Бэкону, разуму надо придать не крылья, а скорее свинец и тяжесть, что-

бы они сдерживали всякий прыжок и полет [7 : (1, 40)]. 
В тексте Ф.Ницше «Шопенгауэр как воспитатель» эпитетная структура свинцовая 

тяжесть является определением понятий религиозные догматы, «прогресс», «совре-
менное государство», «борьба за культуру» и т.д. [9: 64].

Заратустра легкий, машущий крыльями, готовый лететь, манящий всех птиц;
Заратустра вещий словом, Заратустра вещий смехом, любящи й прыжки и 

вперёд, и в сторону.
Так говорил Заратустра [3: 283].
Согласно Ницше, массы являются расплывчатыми копиями великих людей [4: 682].
Абстрактное понятие дух тяжести персонифицируется. Дух – назойливый карлик, 

который вливает свинец в уши я-субъекту, свинцовые мысли в его мозг, увлекает вниз, в 
пропасть, и проявляет себя как лицо в речи. Прямое значение слова вливать (заставить 
течь жидкость внутрь чего-л.) сталкивается с переносным (внушить чувство, мысли).

В условиях контекста данное предложение реализует значение: назойливый карлик 
внушает я-субъекту мрачные, тяжелые мысли великого человека (Ф.Бэкона), вызывает 
гнетущее состояние.

Образ карлика окарикатуривается. Карлик представляет толпу плохих философов – 
ученых [9: 75].

Согласно Ницше, наука холодна, суха, переносит на своих служителей свой соб-
ственный характер и тем мертвит их человечность [9 : 53].

В «Новой Атлантиде» Бэкона рассказывается о научных экспериментах, с помощью ко-
торых некоторые виды животных превращают в карликов, задерживая их рост [7 : (2, 512)].

В этом контексте дух-карлик характеризуется и как лицо, превращенное наукой в че-
ловека маленького роста (карлика), и как маленький человек (современник Ницше).

Прямое значение слова рост (размер человека в длину) сталкивается с переносным 
(духовное совершенствование, развитие). Категорический императив (долженствование, 
мораль) уподобляется научному опыту в естественных науках. В тексте представлен ме-
тафорический ряд: мораль – научный опыт в области духа; человек – подопытное живот-
ное; дух-карлик (маленький человек) – результат опыта, проведенного наукой над духом.

В тексте реализован параллельный тип развертывания, основанный на контрасте. 
Духу-карлику приписываются признаки служителя науки – ученого: половинчатость (по-
лукарлик, полукрот), уродливость и односторонность мышления [9: 72] (хромой уродец), 
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отсутствие собственного мнения (на вопрос Заратустры отвечает: «Всё прямое лжет, вре-
мя есть круг», цитирует закон Ньютона) и т.д.

Персонификация усиливается путем включения в текст нового персонификатора (за-
мены глагола-антропоморфизатора). В контексте дух тяжести – дьявол  предложение с 
персонификацией мой старый демон создал: насилие, устав, необходимость, следствие, 
цель, волю, добро и зло [3: 188] актуализирует текстовый концепт: дух-карлик (ученый) 
– творец ложных ценностей (сама ложь имплицирована). Определение духа – демон – 
акцентирует значение зло, которое причиняет наука философии. Добавление персони-
фикатора отчеканил усиливает ироническую характеристику, данную духом-карликом 
Заратустре. Эпитетная структура приговоренный к побиению себя камнями является ме-
тафорической парафразой имени собственного Сократ. Основой метафоричности явля-
ется приговор, вынесенный Сократу афинской демократией.

Мнимый мыслитель – ученый (дух-карлик) противопоставляется истинному мысли-
телю – философу (Заратустре).

Абстрактное понятие мужество персонифицируется: заставляет я-субъекта отстаи-
вать свою точку зрения и проявляет себя как лицо в речи: оно говорит: «Так это была 
жизнь? Ну что ж! Еще раз!»

Но в этих словах звучит победная музыка  [3: 147].
Заратустра улыбнулся:
- Хорошо знаете вы, что должно было случиться в семь дней –
- и как-то чудовище заползло мне в глотку и душило меня! Но я откусил ему голову 

и отплюнул её далеко от себя.
Великое отвращение к человеку – оно душило меня и заползло мне в глотку; и то, что 

предсказывал прорицатель: «Все равно, ничто не вознаграждается, знание душит».
Так говорил Заратустра [3: 209-210].  
Согласно Ницше, дарование без влечения человека возродиться в образе святого и 

гения есть состояние окаменения [9: 24]. Повторение карликом слов: «Заратустра – ка-
мень» (уподобление Заратустры камню) ведет к замене персонификатора и мифологи-
зации центральных образов. Дух тяжести уподобляется мифологическому существу 
– горгоне Медузе – крылатому морскому чудовищу, голова которого была покрыта свер-
кающей драконьей чешуей, представлявшемуся в образе женщины, с ядовитыми змеями 
вместо волос; а Заратустра – Персею, идеальному герою античной мифологии, мечом 
отрубившему голову чудовищу.

Основой метафоричности является функция взгляда Медузы: способность обращать 
всё живое в камень; выполняемые Персеем действия.

Отвращению (к человеку), знанию, приписываются признаки живого существа – тя-
желой, черной змеи, которая заползает в глотку я-субъекта во время сна и душит его. 
Абстрактные понятия ужас, ненависть, отвращение, жалость, все доброе и злое персо-
нифицируются: являются я-субъекту ночью и проявляют себя как лица в речи: советуют 
откусить змее голову (в подтексте: первенство чувств над разумом).

В тексте И.Бунина обыгрывается функция головы горгоны Медузы: способность вы-
зывать ужас у окружающих и служить защитой от врагов.

Наконец, уже в сумерках, стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь 
просверленный у подножия красными огоньками, воздух стал мягче, теплей, благовон-
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ней; по смиряющимся волнам, переливавшимся, как черное масло, потекли золотые уда-
вы от фонарей пристани [2: 123].

Эпитетная структура золотые удавы актуализирует внутреннюю форму произведения.
Согласно Ницше, великие люди (художники, философы и святые) озаряют темную 

глубину природы ярким светом сознания, а массы (маленькие люди) представляют собой 
расплывчатые копии великих людей [4: 682].

Существительному фонарь приписывается предикативный признак лица – великого 
человека. Троповость создается сближением двух ситуаций: яркий электрический свет 
фонаря, освещающий вечернее море, - яркий свет сознания великого человека, озаряю-
щий темную глубину природы.

В тексте представлен метафорический ряд: фонари – великие люди, вечернее море – 
темная глубина природы, электрический свет фонаря – свет сознания великого человека.

Основой комического является одновременная реализация (сталкивание) двух значе-
ний, присущих полисеманту свет: источник света и (перен.) символ разума, делающего 
понятным мир. (Персонифицируемое существительное – фонарь, персонификатор – ос-
ветить (в значении истолковать)).

Расширение тропа осуществляется путем включения в текст сравнительного оборо-
та: остров, точно насквозь просверленный у подножия красными огоньками.

В условиях контекста слово просверленный (просверлить в значении пробить грунт, 
горную породу буровым инструментом) является определением существительного сква-
жины (в подтексте: нефтяные скважины, просверленные у подножья острова Капри; не-
фтяные разработки). Сравнение точно насквозь (через всю толщу острова) усиливает 
экспрессивность высказывания.

Эпитетная структура черное масло становится определением нефти (по признакам 
черная, маслянистая жидкость, (часть – целое), а определяемое золото (нефть – черное 
золото) – определением существительного удавы. Полосы электрического света на вол-
нах вечернего моря, покрытого нефтяной пленкой, уподобляются блеску чешуи удавов 
(змей). Определение искрясь золотыми искрами (часть эпитетной структуры великий 
дракон, чешуйчатый зверь, искрясь золотыми искрами) соединяется с новым определя-
емым: удавы, искрясь золотыми искрами. 

Отражение фонаря (источника света) и лучей электрического света на волнах вечер-
него моря, покрытого нефтяной пленкой, уподобляется голове горгоны Медузы со змея-
ми вместо волос. В тексте реализован метафорический ряд: отражение фонаря – голова 
Медузы, полосы электрического света – змеи – волосы Медузы – золотые удавы; нефть 
– горгона Медуза, мифическое чудовище, обитавшее в Океане.

Пенящееся вечернее море под дождливым, покрытым клубами нефтяного дыма, не-
бом уподобляется лохматой, всклокоченной шкуре.

В условиях контекста отражение фонаря и электрического света на волнах вечернего 
моря уподобляется эгиде – лохматой шкуре, к которой прикреплена голова горгоны Медузы.

В подтексте: (шутл.) нефтяная промышленность – эгида буржуазного общества. Зо-
лотые удавы – расплывчатая копия сознания великого человека (философа).

Отражение электрического света на волнах вечернего моря, покрытого нефтяной 
пленкой, уподобляется картине художника-импрессиониста. Основой метафоричности 
является семантика сравнивающего: профессиональный прием импрессионистов – соз-



256

дание эффекта изменчивого движения цвета и света посредством крупных, отдельных 
мазков, накладываемых на холст. Основой комического является одновременная реа-
лизация разных значений полисеманта техника: машины, механические устройства и 
живописная техника. В подтексте: картина художника-импрессиониста – расплывчатая 
копия сознания великого человека – художника. 
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соніфікації на матеріалі текстів І.Буніна «Господин із Сан-Франциско» та Ф. Ніцше 
«Так казав Заратустра: книжка для всіх  і ні для кого».
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ПоЕтиКа СновидінЬ у ЗБірКаХ  
і. ФранКа «З вЕрШин і ниЗин» і Я. КаСПровича “poezYe”  

(на матеріалі епітетних структур)

Стаття присвячена дослідженню ролі епітетних структур у формуванні образів 
“сон / sen” у поетичних текстах збірок «З вершин і низин» І. Франка і “Poezye” Я. 
Каспровича. Здійснено порівняльно-типологічний аналіз епітетних структур з метою 
встановлення їх функціональної значимості в поезії І. Франка і Я. Каспровича.

Ключові слова: епітетна структура, І. Франко, Я. Каспрович. 

В українській і польській літературах спостерігається висока активність звернення 
до образотворчого потенціалу сновидіння / сну, як «літературного прийому» [1 (2)]. 

Сновидіння у літературних текстах є особливою реальністю, віддзеркаленням пси-
хологічного стану ліричного героя, більше того, сновидіння – це «яскраві візуальні обра-
зи, суб’єктивно пережиті уявлення, що виникають під час «швидкого» сну, сюжет якого 
в символічній формі відображає основні мотиви та настанови індивіда, фрагменти його 
душевної діяльності» [2(1: 414)].  

Сновидіння і поезія володіють подібними якостями: «образна природа, символіч-
ність, здатність до використання прихованих ресурсів особистості, найбільш яскравий 
прояв несвідомого життя людини» [3: 160] Відтак, сновидіння зі своїм символічним кон-
текстом, містикою і ірреальністю змісту дозволяє поетам ототожнити уявний і провіден-
ціальний космос з таємничим світом душі. 

До використання сновидіння, як вартісної, часто вживаної складової композиції по-
етичного твору вдавався, як І. Франко, так і Я. Каспрович. Тяжіння І. Франка і Я. Каспро-
вича до світу сновидінь пронизує усю ранню поетичну творчість митців. У трактаті «Із 
секретів поетичної творчості» І. Франко писав: «студіюючи психологію сонних візій та 
галюцинацій, ми будемо мати важні причини до пізнання поетичної фантазії і поетичної 
творчості» [4 (30: 71)]. У цей же час, особливо важливу роль у творенні художніх обра-
зів відіграють епітетні структури, “адже завдяки їм автори творів словесного мистецтва 
встановлюють і актуалізують найхарактерніші прикмети певного поняття”[5: 246]. Тому 
доцільним і актуальним вбачається здійснення порівняльно-типологічного аналізу епі-
тетних структур з означуваним «сон / sen»  у поетичних творах І. Франка і Я. Каспровича.

метою дослідження є визначення через порівняльно-типологічний аналіз ролі епі-
тетних структур з означуваним «сон / sen» у ранніх поетичних текстах І. Франка і Я. Ка-
спровича. 

Ліриці І. Франка і Я. Каспровича присвячені праці багатьох науковців, зокрема, І. Де-
нисюк [6 (2)], Л. Полюги [7], А. Стодор [8], Я. Тучинського [9]. Однак, можна засвідчити 
факти відсутності праць, у яких предметом вивчення були б різноманітні прояви епітет-
ної організації поетичних творів цих митців.

©   Н. Судець, 2014
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Світ сновидінь і марень у поетичних творах І. Франка і Я. Каспровича зображується 
за допомогою поняття «сон» у якості означуваного в складі епітетних структур.

У 1875 році І. Франко пішки подорожував Галичиною, дорогою йому трапилося спо-
стерігати працю робітників, які прокладали брукований шлях. Ця картина важкої праці ро-
бітників лягла в основу поетичного твору «Каменярі». Поезія написана у формі сновидіння:

Я бачив дивний сон. Немов передо мною 
Безмірна, та пуста, і дика площина, 
І я,прикований ланцем залізним, стою 
Під височенною гранітною скалою, 
А далі тисячі таких самих, як я [10 (1: 66)].

Ключовою для поезії є епітетна структура «дивний сон», означення «дивний» відо-
бражає сукупність емоцій ліричного героя, який визнає, що події у сновидінні є ірреаль-
ними: ситуація в якій він опиняється, каменярі, а особливо незвичайним є голос, який 
«згори, як грім, гримить» і впевнено закликає долати усі перешкоди. За Ю. Лотманом: 
«сон ототожнюється з чужим пророчим голосом, тобто представляє звернення Його до 
мене» [11: 24]. Відтак у поетичному творі виявляється діалогічна природа сну: ліричний 
герой переходить у площину спілкування з вищими силами, Богом. 

У поетичній творчості І. Франка є багато незавершених творів й різні варіації одних і 
тих самих текстів. Такою є незакінчена поема «Нове життя», де вдруге, у пролозі, зустрі-
чається епітетна структура «дивний сон»:

Лящать так дзвінко соловії в гаї,
Чорніють грізно бори та ліси,
Ріка шумить, бурлять холодні, чисті води,
Таємна казка мов про дивний сон природи [12 (1: 199)].

Епітетна структура «дивний сон природи» має позитивну оцінну семантику. Озна-
чення «дивний» виражає незвичайну красу, яскравість і неповторність природи у сні.  

Прикметним є те, що пролог вищезгаданої поеми починається з опису процесу сну:
 І люди сплять. Стирчить он плуг у полі,
В городі коні спутані хрумтять
Траву росисту; пес вокруг стодоли
Вартує; другий гавкнув з-поза хат
І стих… О горі чи о кращій долі
В хатах малії і старії снять?..
Витайте, ясні сни, на віках сього люду,
І золотіть хоч ви життя їх, повне труду! [13 (1: 199)].

Епітетна структура «ясні сни» є символічною для контексту поезії. І. Франко проти-
ставляє важкій праці селян легкість і щастя, які покликані нести саме «ясні сни». Перехід 
у стан сну стає єдиною можливістю відірватися від реального буття і зосередитися на 
прагненнях душі.

Явище сну знайшло своє відображення і у циклі «Вольні сонети» у поезії «Ось спить 
дитя, невинний ангел чистий…»:

Ось спить дитя, невинний ангел чистий.
Смієсь у сні – се ангел з ним іграє…
Сплакне у сні – се ангел, в облак млистий
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Розплившися, манить його й щезає.
І сон отсей нестертий, віковистий
В душі його по собі слід лишає:
З дитячих снів той ангел променистий
Раз в раз бажання, тугу в нім збуджає [14 (1: 147)].

У поезії сновидіння виступає тією рушійною силою, яка додає снаги ліричному ге-
рою при прийнятті рішень і подоланні нових труднощів життя. Позитивну оцінну функ-
цію несе епітетна структура першої строфи «невинний ангел чистий», вона містить у 
собі глибокий символічний зміст, адже ангели —  «божі посланці, посередники між Бо-
гом і людьми, Небом і Землею, які символізують сили невидимого світу, а також осяяння 
і просвітлення» [15: 13]. У поезії звучить мотив майбутнього. «Ліричний герой споді-
вається, що на землі запанує гармонія, проте негативні дисонанси соціальної дійсності 
руйнують ці мрії» [16: 41], до реального світу його повертає розуміння, що пережиті 
емоції були тільки сном, який він згодом називає «нестертим, віковистим». Епітетна 
структура «сон отсей нестертий, віковистий» містить у собі два синонімічно близь-
кі означення, які підсилюють одне одного. Ці означення дають можливість реципієнту 
уявити усю важливість життєвих принципів ліричного героя, від яких він не відступає 
протягом життя. 

 «Тюремні сонети» І. Франка — це політична лірика, важливу роль у якій відіграє 
такий літературний прийом, як сон. Поезії у циклі пов’язані між собою сюжетом. Соне-
ти 29-31 репрезентують сновидіння ліричного героя, яке він побачив в ув’язненні. Цей 
фрагмент поетичного тексту містить у собі яскраве образно-символічне наповнення: уві 
сні ліричний герой побачив двох богинь, перша вручила йому квітку соняшника, як сим-
вол любові, а друга терн — символ ненависті.  

«Криваві сни» (сонети 39-44) — клас сонетів, який підхоплює попередню сюжетну 
лінію. Означення «криваві» передає усю трагічність і важкість почуттів пережитих під 
час сну. Після назви, виразний образний ланцюжок сновидінь підхоплює і поетичний 
текст:

В тюрмі мені страшливі сняться сни,
Та й чи то сни лишень – і сам не знаю,
Такі виразні та тривкі вони,
Такий несонний біль мені вчиняють[17 (1: 170)].

І. Франко у поезії, добираючи означення до означуваного «сни», жодного разу не 
застосовує традиційних поєднань при творенні епітетних структур. Кожна наступна 
сполука відзначається оригінальністю художнього мислення поета. Епітетна структура 
«страшливі сни» передає моторошні почуття ліричного героя від нічних примар, які без 
упину терзають його душу. Тонка межа між сном і дійсністю виражена парною епітет-
ною структурою «виразні та тривкі вони». Значно більшої реалістичності сновидінню 
надає епітетна структура «несонний біль», означення «несонний» дає можливість реци-
пієнту уявити гостроту «болю», настільки сильного, що усвідомлюється його несуміс-
ність зі сном. 

Віра у світле майбутнє свого народу ніколи не покидала Я. Каспровича і виражалася 
у творчості, а особливо у поезіях із циклу «Z padołu walki». Явище сну не оминуло і цей 
поетичний цикл, зокрема поезію «Hej, odłogiem leży nasza rola»: 
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My na miedzy, co dzieli dwa łany,
 Nasz i obcy, w wierzb płaczących cieni,
 Zapadliśmy snać w sen nieprzespany,
 Usnęliśmy, snać rychło znużeni,
 Na tej miedzy, co dzieli dwa łany,
 Nasz i obcy, w wierzb płaczących cien i[18 (3: 27)].

В епітетній структурі «sen nieprzespany» сполучаються два діаметрально протилежні 
поняття, створюючи якісно новий образ сну. Поет описує важку долю селян, для яких 
навіть сон уже не виконує свою пряму функцію – відпочинку і відновлення організму. 

Сонети об’єднані спільною назвою «Z więzienia», що увійшли до циклу «Z padołu 
walki», є своєрідним «прощанням» Я. Каспровича з соціалізмом, хоча він ще залишав-
ся суспільним радикалом. Сон як літературний прийом поет активно використовував у 
своїй творчості. Приміром, у вищезгаданих сонетах  які, за словами М. Сосоновського є: 
«натуралістичним описом страждань ув’язненого» [19: 101]. 

Поезія XXII «Słyszałem dzisiaj gwar i szczęk oręży...» є описом сну:
Słyszałem dzisiaj gwar i szczęk oręży —
Dziwny mnie poniósł sen na pole bitwy —
I dwa szeregi śród wrogiej gonitwy, 
Krzyczące głucho:»A kto z nas zwycięży? [20 (3: 52)].

У поезії використовується епітетна структура «dziwny sen», що передає здивування 
ліричного героя, який не знаходить паралелей між подіями у сні і своїм реальним стано-
вищем, ув’язненням. Дух патріотизму не згасає в його душі навіть у в’язниці. 

Поетичний твір XXXVII «Sen dziś niezwykły miałem, sen głęboki…» цього ж циклу 
також є прикладом застосування прийому сну:

 Sen dziś niezwykły miałem, sen głęboki:
 Zdawało mi się, słuchajcie! że — słyszę —
Jakieś szelesty przerywają ciszę,
 Jakieś przebłyski — widzę — tną pomroki[21 (3: 60)].

 Ліричний герой характеризує своє сновидіння за допомогою означень «niezwykły» 
і «głęboki». Означення «niezwykły» виявляє граничну відмінність цього сновидіння від 
усіх інших, роблячи його винятковим. Означення «głęboki» яскраво ілюструє стан лю-
дини, яка втрачає зв’язок з реальністю, повністю занурюючись у сновидіння. Очевидно, 
ліричний герой перебував у четвертій стадії сну, «це найглибша стадія сну, що характе-
ризується найвищим порогом пробудження і найсильнішим відключенням від зовніш-
нього світу. На цій стадії виникає близько 80% сновидінь» [22: 90].

Заключна строфа цієї  поезії теж містить згадку про сновидіння: 
I widzę cienie... opadną mnie dreszcze,
 Ja śnię... snać snem się tym straszliwym pieszczę,
 Snać sam z lubością jęczę, drżę, szeleszczę... [23 (3: 60)].

Підсумовуючи поезію Я. Каспрович конкретизує явище сну за допомогою емоцій-
но-оцінного означення «straszliwy». Використовуючи саме таке означення, поет передає 
високу інтенсивність почуттів, хвилювань і розпачу, які наскрізь пронизують внутрішній 
світ ліричного героя. У його душі точиться запекла боротьба, він дивується із ситуації, 
що склалася і вражений її беззмістовністю. 
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Цикл поезій «Sny i marzenia» включає поетичний твір «Anadyomene», який рясніє 
звертаннями ліричного героя до сну:

O śnie ty czerstwy! O śnie uśmiechnięty!
 Zbyt rzadkim gościem bywasz w naszym domu;
Zbyt rzadko swemi ożywiasz ponęty
Zgłuszonych ciosem życiowego gromu... [24 (4:  86)].

Епітетна структура «sen czerstwy» має оказіональний характер, зумовлений специ-
фічним контекстом, адже означення «czerstwy» вжито для акцентування невисокої час-
тотності появи снів. Епітетна структура «sen uśmiechnięty» також є індивідуально-ав-
торським утворенням. Поет використовує саме означення «uśmiechnięty» для вираження 
своєрідної ейфорії, яку може принести сновидіння. 

Вдруге звертання до сну звучить оптимістичніше:
O śnie ty jasny! O śnie ty błękitny!
 Miesiącem jesteś, co nad chmur sinawem
Płonie spowiciem i ten swój przeszczytny
Zatapia obraz w jezior sercu łzawem…[25 (4: 87)].

Я. Каспрович застосовує дві колористичні подібні за відтінками епітетні структу-
ри «sen jasny» і «sen błękitny», які, доповнюючи одна одну, творять невагомо-легкий 
образ сну. 

Ранній поетичній творчості І. Франка і Я. Каспровича притаманне широкомасштабне 
використання прийому сну / сновидіння. Таким чином, використання цього літературно-
го прийому є однією з яскравих прикмет поетичного стилю митців,  пов’язаного з їхнім 
художнім сприйняттям світу. Для творення виразного, високоінформативного образу сну 
/ сновидіння український і польський поети використовували яскраві епітетні структури.  

У поезіях обох митців функціонують епітетні структури з означуваним «сон / sen» 
як позитивного так і негативного забарвлення, але переважають сполуки з позитивним 
потенціалом. 

Внаслідок подібного життєвого досвіду, ув’язнення, у поетичних текстах І. Франка 
і Я. Каспровича простежуються текстуальні збіги і однакові означення до означуваного 
«сон / sen», зокрема: «дивний / dziwny», «страшливий / straszliwy», «ясний / jasny». Та-
кий процес найяскравіше ілюструє застосування епітетної структури «страшливий сон 
/ straszliwy sen». Очевидними є чіткі аналогії між емоціями, які викликали сновидіння, 
адже обидва поети характеризували тюремні сни як «страшливі / straszliwe» нехтуючи 
часто вживаним означенням «страшні / straszne». 

Отже, епітетні структури у поетичних текстах збірок «З вершин і низин» І. Фран-
ка і “Poezye” Я. Каспровича творять нові експресивні образи (предметів, ідей, емоцій-
но-чуттєвих переживань), апелюючи до уяви реципієнта. Образи створені епітетними 
структурами, здійснюючи зв’язок емоційного і раціонального, активізують у реципієнта 
сенсорно-перцептивну і емоційну уяву, сприяючи тим самим новому і глибшому розу-
мінню суті явища, стану, ситуації.

СПиСоК виКориСтаниХ дЖЕрЕЛ
1. Дынник М. Сон, как литературный прием [Электронний ресурс] // Литературная 

энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. / Под ред. Н. Бродского, А. 



262

Лаврецкого, Э. Лунина и др. —  М. ; Л. : Изд-во Л. Д. Френкель, 1925. — Т. 2. // Фунда-
ментальная электронная библиотека. — Режим доступу: http://feb-web.ru/feb/slt/abc/lt2/
lt2-6416.htm.

2. Сновидіння // Літературознавча енциклопедія: У двох томах / Авт—уклад. Ю. І. 
Ковалів. — Т. 1 — К. : ВЦ «Академія», 2007. — 608 с. 

3. Волик Е. Язык и функции сновидений в словесном искусстве / Волик Е. Ф. // Ві-
сник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітек-
тура, 2007. — № 3. — С.160-164.

4. Франко І. Я. Зібрання творів у 50-ти томах / Іван Франко ; ред. Н. Л. Калениченко. 
— Т. 30 : Поезія. — К. : Наукова думка, 1976. — 720 с.

5. Волковинський О. Поетика епітета : монографія / Олександр Волковинський. — 
Кам’янець—Подільський : ФОП Сисин О. В., 2011. — 350 с. 

6. Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці. У 3 т., 4 кн. Т.2: Фран-
кознавчі дослідження / [Денисюк І.О., Пастух Т.]. — Львів : Вид. Львівського унів. ім. 
І.Франка, 2005. — 527 с.

7. Полюга Л. Слово у поетичному тексті Івана Франка / Полюга Л.М. — К. : Наук. 
думка, 1977. — 167 с.

8. Stodor A. Charakterystyki literackie pisarzów polskich. Jan Kasprowicz. Szkic literacki 
/ Adam Stodor. — T XIII.  — Lwów ; Złoczów : Wilhelm Zukerkand, 1905. — 51 s.

9. Tuczyński J. Kasprowicz : pogłos wieczności / Jan Tuczyński. — Bydgoszcz : 
„Nirwana”, 1996. — 262 s.

10. Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах / Іван Франко ; ред. Н. Л. Калениченко. — 
Т. I. : Поезія. — К. : Наукова думка, 1976. — 501 с.

11. Лотман Ю. Культура и взрыв / Ю.М. Лотман. —  М. : Гнозис; Изд. Группа «Про-
гресс», 1992. — 272 с.

12. Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах / Іван Франко ; ред. Н. Л. Калениченко. — 
Т. I. : Поезія. — К. : Наукова думка, 1976. — 501 с.

13. Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах / Іван Франко ; ред. Н. Л. Калениченко. — 
Т. I. : Поезія. — К. : Наукова думка, 1976. — 501 с.

14. Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах / Іван Франко ; ред. Н. Л. Калениченко. — 
Т. I. : Поезія. — К. : Наукова думка, 1976. — 501 с.

15. Купер Дж. Энциклопедия символов / Дж. Купер. — М. : Ассоц. духов. единения 
«Золотой век», 1995. — 401 с.

16. Ткачук М. Дихотомічна структура «Вольних» та «Тюремних» сонетів Івана Фран-
ка / Микола Ткачук // Слово і Час — 2006. —  №8. — С. 40-45.

17. Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах / Іван Франко ; ред. Н. Л. Калениченко. — 
Т. I. : Поезія. — К. : Наукова думка, 1976. — 501 с.

18. Kasprowicz J. Dzieła poetyckie wyd. zbior. w 22 tomach / Jan Kasprowicz ; pod red. L. 
Biernackiego. — T. III. : Liryki. — Lwów : Towarzystwo Wydawnicze Warszawa: E. Wende i 
Sp. (T. Hiż i A. Turkuł), 1912.  — 318 s.

19. Pro memoria: Jan Kasprowicz w osiemdziesiątą rocznicę śmierci / pod red. Michała 
Sosnowskiego i Grzegorza Iglińskiego. — Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Warszawa 
2006. — 379 s.



263

20. Kasprowicz J. Dzieła poetyckie wyd. zbior. w 22 tomach / Jan Kasprowicz ; pod red. L. 
Biernackiego. — T. III. : Liryki. — Lwów : Towarzystwo Wydawnicze Warszawa: E. Wende i 
Sp. (T. Hiż i A. Turkuł), 1912. — 318 s.

21. Kasprowicz J. Dzieła poetyckie wyd. zbior. w 22 tomach / Jan Kasprowicz ; pod red. L. 
Biernackiego. — T. III. : Liryki. — Lwów : Towarzystwo Wydawnicze Warszawa: E. Wende i 
Sp. (T. Hiż i A. Turkuł), 1912. — 318 s.

22. Кокун О. Психофізіологія. Навчальний посібник / Кокун О.М. – К.: Центр на-
вчальної літератури, 2006. — 184 с.

23. Kasprowicz J. Dzieła poetyckie wyd. zbior. w 22 tomach / Jan Kasprowicz ; pod red. L. 
Biernackiego. — T. III. : Liryki. — Lwów : Towarzystwo Wydawnicze Warszawa: E. Wende i 
Sp. (T. Hiż i A. Turkuł), 1912. — 318 s.

24. Kasprowicz J. Dzieła poetyckie wyd. zbior. w 22 tomach / Jan Kasprowicz ; pod red. L. 
Biernackiego. — T. IV. : Liryki. — Lwów : Towarzystwo Wydawnicze Warszawa: E. Wende i 
Sp. (T. Hiż i A. Turkuł), 1912. — 380 s. 

25. Kasprowicz J. Dzieła poetyckie wyd. zbior. w 22 tomach / Jan Kasprowicz ; pod red. L. 
Biernackiego. — T. IV. : Liryki. — Lwów : Towarzystwo Wydawnicze Warszawa: E. Wende i 
Sp. (T. Hiż i A. Turkuł), 1912. — 380 s. 

Стаття надійшла до редакції 06.10.2014 

н. а. Судец, аспирант 
К-ПНУ имени Ивана Огиенко, Каменец-Подольский

ПоЭтиКа СновидЕний в СБорниКаХ  
и. ФранКо «С вЕрШин и ниЗин» и Я. КаСПровича «poezYe»  

(на материалах эпитетных структур)
Cтатья посвящена исследованию роли эпитетых структур в формировании образов 

“сон/sen” в поэтических текстах сборников «С вершин и низин» И. Франко и “Poezye” 
Я. Каспровича. Осуществлен сравнительно-типологический анализ эпитетних струк-
тур с целью установления их функциональной значимости в поэзии И. Франко и Я. Ка-
спровича.

Ключевые слова: эпитетная структура, И. Франко, Я. Каспрович.
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The poeTics of Dreams in The collecTions of poems  
“z vershYn i nYzYn” bY і. franko anD “poezYe” bY J. kasprovich 

(based on the material of epithet structures)
The article is devoted to the role of epithet structures in the formation of images “son/sen” 

in the collection of poems “Z vershyn i nyzyn” by І. Franko and “Poezye” by J. Kasprovich. 
In order to clear up their functional significance in the poetical works of I. Franko and  
J. Kasprovich, the typological and comparative analysis of epithetic structures is done.
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ЕКФраЗиС КонЦЕртного миСтЕЦтва в романі  м. Продановича 
«Сад у вЕнЕЦіЇ»: СЕмантичний аСПЕКт

На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича «Сад у Ве-
неції» у статті висвітлюється притаманний сербському постмодерністському рома-
ну досвід моделювання в художньому просторі літературного твору смислової актив-
ності концертного мистецтва у форматі екфразису. Йдеться про функціональність 
і смисловий ефект його реалізації у продуктивних залученнях виражальності екфрази 
арт-перформансу.  

Ключові слова: екфразис, мистецтво, поетика, семантика.

На сучасному етапі розвитку компаративістичних досліджень явище екфразису в 
літературі привертає дедалі більшу увагу, мотиваційний контекст якої визначають, без-
умовно, й іманентні якості самого феномену, й, не в останню чергу, тенденції та напрями 
еволюціонування літературознавства. У їхньому підсумку Д.С. Наливайко наголошує на 
значному потенціалі окремої галузі – зміцненого тривалою передісторією вивчення літе-
ратури у системі мистецтв у взаємопов’язаності та взаємодії з ними [4: 9].

 У зазначених обріях наукового дискурсу, споглядаючи історичний шлях екфразису 
до кінця ХХ сторіччя, Т. Бовсунівська помічає поступове «наростання» його масштабів 
і варіацій [1: 149], що видається співмірним стабільно поширюваній популярності до-
сліджень інтеракційних процесів у полісинтетичних сферах гуманітаристики, яку Л. Ге-
нералюк вважає цілком закономірною з огляду на їх остаточно усвідомлену поліфунк-
ціональність, зокрема, здатність акцентувати різні аспекти поетики літературного твору 
[2: 199]. 

Особливий інтерес викликає екфрастична практика сербського постмодерністського 
роману, якому, за спостереженнями літературознавців, притаманна принципова схиль-
ність до багатоманітності комбінаторики і різних жанрів, і знакових систем [9], суго-
лосно із концептуальними рисами поетики постмодернізму, що характеризується бага-
томанітністю способів реалізації. За спостереженнями Г. Сиваченко, кращим зразкам 
постмодерністської літератури вдається поєднати різнорідні техніки, створити потужну 
багатомовність [7: 12 –15], яка рефлексує значною семантичною потужністю і поліфунк-
ціональністю. 

У висвітленні даного феномена слід предметно звернутися до художнього досвіду 
сучасного сербського художника, мистецтвознавця і письменника, лауреата вітчизняних 
та міжнародних нагород у галузі літератури  М. Продановича.

«Велика проза» набула окремого позиціонування в літературному арсеналі письмен-
ника. З літературно-критичних джерел в Україні відомо про романи «Вечеря у Святої 
Аполонії», «Танцюй, чудовисько, під мою ніжну музику», «То міг би бути Ваш щасливий 
день», «Ультрамарин», а також про інші звершення та задуми. 

©   Н. Білик, 2014
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Ці та інші романи митця, які не можуть не привернути дослідницької уваги, були ви-
знані знаковими для розвитку сербського літературного процесу. 

Важливим джерелом ідентифікації творчості митця виступають його численні ко-
ментарі, відомі українським реципієнтам за змістовними інтерв’ю в українських друко-
ваних та електронних періодичних виданнях. Уже на початкових етапах художньої діяль-
ності, зазначає М. Проданович, – у ранніх вісімдесятих, коли постмодернізм був новою 
темою, відцентрування концептуального ядра своєї творчості він пов’язував саме з його 
орієнтирами. Явленому в творчому доробку Мілети Продановича жанру роману, який 
митець вважає своїм творчим амплуа у сфері літератури [6: 76], залишається притаман-
ною найбільша мистецька концентрація концепції постмодернізму, як, власне, і різних 
форм її художньої реалізації.

Таку поетикальну орієнтованість, за визначенням письменника, посилює вплив по-
стмодерністського канону, започаткованого У. Еко, під знаком якого формувався творчий 
метод Продановича. У «великій» прозі він реалізувався на кількох рівнях: зовнішньому, 
привабливому, який повинен заманити у вир оповіді, і глибинних – софізованих, інтелек-
туальних планах, сповнених емоцій, інформації і роздумів – кожен з яких, зі свого боку, 
вимагає надглибокої вдумливості [6: 82].

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 ізоте-
ричних моментів, як, власне, й делікатність і складність інтертекстуального вислову, на 
думку Л. Меренік, роблять митця одним із найцікавіших авторів у сербському мистецтві 
[10: 114-119].

А отже, у сучасному історико-літературному і літературознавчому дискурсі постає 
цілком очевидним формування романної творчості М. Продановича під знаком концеп-
туальних засад постмодернізму, а також орієнтованість прози митця на відтворення зна-
кових рис різних форм постмодерністської поетики. Перспективність їхнього досліджен-
ня у парадигмі романів митця посилюється, власне, особливістю текстів, які засвідчують 
глибинність своєрідної національної літературної практики розкриття пізнання світу 
через невичерпний потенціал вирішення універсальних філософських питань буття, ме-
тафізичної основи цивілізації, що традиційно викликає значний літературознавчий ін-
терес. Серед багатьох аргументів його посилення варто відзначити, передусім, розмаїте, 
яскраве поліфонійне відображення сприйняття дійсності, у якому в динамічних полісе-
мантичних змістових планах пропонуються художні кореляти сучасного світу, реалізова-
ні завдяки багатоманітній і полівалентній поетиці письменника.

Пов’язана з цією багатоманітністю оригінальна творча практика синкретизму мис-
тецтв і, зокрема, екфразису, розбудованого на виражальному матеріалі видовищних мис-
тецтв, спостерігається в романі «Сад у Венеції».  Висвітлення семантичної ефективності 
вираження візуального образу концерту, з’яскравленого в художній дійсності  твору, ста-
новить мету даної статті. 

Семантичну тональність явленого в романі концертного виступу, організованого у 
збірному проекті, оголошеного «простими ксерокопійованими плакатами» [5: 45] і про-
веденого на території районного белградського товариства – у приміщенні «одноповер-
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хового будинку у дворі», в «низькуватій залі з імпровізованим і скупуватим сценічним 
освітленням» [5: 46] – задає змістовність стильової приналежності виконуваних герої-
нею пісенних композицій. 

Слід окремо зауважити на тій концептуальній ролі, яку відіграє ситуативна актуа-
лізація категорії стилю – як для реального жанру музичного концерту, так і для його 
словесного зображення. Не лише механічна сума прикметних відмітних рис фактури, 
ритму, мелодики, а отже, форми і змісту творів, а й, не меншою мірою, жива єдність 
духовної глибини та неповторності вираженого у творах певного стилю ставлення і до 
певної ситуації, і до життя в цілому, й, відтак, світовідчуття та світогляд його, зокрема, 
виконавчих адептів визнана в сучасному музикознавстві сутністю стильового напряму 
[8: 299]. Таким чином, у проекції семантики декларованого в романі стилю, активного у 
просторі літературного твору, слід вирізняти явлене його ознаками симптоматичне від-
творення важливих градієнт характеру, типу мислення, настроїв, темпераменту втілених 
художнім образом, пов’язаним із ним своїми уподобаннями.  

З огляду на своєрідність роману М. Продановича, потенціал такого дефінітивного під-
ходу видається ключовим, оскільки саме образ виконавиці вступає з матеріалом екфрази 
у принципове, доволі специфічне відношення. Його основне формальне та змістове на-
вантаження координується дійовою особою першого плану: звернення до виражального 
потенціалу поетики даного виду мистецтва вибудовується у зв’язку з окремим персона-
жем – визначається, передусім, безпосередньою участю в оформленні композиційно і 
семантично інтегрованого до нього, цілком своєрідного образу подруги головного героя, 
однієї з головних персонажів твору «Сад у Венеції» Марселіни Девелич, Ліни, що й ви-
являється виконавицею концерту. Відтак, змістовна насиченість даного екфрастичного 
матеріалу роману М. Продановича спрямовується не на суто конкретизоване осмислення 
мистецтва, а на розбудову певної окремої семантичної складової образу героїні.        

Музичний матеріал, на виконанні якого зосередився гурт, де, власне, соло виконує 
Ліна, визначається у стилі «рок» [5: 46]. Його виміром у поетиці музичної сфери, при-
таманними йому змістовими й, зокрема, емоційними особливостями і, відповідно, їх 
перспективними значеннєвими еквівалентами, безумовно, задається іконічний формат 
семантики концертної екфарзи і, зрештою, в ній – образу героїні. Усталена серед му-
зикознавців і меломанів, фахово узагальнена рок-музикантом О. Козловим, канва «рок-
ідеології» охоплює змістові габарити цього музичного феномену, в яких диференціюєть-
ся широкий комплекс напрямів, що від початку ґрунтуються на позиції протиставлення 
традиції і синкретизуються типовими музичними рисами, відомими як «моменти сти-
лю». У їхніх параметрах так званий «рок-стандарт» вміщує ритмічні концепції, види 
виконавчої техніки, підпорядковані особливій майстерності, що передбачає віртуозність, 
неодмінне імпровізування, багатство звучання, здатність обігрування складних гармоній 
і подовження їхніх епізодів, особливе вокальне мистецтво, володіння формою, уміння 
передати «драйв» – нестримну енергію, видобуту з протесту й сміливості та орієнто-
вану, передусім, на цілеспрямований драматизм, жорстку відвертість втілених, почас-
ти, психоделічних переживань, філософізм, соціальну гостроту з викликом обтяжливим 
суспільним стереотипам, що реалізовується в ускладненій мелодійності, нелогічності 
переходів, різкому електронному аранжуванні з технічними ефектами перетворення зву-
ку. Неодмінною умовою здійснення такого задуму рок-напряму вважається сама мане-
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ра виконання, де припускається певна свобода артистичного самовираження, а також 
уміння передати все розмаїття і багатство матеріалу слухачеві, задля чого музикант має 
володіти, здебільшого, пов’язаними із обдарованістю особливим виконавчим відчуттям і 
специфічною емоційністю, які, за визначенням, передбачаються в арсеналі особистісних 
рис виконавця, коли йдеться про рок-феномен [3].

Іманацією смислового потенціалу рок-напряму в просторі опису, в першу чергу, пе-
редається потужний семантичний сигнал, який анонсує і позначає в тональній організа-
ції екфрази мотив розвитку творчих задатків у поєднанні з прагматично жорстким став-
ленням до світу, що набуває питомої повноти й остаточно оформлюється саме у зв’язку 
з образом Ліни і в його моделюванні, з-поміж інших складових, постулюється як позиція 
світобачення в діапазоні ознак втіленої ним особистості.   

Між тим, зауважимо, що сама згадка цією стильовою означеністю такої фактичної 
риси культурної дійсності в матеріалі екфрази помітно посилює в ній конотаційний 
ефект реалістичності зображеного.

Зрештою, варто окремо наголосити на результаті, дефінітивно передбаченому осно-
вою даного стильового напряму, коли на контрапункті мелодії самої пісні до вокальної 
складової, утворюється поліфонійний ефект, із уможливленою ним одночасною подачею 
низки самостійних партій [8: 227]. У проекції даного явища в екфрастичному матеріалі 
вимальовується легітимна для нього схема моделі повномасштабного синхронного ху-
дожнього втілення кількох окремих рівноцінних, у даному випадку – значеннєвих пар-
тій, почасти пов’язаних зі змістом і статусом тенденцій рок-концепції в концертному 
екфразисі, потужних у його розбудові й принципових для його семантичного озвучання.  

У вимірі образної візуалізації ознак, неодмінних для жанру артефакта, зокрема, на 
першому плані описаного в романі концертного виступу превалює змалювання його ди-
намічно-дієвої складової.  

Помітна активність у її реалізації пов’язана зі з’яскравленою в екфразі мізансценою, 
типовою для жанрової природи референта і принциповою для консолідації емпіричної 
складової організаційного для нього образу виконавця. У романі вона передана пере-
важно змістовністю поетики Ліниної «манери триматися на сцені»: «дотепність майже 
не загубилась» у переході в публічну сферу, її слова короткі, стримані й спонтанні. Вона 
виявляється здібною до імпровізації, яка «ріже простір» [5: 46] і з отриманих ефектів 
складає потрібну їй атмосферу жорсткості, впевненої рішучості, емоційної напруженос-
ті, притаманної чуттєвій типізації стилю рок-музики. Ця наповненість екфрази конден-
сує і масштабує значення притаманної характеру героїні здатності бути поборливою і 
вибагливою до себе настільки, аби докорінно перекрити й перемогти колишню ніяко-
вість, яка зросла в переконання, ніби вона «ніколи не подолає хвилювання перед аудито-
рією» [5: 45] очевидною спроможністю почуватися на сцені так, наче вона провела на ній  
роки [5: 46].   

Принциповий аспект образу формується також у комбінуванні зі смисловим потенці-
алом, кооптованим до простору екфрастичного опису змістовністю основоположного для 
мізансцени видовищних мистецтв аспекту постановочної правди, побудованої в романі 
на виражальності відзначеної Б. Астаф’євим  однієї з опор музичного інтонування – «ні-
мих інтонацій тіла» [8: 134] героїні. Зокрема, у змалюванні мізансцени Лінине виконан-
ня відрізняє своєрідна пластична культура рухів – «органічних, невимушених» [5: 46]. 
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Значення полісенсорної універсальності набуває також техніка жестів – «гнучких», на-
роджених із довершеної чуттєвості» [5: 46]. У розмаїтті привнесеної ними семантики 
починає вигравати Лінина «здатність швидко перевтілюватися», зі з’яскравленням якої 
героїня справляє «особливе враження» [5: 46].      

Таким чином, підкреслені письменником глибина та яскравість оприявленого вико-
навчого втілення, переконливо заявлені екфразою, у семантичному полі репрезентова-
ної індивідуальності героїні великою мірою позначають потужне емоційне пульсуван-
ня внутрішньої сили та впевненості. Образний результат її впливу передає міркуван-
ня глядача Бакі, за яким «Лінина група й справді справляла враження, як тоді казали,  
«світове» [5: 46].     

А отже, в екфрастичних вимірах виражальності видовищних мистецтв, у сукупності 
явлених змальованим концертом творчих епізодів відображення індивідуальності Ліни, 
утворюється актуальна семантична перспектива. Вона остаточно окреслює аудіальну 
складову її образу, якою переконливо увиразнює уявлення про значний масштаб про-
демонстрованої екфразою обдарованості співачки й, таким чином, принципово збагачує 
художній простір однієї з головних героїнь роману М. Продановича «Сад у Венеції». 
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ЭКФраСиС КонЦЕртного иСКуССтва  
в романЕ  м. Продановича «Сад в вЕнЕЦии»:  

СЕмантичЕСКий аСПЕКт
На материале романа современного сербского прозаика Милеты Продановича «Сад 

в Венеции» в статье освещается свойственный сербской постмодернистской литера-
туре опыт моделирования в художественном пространстве литературного произведе-
ния смысловой активности концертного искусства в формате экфрасиса. Речь идет о 
функциональности и смысловом эффекте его реализации в продуктивной актуализации 
выразительности экфрасиса арт-перформанса.
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the article presents the modeling experience of the semantic activity of concert art in the format 
ecphrasis, formed in Serbian postmodern literature. 
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читаннЯ ЯК вЗаємовідноСини автора  
та адрЕСата в іСторичній ПроЗі в. чЕмЕриСа

У статті розглядаються різні форми орієнтації на читача (читацьке сприйняття) 
як майстрів художнього слова (в деклараціях і безпосередньо в творах), так і фахівців, 
які працюють у галузі літературної критики.

Ключові слова: автор, адресат, читач, текст, проблема, творча біографія, вплив.

Значні зрушення в суспільній психології, найпомітнішим виявом яких є зростання 
історичної свідомості, поглиблений інтерес до минулого, до історичних знань, були ви-
кликані утворенням незалежної України. Але й сьогодні в житті оновленої країни ця 
тенденція продовжує своє існування. Осмислюючи концептуальність національної са-
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моідентифікації, М. Жулинський писав: «Україна сьогодні стоїть перед великою про-
блемою: як відновити, як відтворити цілісну картину національного образу культури, як 
набути свою, національну, цивілізовану ідентичність?» [9: 33]. М. Зубрицька наголошує, 
що «література як різновид художнього комунікування збуджує в читача мотиваційний 
потяг до ідентифікування та самоідентифікування» [8: 325]. Можна стверджувати, що 
наше суспільство переживає своєрідний «історичний ренесанс», ознаками якого є підви-
щений інтерес до історичних сюжетів у засобах масової інформації, численних історич-
них виданнях, науково-популярних, історико-публіцистичних, художніх творах.

Важливе значення у формуванні історіософських поглядів особистості має мисте-
цтво слова. Жанровий різновид історичного роману відкриває широкі можливості для 
аналітичного дослідження складних історичних процесів і постатей. Одне з провідних 
місць у цій жанровій формі належить українському прозаїку Валентину Чемерису, істо-
ричні романи якого сповнені драматизму та динамізму про важкі, можна сказати, знакові 
періоди нашої історії, про життєві шляхи й долю українського народу. 

ХХ століття не лише подарувало багатство та розмаїття форм літературних конвен-
цій, модифікацій літературної комунікації, а й радикальну зміну парадигми авторських 
та читацьких стратегій. Саме ця епоха стала яскравою ілюстрацією своєрідного літе-
ратурного вибуху, що, з одного боку, призвів до виверження лавиноподібного потоку 
літературної інформації, а з іншого – спровокував множинний характер її теоретичного 
осмислення. 

За своєю суттю життєве, суспільне функціонування літератури здійснюється за на-
явності талановитого творця художнього твору та достатньо підготовленого її цінителя. 
У даному випадку ним є читач.

Проблема взаємовідносин письменника і читача складна та багатоаспектна в усіх 
конкретних виявах. Але безперечно, що для кожного справжнього письменника вона за-
вжди залишалась однією з основних. «Автор, наближаючись до читача відкриває нові 
іпостасі власного Я, долаючи в процесі естетичного діалогу суперечності між Я та Ін-
шим. Те саме можна сказати і про читача, який відкриває автора як власний нереалізова-
ний потенціал особистісного розвитку, але зовсім не обов’язково чітко усвідомлює це [1: 
265]. «Уява і фантатазія автора конституюють художній текст як світ особливих об’єктів, 
які, з одного боку, несуть у собі частку авторського «життєвого світу», а з іншого, перед-
бачають активну участь кожної читацької свідомості, здатної надати текстові неорди-
нарного значення» [6: 37]. П. Рикер відзначив «…якщо значення тексту виникають у 
процесі творення і сприймання, то реципієнтові доступне лише «плинне» «я» автора, яке 
репрезентує не «буття-свідомість», а «становлення-свідомість» [16: 114].

Читання має історично вмотивовані функціональні ознаки. Кожне прочитання твору 
— це подія, що відбувається в реальному світі. 

Читання твору в епоху книгодруку було безкорисливим процесом: «Естетична на-
солода — одна з найтаємничіших і найважливіших складових (надомислової) дії ху-
дожнього твору на реципієнта. Естетичну насолоду затверджує самоцінність особи, яка 
виступає як самозначущий суб’єкт, і участь такого суб’єкта в соціальних процесах осо-
бливо цінна і незамінна жодним іншим типом особи і найменше особою прагматичною» 
[3: 25]. Читання в епоху книгодруку було спілкуванням особистостей: «Зверненість до 
єдиної особистості є внутрішньою настановою літературного твору, і лише при здій-
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сненні такого контакту буття-спілкування може стати духовною реальністю» [7: 33]. Ці 
настанови підкреслювали самоцінність і твору, і літературного спілкування, діалогу-ре-
акції між автором і читачем.

Літературознавство цьому питанню закономірно приділяє постійну увагу. Г. Іщук в одній 
із своїх праць відзначає: «Проблема читацького сприймання була відроджена в обставинах 
нового теоретичного піднесення, яким відзначене наше літературознавство...» [12: 10].

М. Храпченко вказував на те, що без правильного її вирішення, успадкування ді-
йовості виховної ролі літератури врахувати її корисний коефіцієнт дуже важко. «Думки 
деяких літературознавців, — зазначав він, — про те, що вивчення читача виходить за 
межі літературознавства як науки, не можна визнати справедливими, бо література як со-
ціально-естетичне явище існує лише в постійному зв’язку і взаємодії з читачем» [23: 60]. 
Справедливість сказаного підтверджується тим, що самі літературознавці, досліджуючи 
той чи інший аспект творчої діяльності письменника, не можуть не враховувати пробле-
ми взаємовідносин автора і читача.

Міркуючи про виникнення асоціацій, процес образотворення, Г. В’язовський у книзі 
«Орбіти художнього слова» писав: «До кожної асоціації й образу письменник, так би 
мовити, придивляється, мовби запитує сам себе: а що я цим покажу читачеві, як покажу і 
чи скажу йому те, що хочу сказати, чи схвилюю так, як хочу схвилювати?» [5: 18].

Протягом усього розвитку культури людства автор твору мистецтва прагне знайти 
якийсь відгук на нього у сучасників. Здійснення соціальних функцій творчої особистості 
проходить по осі: автор — твір — читач. І від того,  якою мірою цей сполучний компо-
нент — твір — буде точно передавати авторську думку, залежить ефективність його дії 
на читача.

Одним із перших до цієї проблеми звернувся О. Білецький. Читача він намагався 
розглянути в історичному ракурсі. «Ясне діло, — зауважує з цього приводу  Г. Сивокінь, 
— існує велика різниця між вивченням історії читача та дослідженнями (скажімо, кон-
кретно-соціологічними чи просто конкретними) читача сучасного. Історія — це картина 
більш-менш устояна... Але ж сучасний читач для вченого — часто величина більш ніж 
апріорна...» [19: 22].

Звичайно, історію літератури можна якою мірою назвати історією читача. Але річ у 
тому, що час робить певне усереднення цього читача. І тут можна погодитися з М. Руба-
кіним, який стверджує, що «середній читач» є сама книга» [17: 206].

Читач, розглянутий в історичному плані, набуває деякого узагальненого вигляду, 
втрачаючи строкатість свого розмаїття. І очевидно, що інтереси читачів, які знаходяться 
на різних полюсах оцінки одного й того ж твору, в певному періоді часу, при історичному 
розгляді втрачаються. Навіть у творчому розвитку одного автора, на різних його етапах, 
як адресати його продукції з’являються різні, за багатьма ознаками, читачі.

«Діаспора всякої книги, — писав М. Рубакін, — змінюється протягом часу. Вона має 
свій початок, свій кінець, свій максимум, мінімум, оптимум. Змінюється середній рівень 
читача, а значить, і коефіцієнти книг, і еталони. Необхідно прийняти таку мінливість як 
факт, що підлягає дослідженню» [17: 207].

На думку В. Ізера, читання і пізнання літературного твору – це природний динаміч-
ний процес його відтворення: «Акт відтворення не є плавним неперервним процесом, 
а таким, що у своїй суті покладається на переривання потоку вражень для підвищення 
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його ефективності» [11: 273]. Аналізуючи процес читання, В. Ізер вирізняє три аспекти, 
що розкривають сутність відносин читача і тексту: «процес антиципації та ретроспекції, 
послідовність розгортання тексту як життєвої події і враження, викликані подібністю 
текстуального та життєвого досвіду» [11: 273].

 Нас передусім цікавлять взаємовідносини творчої особи з конкретним читачем — 
сучасником у всьому їх розмаїтті, тому що тільки він може розповісти нам про те, якою 
мірою ефективне таке співробітництво.

В. Савченко, розглядаючи у книзі «Шлях у три покоління» творчість В. Чемериса, 
вдається до фіксації своїх вражень від його романів, повістей, оповідань, так і філософ-
ських та морально-етичних узагальнень, викликаних їх прочитанням. Про твори В. Че-
мериса він пише: «Один із тих прозаїків, які не забувають про читача. Усі його твори 
позначені інтригою, насичені «цікавинками», несподіваним ходом сюжету тощо. Його 
можна назвати «найпродуктивнішим прозаїком Придніпров’я і одним із найплодовиті-
ших в Україні» [18: 2005].

Залюбленість письменника в історію рідної землі безмежна. Він із гордістю та болем 
розповідає про драматичні й трагічні, романтичні й сповнені героїзму та самопожертви 
події багатовікового її буття. В. Чепіга відзначив, що писати про В. Чемериса «легко 
і… непросто. Легко – бо є про що, непросто – бо пише він надзвичайно густо, копає, як 
мовиться, глибоко, перевертаючи родючі пласти, засіває свою ниву дорідним творчим 
зерном, що дає добрий літературний ужинок» [22: 152].  В. Чемерис, здається, знає кож-
не Слово, що варте уваги, кимсь написане і вчора, і сьогодні. Має незаперечний смак, 
феноменальну пам’ять, аналітичний розум, вирізняється «глибиною вивчення фактогра-
фічного матеріалу» [22: 154] і вишуканою стилістикою. 

Для такої інтерпретації характерні своєрідні відгалуження від змісту, текстуальної 
сталості, спроби зробити їх підставою для ширших роздумів і висновків, які стосують-
ся загальнолюдських проблем або проблем творчої реалізації мотиву, теми, прообразу, 
певної фабули. У такий спосіб розгортається мислення реципієнта, яке у творі знаходить 
лише відправну точку для вираження своїх поглядів, свого бачення художнього феноме-
ну, свого філософського або естетичного розуміння твору чи загалом творчості письмен-
ника. Інтерпретація літературного твору існує в контексті герменевтики. Герменевтика у 
літературознавстві як теорія розуміння і тлумачення художніх творів зорієнтована на їх 
індивідуальне прочитання і словесне пояснення, що спирається на попередній естетич-
ний та інтелектуальний досвід реципієнта [2:  284–285]. 

К. Ваншенкін намагається своєрідним чином класифікувати цього читача, роздиви-
тися в кожному випадку чіткі індивідуальні риси. Автор називає десять типів сучасного 
читача поетичних творів. Тут є і читач, який визнає тільки авторитети, другий занадто 
самовпевнений і не визнає нічого, третьому вірші, власне, і не потрібні, четвертий — 
вульгаризатор, п’ятий дивиться на художній твір як на протоколи зборів та звітів про 
роботу, шостий — сноб, сьомому, навпаки, все подобається, восьмий пище, але не може 
по-справжньому ні сам написати вірші, ні цінувати написаного іншими, і т. д. «І, наре-
шті, — відмічає К. Ваншенкін, — справжній друг, читач безкорисливий, чуйний, вдум-
ливий, розуміючий. Справжній читач віршів, заради якого варто працювати, якому поезія 
(справжня, звичайно) приносить радість і який сам приносить радість тому, хто пише 
вірші» [4: 71].
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Цікаві думки висловлює Н. Прянишников: «Письменник, — вважає він,     — вирос-
тає з читача, бо кожен визначний письменник був спочатку талановитим читачем і мав 
більш чи менш значний читацький стаж. У кожному з кращих читачів сидить письмен-
ник. Письменник — це колишній читач, а читач — потенційний письменник» [15: 122]. 
Дослідник вказує на той факт, що про інтерес до долі читача в кожного письменника 
свідчить постійне вивчення бібліотек, яке успадковано від великих художників слова. 
Думки Н. Прянишникова про критиків багато в чому збігаються з цитованими вже ви-
словлюваннями Г. Сивоконя. Н. Прянишников пише: «Деякі читачі... самі починають 
публікувати свої читацькі замітки, стаючи поступово читачами-професіоналами, спів-
робітниками бібліографічних відділів журналів. На цій стадії читання з усамітненого 
заняття перетворюється на суспільну справу, оскільки такі «читачі, які публікуються», 
стають літературними критиками й рецензентами...» [15: 123].

У процесі творчої орієнтації взаємозв’язок автора зі своїм читачем має свою еволю-
цію. Одним із підтверджень цього може бути ставлення В.Чемериса до свого читача на 
різних етапах творчого розвитку. 

Із самого початку свого письменницького шляху для В. Чемериса образ читача в сві-
домості творця перебував на етапі свого формування. Про це свідчить аналіз таких гу-
мористичних творів, як «Хто на току, а хто на боку» (1962), «Операція «Земфіра» (1968), 
«Закохана відьма» (1969), «Вуса № 3» (1976), «Музикальний комар» (1980), «Як стати 
щасливим» (1981). 

Те ж саме можна сказати і про повісті «Білий король детективу» (1986), «Три секун-
ди на вибір» (1987). Для творчості письменника характерна періодичність. «Приречені 
на щастя» (1985) завершувала початковий період. Наступний етап увінчався, створен-
ням історичного роману «Ольвія» – одного з найкращих творів В. Чемериса. Принай-
мні, висока оцінка критиків та величезна кількість листів від читачів, які отримав автор,  
яскраво свідчать про це. Твір був написаний у 1969 р. «Десь наприкінці спекотного літа 
1969 року я, нарешті, завершив – після багаторічної, але неспішної, а відтак і приємної 
роботи, – свій перший історичний роман «Ольвія» [20: 12]. 

У цей період письменник не відділяв себе від свого читача. Авторське «я» та читаць-
ке «вони» було об’єднано в одне ціле — «ми». Слухач та герой твору є учасниками однієї 
дії. Хоча роман писався цілих десять років, він здається створеним на одному подихові. 
Багато часу пішло на вивчення матеріалу. Використовуючи період навчання у Літера-
турному інституті ім. М. Горького у Москві, В. Чемерис збирає в найбільших столичних 
бібліотеках матеріал про скіфську добу. Глибоко вивчає не лише Скіфію, її побут, тради-
ції, звичаї, війни, релігію, а й Давню Грецію, Персію часів Дарія та його похід у степи 
Північного Причорномор’я.

Письменник шукав глибинне коріння свого народу, а разом із тим відповідь на питан-
ня, що важливіше для історії: доля народів, події, з яких вона (історія) творилася, чи доля 
однієї людини, її почуття та думки? 

Доля роману дуже схожа на долю головної героїні – Ольвії, така ж непередбачена 
та багатостраждальна (твір 13 років був заборонений), але все-таки щаслива (по-
тім декілька разів перевидавався і увійшов до тридцятитомної бібліотеки шедеврів 
– українських історичних романів), адже в перекладі зі старогрецької Ольвія  означає 
«щаслива».
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Роман має чітку композицію: складається з чотирьох частин, які об’єднують 18 роз-
ділів, та епілогу. Кожний розділ має свою назву. Зав’язкою твору є заміжжя Ольвії проти 
її волі з Тапуром. У романі наявні декілька кульмінацій: народження Ольвією доньки 
замість сина; полон і смерть Ясона, смерть Ольвії. Не зважаючи на трагічну розв’язку 
(смерть головної героїні), твір пройнятий оптимізмом і вірою в силу справжнього кохан-
ня. Особливістю композиції є відступи та описи, пов’язані з походом царя Дарія на скіфів 
(четверта частина роману), а також наявністю любовних колізій. Автор прагне глибше 
розкрити почуття своїх персонажів, їх здатність до романтичних поривань, тому й ви-
користовує саме цей прийом. 

В основі сюжету – дві взаємопов’язані лінії. Перша з них – розповідь про кохання 
Ольвії. Друга лінія – історична: війна скіфів із армією царя Дарія, перемога в ній над 
персами, а також зображення побуту та звичаїв скіфів.  

Сюжет роману «Ольвія» можна назвати концентричним, оскільки домінують при-
чинно-наслідкові зв’язки між подіями у творі. Можна навести багато прикладів: Родон 
прагне миру зі скіфами (причина), а наслідком стає одруження Ольвії з Тапуром; шлюб 
з нелюбом – подружня зрада; народження доньки – втеча від гніву та помсти чоловіка 
тощо.

Головна героїня роману – юна гречанка Ольвія, названа на честь міста, в якому пра-
вителем (архонтом) був її батько. З першої й до останньої сторінки твору її образ є цен-
тральним, вона виступає як активна дійова особа, саме її ім’ям названо роман. 

Для розкриття образу Ольвії В. Чемерис використовує різноманітні художні прийо-
ми: від портретних характеристик у різних життєвих ситуаціях до внутрішніх монологів 
та снів. Протягом  твору читач сприймає цей образ  як рідний, співчуває та захоплюється 
вчинками та сміливістю Ольвії. 

Сильне кохання у В. Чемериса завжди межує – самою своєю надмiрнiстю  – зi смер-
тю. Але, незважаючи на те, все одно перемагає. Бо, як пише автор, тiльки любов чогось 
варта на цьому свiтi.      

Енергiя великого кохання настiльки сильна, що залишається у свiтi навiть пiсля 
загибелi одного із коханих. У снах до Тапура буде з’являтися Ольвія; ознакою безмеж-
ного кохання стала величезна могила, яку видно далеко у степу. 

Отже, Валентин Чемерис – перший в Україні, хто наважився написати роман на скіф-
ську тему. Надзвичайно захоплюючий сюжет, пригодницький жанр, у якому написаний 
роман, вигадливо побудована фабула зробили книжку дуже цікавою. Органічною для 
набутку письменника є його історична романістика про кохання. В. Чемерис на видноті 
часу, читачів, на бистрині доби, він у дорозі-розгоні до нових книг, до вимогливих по-
ціновувачів. Із думою про обнадійливо-втішне і болюче, високе і смішне, заповітне і жа-
люгідно суєтне, про любов і ненависть. Його письменницьке чуття спонукає знаходити 
цікавий ракурс бачення гуманістичного заряду і оптимального вияву особистості, напо-
вненість її психологічними струменями буття і долі, праці-боріння, пошуків і здобутків.

Імовірний читач присутній і в більш складній інтерпретації в історичному романі 
«Без права повернення» В. Чемериса. Автор уводить в оповідь образ звіра як передчуття 
чогось дуже поганого, навіть як застережника біди. «Аж тут із заметілі донісся ґвалт, і 
на бруківку вискочив чималий сірий звір, з добру вівцю завбільшки. Вздрівши валку, 
звірюга з несподіванки аж присів на задні лапища. Його очі яріли жаринами й двома вог-
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никами світилися в білій млі, із загривка сочилася кров – така яскрава в білій круговерті, 
що аж у вічу різало. Зустрівшись поглядом з Дорошенком, звір наче здивовано рикнув: 
«О, а ти чого тут опинився?! Тікай, брате, якщо ноги маєш. Москва таких як ми з тобою, 
неласкаво зустрічає…». «Звір зник у заметілі, лишаючи в білому снігу кривавий слід, по 
якомусь часі зникли в тій завії й переслідувачі, й швидко з того боку, куди вони подалися, 
почулося протяжне, напевне ж, прощальне виття – мужики відводили душі. Та ось виття 
урвалося, натомість почулися глухі удари і схвильований гул мужиків… Чомусь стало 
жаль вовка, добрий звір, розкішний…» [21:  12]. «А над Москвою, що розчинилася в 
сірому мороці, все так же сіявся сніг, і здавалося, що в царюючому граді тихо і благо-
словенно. Та ось у завиванні вітру раптом вчулося виття сіроманця. Пронизливе, тоскне, 
наче передсмертне…» [21: 19]. Автор формує багаторівневу наративну структуру твору, 
вводячи в контекст образ вовка, наділяє його якостями людини, навіть людською мовою, 
який попереджає про небезпеку, наче говорить: зупинись, подумай. «А ти, чоловіче, вов-
ком не хочеш стати? Переходь до нас у зграю, у нас, вовків, життя веселе – все на ногах 
та на ногах. Лісами, степами та ярами на Україну махнемо, га?..» [21:  158], – читає на 
вимірах інтуіції Петро Дорошенко з погляду вовка, ймовірно, уведений до тексту з ме-
тою наголосити на значущих, доленосних подіях із життя персонажа. Ці епізоди з життя 
Дорошенка варто трактувати як відносно самостійні за темою та сюжетом розповіді, що 
увиразнюють авторську концепцію героя, не вповні означену впродовж основної оповіді. 
Декодувати значення і призначення образів може лише той, хто має «передчуття» худож-
ньої мови, а також уявлення про естетичні механізми образотворення. Творчий механізм 
В. Чемериса, завдяки якому просте видиво перетворюється на феномен, сповнений не-
сподіваних смислів та образів. 

Сучасний дослідник має визначити не лише чинники, які вплинули на творення ро-
ману, в й проаналізувати саму структуру тексту. Про інтенційність літературного твору 
Р. Інгерден влучно відзначив: «Літературний твір з’являється у той момент, коли для 
цього визрівають життєві та психоемоційні обставини, в яких перебуває авторське Я. 
Літературний твір – це суто інтенційний твір, джерелом існування якого є творчі акти 
свідомості автора, а фізичною основою – текст, усталений на письмі або за допомогою 
іншого фізичного засобу можливої репродукції. Завдяки двоплановості його мови він 
водночас інтерсуб’єктивно доступний і відтворюється, тому стає предметом інтенцій-
ним, інтерсуб’єктивним із огляду на певну суспільність читачів. Отже, художнє сприй-
няття твору постає як акт співтворчості («літературний твір є тим, на що спрямовані 
наші акти свідомості»), як акт «пізнання твору» [2: 273]. В. Чемерис належить до тих 
митців, що прагнуть художньо осягнути закони світобудови, що, власне, й зумовлює на 
формальному рівні наявність у структурі прозового твору великої кількості конструкцій 
філософського змісту.

Для пізніших творів письменника характерна більша філософічність. Але це ніколи 
не відводило його творчий процес від «імовірного» адресата. Міхал Павел Марковський 
зазначив про антропологічне читання літературного тексту – «тексти показують нам не 
артефакти та їхні внутрішні суперечності, а передусім людину, яка з їхньою допомо-
гою намагається якось зорієнтуватись у власному світі» [14: 492]. Войцех Каляґа писав: 
«роль читача зводиться до видобування того стабідбного й незмінного значеннєвого ко-
реня і добудування його, неначе скелета, інтерпретацією, продиктованою формою того 
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самого – твердого за своєю природою – скелета» [13: 158–159]. Навіть Ролан Барт наді-
ляє свого scriptible читача роллю лише співпраця: «Текст нагадує цей новий різновид 
партитури: він домагається від читача активної співпраці» [13: 159].

В. Чемерис міцно закріпився на позиціях талановитого письменника історичної про-
зи, активного громадського діяча. У поле його літературних зацікавлень потрапляють 
митці з різних сфер діяльності: письменники, імператори, полководці, гетьмани, козаки, 
політики, державні діячі, філософи та ін. Серед визначних постатей, які стали об’єктами 
його літературно-художніх досліджень, – Октивіан Август, Вергілій, Горацій, Дмитро 
Гуня, Петро Дорошенко, Олександр Македонський, Карл Густав Маннергейм, Публій 
Овідій Назон, Яків Остряниця, Павлюк, Іван Сулима, Богдан Хмельницький, Ціцерон. 

В. Чемерис – автор історичних романів: «Ольвія» (Всеукраїнська літературна Ар-
кадієвська премія 2009), «Скандал в імператорському сімействі», «Смерть Атея» (літе-
ратурна премія імені Д. Яворницького), «Епірська відьма, або Олімпіада – цариця Ма-
кедонська», «Марина – цариця Московська». За романи з історії України «Фортеця на 
Борисфені» та «Ордер на любов» автору присуджена Міжнародна премія Українського 
козацтва «Лицарське перо», 2008 рік. У 2009 році присуджена літературна премія імені 
Івана Мазепи за історичний роман про гетьмана Петра Дорошенка «Без права повернен-
ня».

Своєрідним літературним витвором-маніфестом В. Чемериса стала книга «Генерали 
імперії», а, саме, вміщені два твори: історичний роман «Без права повернення» (2002) 
та повість-есе «Лінія Маннергейма» (2003). Під однією обкладинкою опинились дві, на 
перший погляд, різні постаті: український гетьман Петро Дорофійович Дорошенко, який 
жив у ХVІІ ст., та національний герой фінів Карл Густав Еміль Маннергейм, який на-
родився на два століття пізніше. Але, якщо придивитись уважніше, то можна зрозуміти, 
що спільного в українського та фінського героїв багато: обидва певний час служили Ро-
сійській імперії, обидва домоглися високих чинів. Водночас і Дорошенко, і Маннергейм 
палко любили батьківщину і заради неї кинули виклик імперії.

Саме в книзі В. Чемерис найбільш повно, ніж в інших творах, декларує в прозовій 
формі свої погляди на творчі взаємовідносини з читачем. Порівняльний аналіз роздумів, 
наявних в історичному романі «Без права повернення» та повісті-есе «Лінія Маннергей-
ма», з тим багатим матеріалом, який ми знаходимо в його виступах, статтях, листах, до-
зволяє найбільш повно уявити діалектику взаємозв’язку автора художнього твору та його 
читача, побачити це в динаміці творчості В. Чемериса. На нашу думку, є всі підстави 
вважати аналізовану книгу «Генерали імперії» інтелектуальним мистецьким продуктом 
творчої лабораторії В. Чемериса. 

У цьому випадку, розглянувши ставлення В. Чемериса до проблеми читача як орі-
єнтир творчого процесу, зіставивши думки інших авторів з цього приводу, цілого ряду 
літературних критиків, літературознавців, можна стверджувати, що справжній художник 
не може творити без орієнтації на споживача своєї творчої продукції. У кожного це здій-
снюється у зв’язку з індивідуальною творчою манерою та змінюється згідно з динамікою 
творчого процесу і умовами, в яких він здійснюється.

«Письменство для мене, – зазначає В. Чемерис в автобіографічному романі «Це я, 
званий іще Чемерисом», – було, є і буде, аж доки житиму на цьому світі, життям, його 
сенсом, вірою в завтра. Це мій кисень для дихання, кров для життя, все те, без чого я 
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вже не можу жити». «Про себе, – згадує В. Чемерис, – народився я з волі батьків своїх, а 
письменником народився лише з власної волі й бажання. Тільки зі своєї і – нічиєї іншої. 
Тут я сам себе породив, діючи за відомим принципом: кожен сам коваль свого щастя. Це 
була та моя мета, яку я ще з малих років поставив перед собою, до якої затято, наперекір 
усьому йшов, йшов і йшов і, врешті, досягнув її. І більше мені в цьому світі (крім як чи-
стого паперу, бажання писати й можливості видаватися) нічого не треба. Ніхто не може 
мене змусити відмовитись від того, що я роблю. Я – пишу, і в цьому все моє життя».

І сьогодні, коли в мене вийшло більше сорока книг – збірки гуморесок, оповідань, 
повістей, історичних романів, романів-есе – зазначає в інтерв’ю 20 червня 2014 р. В. Че-
мерис, – я вважаю (і твердо переконаний), що найкраще, і найблагородніше, і найсвя-
тіше, але найтяжче у світі заняття, що прирівнюється і до солодкої праці, і водночас до 
каторжної прикутого до весел галерника – так ось таке воно, писання книг. 

XX століття пройшло під знаком герменевтики і філософії мови як наук про ро-
зуміння. Культура, відкривши онтологічність розуміння (М. Гайдеґґер), дійшла до 
необхідності напрацювання і усвідомлення технологій, практик розуміння, тому так 
уважно й дбайливо ставилася до твору, який вчить розумінню, бо містить у собі смисл 
і механізми його продукування, тому веде людину до саморозуміння (П. Рікер). Гло-
бальний інформаційний світ, частиною якого стає література, як і реальний — багатий 
і різноманітний. Сформований глобальний інформаційний простір дає можливість за 
короткий період часу перегорнути велику кількість творів, розшукати будь-яку інфор-
мацію щодо твору, зробити безліч концептуальних зіставлень. Пошукові портали — 
вдалий спосіб застосувати свою інтуїцію, власну інтерпретаційну схему сприйняття 
літератури із запропонованих баз даних про неї. Але тільки людина може подибувати 
і відбирати необхідний їй матеріал відповідно до свого бачення світу, оскільки її мис-
лення – це не тільки слова, але і картина світу — видимі й невидимі зв’язки явищ, 
процесів, предметів, подій, що репрезентуються цими словами. Тож аби бути успіш-
ним читачем у нових соціокультурних умовах читання, слід і вивчати нові можливості 
читання, і розвивати свою особистість задля осмислення того, що надасть у вигляді 
досвіду читання нова культура.

Літературоцентризм та культ книги поступово дезактивуються, стратегії виготовлен-
ня, поширення й рецепції повідомлень у культурі тотальної інформаційності здійсню-
ються за типами, характерними зокрема для мас-медійного дискурсу. Література не є за-
мкненим на собі простором, вона отримує вплив ззовні, зокрема нові інформаційні й ко-
мунікаційні можливості розмивають її межі, загрожуючи автономності, та долучаються 
до процесу формування нового її соціокультурного ціннісно-функціонального статусу.

Історична романістика останніх десятиліть і наука про неї позначені такими досяг-
неннями, як звільнення від тенденційно-методологічного спрощення художності, від 
ідеологічних регламентацій, збагачення інтелектуально-критичного мислення, шляхів 
і засобів трансформації історичного наративу в художню систему, «нових прочитань» 
сторінок історії України.
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В статье рассматриваются различные формы ориентации на читателя (чита-
тельское восприятие) как мастеров художественного слова (в декларациях и непосред-
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интЕЛЛЕКтуаЛЬно-КритичЕСКаЯ  
модЕЛЬ аК. воЛЫнСКого

В статье рассматривается система ценностных ориентиров Ак. Волынского. Де-
лается акцент на ряде парадоксальных суждений критика, обусловленных противоре-
чивостью его мировидения и незавершенностью критической системы в целом. 

Ключевые слова: интеллектуал, критическая рефлексия, кризисное сознание.

Постановка проблемы. Ак. Волынский как теоретик искусства и критик является 
одной из противоречивых фигур литературного процесса к. XIX – н. ХХ в. Заметим: 
до 50-х годов ХХ века существовал запрет на упоминание его имени, несмотря на то, 
что в 20-е годы он возглавил Петроградское отделение союза писателей и коллегию 
издательства «Всемирная литература». Многие исследования Ак. Волынского в обла-
сти философии культуры, сравнительной культурологии, творчества Ф. Достоевского 
и Н. Лескова являются до сегодняшнего времени библиографической редкостью. Пер-
вые значимые оценки его литературно-критической деятельности были даны в рабо-
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тах Е. Толстой (США), Б. Менцель (Германия). Попытки научного подхода к наследию 
Ак. Волынского в последнее десятилетие очевидны в статьях В. Котельникова, Л. Пильд, 
К. Созиной и др. Б. Менцель отмечает следующий факт: «Традиционная сила русской 
критики, ее способность к пророчеству основываются на программных статьях, начиная 
с годовых обзоров В. Г. Белинского, через эссе критика-символиста Акима Волынского, 
через теоретизирующую критику формалистов Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума, статьи 
мыслителей оттепели Владимира Померанцева и Владимира Лакшина, вплоть до знако-
вых текстов эпохи перестройки» [5: 150]. В сборнике избранных трудов В. Н. Топоро-
ва «Петербургский текст русской литературы» отмечается широкое «концептуальное» 
воздействие Ак. Волынского на литературный процесс 1920-х гг. По всей вероятности, 
такая оценка дана, прежде всего потому, что критика Ак. Волынского являлась философ-
ско-эстетической. Более того, Ак. Волынский указал на ценность философско-религиоз-
ного знания, объявив о своей модели идеалистического мировидения культуры, противо-
стоящей «царившей» в тот период позитивистской. В связи с этим, он предвосхищал 
решение проблем, которые станут актуальными в культурном пространстве ХХ в. Но его 
попытки переосмыслить развитие литературного процесса, перестроить литературную 
иерархию остались не замеченными, ибо были вытеснены работами его контраверсаль-
ных коллег (Д. Мережковского и других критиков-символистов к. XIX – н. ХХ в.). Более 
того, теоретические исследования Ак. Волынского о возрождении идеализма в философ-
ской и литературной мысли не были учтены авторами сборника «Проблемы идеализма». 
Н. Бердяев, С. Булгаков, Б. Струве не сочли необходимым включить в сборник статьи 
своего учителя. Резким суждениям подвергался анализ Ак. Волынского творчества рус-
ских писателей, при том, что книги о Ф. Достоевском Н. Бердяева и С. Булгакова во 
многом строились на концепции ранних работ критика. Вокруг имени Ак. Волынского 
сохранялось «некое негативное мнение», объясняемое резкой тональностью его письма.

Долгий период времени его работы предпочитали просто игнорировать. Затем си-
туация постепенно изменилась. Первая библиография работ Ак. Волынского появилась 
уже в 1915 г. в книге С. А. Венгерова «История русской литературы ХХ века»; в сбор-
нике «Русские писатели» (1924 г.) вышла новая библиография И. Владиславлева, в по-
смертном сборнике 1928 г. – Б. Веккера; в 1990-м – Евг. Ивановой и А. Рейтблат. И тем 
не менее, если учесть, сколько его текстов не опубликовано, не говоря уже о рукописях, 
становится понятным, что исследование феномена Ак. Волынского еще впереди.

Целью статьи является обращение к некоторым аспектам его творческой деятель-
ности, позволяющей судить об особом типе критика-интеллектуала.

«Интеллектуалом как персонажем мировой литературы или культуры может назы-
ваться личность, глубоко проникающая в философию культуры, публицистику, историю 
литературы, и являющуюся знаковой фигурой на сцене современной ему истории» [4]. В 
таком плане, как нам представляется, можно оценить роль значимых литературных кри-
тиков к. XIX – н. XX в. Заметим, что о парадоксах русской критической рефлексии этого 
периода написано немало исследований. Однако в перечне знаковых фигур, как правило, 
упоминающихся литературоведами, таких как В. Розанов, Л. Шестов, Д. Мережковский, 
имя Акима Волынского практически не встречается. Еще раз подчеркнем: этот факт объ-
ясняется тем, что до сих пор не систематизированы его работы, часть статей находится 
в архивах, не издано эпистолярное наследие критика. Более того, очевидно, что Ак. Во-
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лынский фигура в определенной степени одиозная, стоящая в абсолютном отдалении 
от всех современных ему течений и направлений, и оставившая много резких суждений 
как о предшествующем ему литературном процессе, так и современном. Любопытно, 
что в различные времена ХХ века Ак. Волынский был одинаково не любим. В советский 
период ему не прощали беспощадного отношения к В. Белинскому и шестидесятникам, 
в период к. ХХ – нач. ХХI вв. – полемического отношения к модернизму. О том, что 
Ак. Волынский был ярким философом и критиком, ироником, близким к хайдеггеров-
ской школе, к системе Р. Рорти, знатоком культуры, в частности, балетного искусства, 
написавшим оригинальные исследования о Леонардо да Винчи, Рембрандте, античной 
культуре, в исследованиях упоминается вскользь.

В. Шмидт указывает, что понятие «парадокс» означает в греческом языке «выска-
зывание, противоречащее «доксе», то есть господствующему общепринятому мнению, 
ожиданию. Исходя из этого суждения, критический дискурс Ак. Волынского действи-
тельно парадоксален. Его суждения, как правило, жестки и противоречат мнению его 
современников. Освобожденный внутренне от власти мыслительных стереотипов, также 
как, впрочем, и В. Розанов, непримиримый в оценках существующих ценностных ори-
ентиров, парадокс Ак. Волынского нарушает все установленные смысловые иерархии, 
стремится к постановке противоречивых и часто, одновременно неразрешимых про-
блем, и в этом плане вписывается в контекст деконструктивистского мышления. Он под-
верг решающему пересмотру целые исторические пласты литературы, искусства, фило-
софско-религиозной мысли, вместе с тем, провозглашая необходимость универсалист-
ского синтеза в литературе и культуре. Сегодня многие исследователи отмечают, что весь 
Серебряный век жил предчувствием великих синтезов, и ряд теоретиков символизма, в 
частности, Вяч. Иванов, Д. Мережковский, А. Белый, дали метафизическое и поэтиче-
ское выражение таким предчувствиям. Но едва ли не один Ак. Волынский аналитически 
показал и возможности, и препятствия для движения к такому синтезу.

Очевидно, что главной проблемой в своей системе он считал философскую критику 
культуры и, в этом аспекте, критик, по мнению современников, был колоритной и свое-
образной фигурой: смиренным доминиканцем, прозелитом Савонаролы и инквизитором 
одновременно. Во всем аскет, фанатик и герой, соединивший в себе «страшно умствен-
ную высоту с идеальными построениями». Ак. Волынский писал, что на него повлиял 
миллион аллегорий и цепи метафор отца (занимавшегося книжным делом) и чувствен-
ность матери. Видимо поэтому, в его интерпретационной практике ощущалась верти-
кальность, т. е. выраженная в жизненно-символических формах устремленность к абсо-
лютному, которую он будет требовать от словесного творчества, отыскивать в «экспан-
сивной пластике» и, наконец, в балете найдет наглядное ее воплощение. Аккумулируя 
грезы вертикальности, – писал Г. Башляр, – мы познаем трансцендентность бытия [1]. 
Но движение к Абсолюту приводило критика часто к отходу от человеческой истории, от 
всего, что обременяло дух. Познание бытия представлялось ему как подчиненность Богу. 
«Господь говорил Иову из бури: «Кто сей, омрачающий Провидение словами без смыс-
ла?», – часто повторял он библейское суждение в своих статьях. Момент рационального 
постижения, с его точки зрения, есть момент смысла, все остальное несущественно. Бо-
лее того, он считал, что постижение смысла бытия выражается в символах, знаках, за-
писывая которые можно осмыслить ценную для человека сущность: «Мир есть писание, 
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Книга». О себе Ак. Волынский иронически скажет: «В сущности я ведь и не что иное как 
книга – ничем другим я быть не хотел» [3: 60]. Тем не менее, в эту книгу вписывались 
идеальные смыслы, иррациональные влияния, богочувствования, обращенные к сердцу, 
а не к разуму, искавшие радость и святость в ежеминутной миссии.

Заметим, что уже в ранний период своей деятельности, Ак. Волынский написал ра-
боту «Теолого-политическое учение Б. Спинозы», у которого нашел не только логическое 
оформление своих религиозно-философских интенций, но и понимание свободного мыш-
ления, развивавшегося на определенной национально-культурной почве и выражавшееся 
сильным языком страсти и убеждения, более того осознание христианской этики «в свете 
рационализма». Позднее не избежал Ак. Волынский интереса к А. Шопенгауэру и Ф. Ниц-
ше. Все отмеченные влияния определили синкретизм концепции Ак. Волынского.

Принципы интерпретации Ак. Волынского очевидны в его оценках Д. Мережков-
ского, З. Гиппиус, О. Уальда, Вл. Соловьева, Вяч. Иванова. Отметим влияние личной 
драмы отношений Ак. Волынского и З. Гиппиус, нашедшее отражение в повести З. Гип-
пиус «Златоцвет» и ее 99 письмах к нему, суждениях поэтессы о книге Ак. Волынского 
«Леонардо да Винчи» и его отношении к декадансу в целом. О крайностях полемиче-
ских суждений Ак. Волынского могут свидетельствовать высказывания критика о по-
этическом сборнике З. Гиппиус «Зеркало». М. Ямпольский в исследовании «О близком» 
пишет, что зеркало не отражает субъективное сознание и объект созерцания. Оно, как и 
телескоп приближает увиденное. В работе «Демон и лабиринт» он продолжает свои раз-
мышления: «ситуация близости (зеркало) не дает возможности преодолеть дистанцию, 
связанную с двойничеством» [7]. В связи с указанными суждениями, заметим, что кри-
тик увидел в сборнике З. Гиппиус двойственность, определяемую ее миросозерцанием. 
Вопреки оценкам своих современников, он полагал, что сборник написан под влиянием 
«навеянных и внушенных идей» и является неким современным демоническим поветри-
ем, отсюда литературная костюмированность, кокетливая изобретательность без всякого 
смысла. Ак. Волынский отмечает в поэзии З. Гиппиус «суетный шелест и шорох под-
битых шелком платьев», диалоги, напоминающие «беззвучный шепот», монологи, пред-
ставляющие собой отрывки из чужих статей, вследствие чего и «происходит» бедность 
психологического содержания, заменяемая крикливостью». Вместе с тем, его привлека-
ла вертикальная доминанта, т. е. легкость, изящество формы, умение поэтессы создать 
некий телесный облик. Именно потому он впоследствии назовет З. Гиппиус женщиной 
легендарно-мифологических времен. Вместе с тем, эту ноту З. Гиппиус не услышала и, в 
своих воспоминаниях, весьма пренебрежительно высказывалась о неком критике, кото-
рый ничего не понимал в искусстве и писал «уродливые статьи». В свою очередь Ак. Во-
лынский дает резкую оценку известной работе Д. Мережковского «О причине упадка и 
о новых течениях в русской литературе» [6]. Полемика касается проблемы соотноше-
ния декадентства и символизма, и, как следствие, понимания таких понятий как сим-
вол и тип. Как известно, Д. Мережковский очерчивал основные тенденции в литературе 
к. XIX – н. XX вв. следующим образом: «три главных элемента нового искусства – это 
«мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности». 
Первый элемент заключается в религиозном антипозитивистском идеализме. Третий – 
«жадность к неиспытанному, погоня за неуловимыми оттенками, за темным и бессозна-
тельным в нашей чувствительности», как это предвосхищали Флобер, Мопассан, Турге-
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нев и Ибсен, а Бодлер и По осуществляли то, что французские критики более или менее 
удачно» назвали «импрессионизмом». Центральным с точки зрения Д. Мережковского 
является второй элемент, символ. «Символы должны естественно и невольно выливаться 
из глубины действительности. Если же автор искусственно их придумывает, чтобы выра-
зить какую-нибудь идею, они превращаются в мертвые аллегории». В качестве примера он 
приводит страницы романа Г. Флобера, на которых изображены последние моменты жизни 
мадам Бовари, сопровождающиеся песней шарманки. С точки зрения критика они (мгнове-
ния на грани жизни и смерти) представляют действительность глубже, «чем самые смелые 
человеческие документы позитивистского романа», так как «рядом с течением выраженных 
словами мыслей вы невольно чувствуете другое, более глубокое течение» [6: 19].

Но символами, по Д. Мережковскому, могут быть и характеры, такие как Санчо Пан-
са и Фауст, Дон Кихот и Гамлет, Дон Жуан и Фальстаф. Такое неразличение «символа» 
и «типа» было критически встречено Ак. Волынским, который писал: «Для типов нуж-
на художественная абстракция, отвлечение от частных предметов. Символ есть частное 
явление, соединенное с бесконечным, мистическим началом. Типы – вымысел, продукт 
логического обобщения, символы – добыты или пытливым сознанием, или человече-
ским инстинктом истины» [3: 285]. Очевидно, что и Д. Мережковский, и Ак. Волынский 
только подступали к тому мифопоэтическому определению символа, которое сложится в 
русском символизме благодаря концепциям А. Белого и Вяч. Иванова.

Заметим также, что уже в 90-х годах Ак. Волынским четко осознавалось не просто 
различие между «декадентством» и «символизмом», а их противопоставленность друг 
другу, о чем он писал в статье, называвшейся именно «Декадентство и символизм». Впо-
следствии, в книге «Борьба за идеализм» он указывал, что в современной европейской 
литературе, оба явления обозначились в один и тот же исторический момент: первое 
– как протест против старых философских воззрений, второе – как переработка художе-
ственных впечатлений в новом свете [2].

Если декадентство, с точки зрения Ак. Волынского, явление негативное, ценностью 
которого является только выступление против материализма и позитивизма, то симво-
лизм объединяет «в художественном изображении мир явлений с миром божества» и по-
этому, «победив декадентство, с его наивно банальными химерами и его демоническим 
пустословием», символистская поэзия восстанавливает «связь с религиозным сознани-
ем», открывая вечное в мире явлений [2: 287].

Вследствие остроты полемики и несдержанности суждений двух полемизирующих 
критиков наступил разрыв отношений Ак. Волынского c З. Гиппиус и Д. Мережковским. 
Завершилась особая форма их диалогических связей, что привело в конечном итоге к 
отторжению критика от литературного окружения.

Парадокс критика заключается в том, что он был одним из первых русских литера-
турных критиков, работавшем в журнале «Северный вестник», открытым для русского 
и европейского декадентства. Своими остро полемическими, сенсационными, как ни 
у кого другого, выступлениями, Ак. Волынский освобождал почву от старого «наслед-
ства», но неожиданно оказался изолированным в том литературном движении, начало 
которому сам положил.
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інтЕЛЕКтуаЛЬно-Критична модЕЛЬ аК. воЛинСЬКого
У статті розглядається система ціннісних орієнтирів Ак. Волинського. Робиться 

акцент на ряді парадоксальних суджень критика, зумовлених суперечністю його світо-
бачення та незавершеністю критичної системи в цілому.
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The sYsTem of The valueD reference-poinTs of аk. volinskY
In the article the system of the valued reference-points of Аk. Volinsky is examined. The 

spiritual evolution of world seeing is traced. An accent is put on the row of the paradoxical 
judgements of critic.
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КатЕгоріЯ ЕмоЦійноСті в КонтЕКСті творів
євгЕніЇ ЯроШинСЬКоЇ

У статті досліджується проблема емоційності мови художньої літератури, а зо-
крема засобів та способів вираження категорії емоційності в ідіостилі Є.Ярошинської. 
На основі комплексного аналізу особливостей мовостилю буковинської письменниці, з 
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урахуванням теоретичних праць відомих вітчизняних та зарубіжних мовознавців вибуду-
вано науково-методологічну модель дослідження мови художніх творів Є.Ярошинської з 
точки зору суб’єктивних факторів у мові; простежено закономірності функціонування 
експресивно-емоційних виражальних засобів, що є характерними саме для мовотворчос-
ті письменниці.

Ключові слова: емоційність, експресивність, ідіостиль, категорія, суб’єктивна 
оцінка, мовний стиль.

Феномен емоційності, дослідження переваг чуттєвого начала над розумовим і вольо-
вим детермінує лінгвістичні студії багатьох вітчизняних і зарубіжних учених (Ф. Баце-
вича, О. Вольф, Н. Гуйванюк, С. Єрмоленко, А.Загнітка, І. Чередниченка, В. Шинкарука 
та ін.). 

У мовознавчому дискурсі емоційність розглядають у контексті категорій експресив-
ності, оцінки, суб’єктивної модальності. ЇЇ вербалізують різні синтаксичні конструкції, а 
передусім лексеми, що найбільш релевантно відображають емоційну шкалу – позитивну 
чи негативну: з одного боку, радість, захоплення, схвалення, з іншого – осуд, зневага, 
презирство. На думку С. Т. Шабат-Савки, лексичний рівень мови слугує фундаментом 
творення емоційного дискурсу – ситуативно вмотивованої мовленнєвої одиниці, спрямо-
ваної на вираження інтенцій мовця, що пов’язані з емоційно-почуттєвим станом осно-
вного суб’єкта комунікації, його позитивним чи негативним реагуванням на побачене, 
почуте, висловлене [10: 208]. 

Розглядаючи емоційність у ракурсі категорії експресивності, звернемося до лінгвіс-
тичної концепції Ш. Баллі, в якій чітко простежується теза про те, що афективний фак-
тор виступає обов’язковим компонентом будь-якого висловлення і виконує два завдання: 
вираження суб’єктивного світу мовця (його думок, почуттів, настрою та ін.) та викорис-
тання відповідних мовних засобів для певного впливу на інших учасників комунікації 
[1: 20]. Згідно з поглядами мовознавця, якщо навіть у самій структурі висловлення від-
сутні будь-які елементи, що є показниками експресії, вона все одно виражається у ньому, 
оскільки виникає у зв’язку з якоюсь ситуацією і в цій ситуації висловлення емоційно 
забарвлюється вже самими почуттями мовця [1: 20].

Комунікативна функція людського мовлення в багатьох випадках вимагає не тільки 
нейтрального називання певної реалії, але й її оцінки, яка виникає у зв’язку з виявленням 
почуттів, настроїв або душевних переживань. Оцінність мови виявляється в її емотив-
ності та експресивності. Якщо експресивність розглядати як засіб виразності, посилення 
впливової сили висловлюваного, підкреслення якихось особливостей самої реалії, а емо-
тивність – як засіб виявлення почуттів мовця, його оцінного ставлення до реалії, в лек-
сичній системі сучасної української мови вичленовуються стилістично відмічені шари 
експресивної й емоційної лексики [3: 103 - 124].

актуальність нашого дослідження полягає у необхідності вивчення проблеми ре-
алізації емотивної функції мови, у глибинному вивченні експресивно-емоційних вира-
жальних засобів мови в одній із найважливіших сфер її функціонування – у художньому 
стилі, зокрема – в ідіолекті Є.Ярошинської.

мета роботи – визначити особливості функціонування емоційних лексем в худож-
ньому мовленні Є.Ярошинської, української письменниці, яка «належить до письменни-
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ків, що відіграли помітну роль у розвитку прогресивної української культури на Буковині 
кінця XIX − початку XX століття. Вона була здібним прозаїком, невтомним збирачем 
і популяризатором народної творчості, народним вчителем, активним громадським ді-
ячем, її кращі оповідання, нариси, новели, в яких зображено життя трудової людини, 
перейняті глибоким і щирим гуманізмом» [7: 3].

Складність дослідження емоційності − в її багатоаспектності. Ця семантична кате-
горія поки що досконало не вивчена, незважаючи на частотність її вияву в мові та увагу 
до неї з боку лінгвістів і логіків. Сучасна лінгвістика виходить із того, що мова слугує 
не лише для обміну думками, але й для вираження емоцій автора та впливу на емоцій-
ну сферу читача (В.В.Виноградов, Г. В. Колшанський, А. А. Леонтьєв, А. А. Уфімцева, 
Д.М.Шмельов та ін.). Вплив автора мовлення може реалізуватися або як безпосереднє 
спонукання до дії, або як прихований вплив для формування певного розумового на-
строю отримувача інформації. Але в кожному конкретному випадку вплив на адресата 
відбувається через активізацію різних елементів психологічного механізму сприймання 
повідомлення адресатом [6]. У комунікації мовець не тільки передає «предметні повідо-
млення про дійсність, реалізує конкретні пропозитивні смисли, але й намагається пока-
зати індивідуальне, емоційно-чуттєве сприйняття довкілля, вплинути на почуття та волю 
співрозмовника» [10: 203]. 

Основний аспект лінгвістичної інтерпретації емоцій – це їхня реалізація у мовленні, 
що особливо яскраво проявляється у так званій емоційно-оцінній лексиці. Автори пер-
шого українського словника лінгвістичних термінів Є. В. Кротевич і Н. С. Родзевич таку 
групу лексики визначають як емоційну і у дефініції вказують, що це «слова, які слугують 
засобом вираження почуттів та настроїв людини» [8: 58]. У складі цієї лексики виділено 
такі групи: 

1) слова, що безпосередньо означають почуття: любов, ненависть, радість, жах, 
покора тощо; 

2) слова, у значенні яких подано оцінку явища, предмета: хороший, поганий, жах-
ливий, чудовий тощо; 

3) слова, у яких емоційне ставлення до предмета або явища виражається граматич-
ними способами, особливими суфіксами та префіксами: кошенятко, вітрюга, бабуся, 
малесенький тощо [9: 58]. 

Як зазначає В.Д.Шинкарук, «у мовній картині світу віддзеркалений емоційний світ 
людини, що реалізується в розмаїтті арсеналів мовних засобів, покликаних позначати й 
виражати емоції. Є два шляхи вираження емоцій у мові: 1) вони відображаються в мові 
як емоційний супровід, емоційне забарвлення, що виникає в результаті проникнення в 
мовлення емоційного стану мовця у вигляді його емоційних оцінок; 2) емоції віддзерка-
люються мовними знаками як об’єктивно існуюча реальність, подібна до будь-якої іншої 
конкретно спостережуваної  реальності» [11: 31]. 

Важливого значення у розумінні емоційно-оцінної лексики в українському мовоз-
навстві набула монографія А. А. Бурячка «Українське усне літературне мовлення», де 
автор обґрунтовує співвідношення емоційної та оцінної лексики. Лексику, яка виражає 
тільки оцінку, науковець називає оцінною, а ту, яка, крім оцінки містить ще й емоцію, 
називає емоційною, до того ж стверджує, що емоційною не може вважатися лексика, яка 
не містить оцінки [2: 17]. Нам імпонує такий погляд на проблему емоційності у мові, а 
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також більш вдалим видається термін емоційно-оцінна лексика, оскільки термін емо-
ційна лексика не передає двоплановість вираженого значення − емотивного й оцінного. 

Отже, емоційна лексика – це лексика характеризувальна й оцінна; в емоційно забарв-
леній лексиці, крім елементів характеристики й оцінки, є елементи відбиття почуттів 
мовця – його симпатії, ласкавої прихильності, зворушеності, захоплення або, навпаки, 
незадоволення, обурення, відрази. При цьому, звичайно, емоційність можна розглядати 
як частковий вияв експресивності, оскільки емоційна лексика завжди є експресивною, 
тоді як експресивні лексичні засоби не обов’язково повинні бути емоційними.

У мові творів Євгенії Ярошинської фіксуємо чимало емоційно забарвлених слів. 
Найбільш продуктивними є слова, які позначають певні почуття і містять емоційний 
елемент уже в основному значенні. Для мовостилю письменниці характерними є вжи-
вання лексем на позначення абстрактних понять (щастя, радість, любов тощо): Кость 
дивився з утіхою на її радість; він чув себе гордим, що був у силі зробити своїй милій 
таку приємність; він раював, сидячи при ній, слухаючи її слів, повних любові (12: 273); 
Темнота не дала єму бачити зворушене лице дівчини. На тім лиці пробивалася радість, 
щастє, змішане з непевностю (12: 154). 

Гармонійним, логічним прийомом є введення у контекст поряд з такими словами 
лексеми надія, яка наче стає підґрунтям для сприйняття читачем значень подальших  по-
дій у житті персонажа: Якась надія, якесь тремтяче ожиданє пробивалось в її очах; їй 
здавалось, що ось туй-туй прийде до неї щастє, загостить радість (12: 330).

Виражальної сили набувають подібні емоційні слова в афористичних виразах. Так, 
розмірковуючи над місіонерською роллю священика, Є.Ярошинська вводить антонімічні 
пари емоційних іменників з абстрактним значенням: Священик повинен бути батьком 
своїх парафіян, повинен бути їх дорадником, лікарем, повинен ділити з ними радість і 
сум, щастє і горе, а тоді був би він правдивим священиком, сповняв би по правді свій чин 
(12: 230). У повчальному монолозі старого досвідченого лікаря, який розраджує зневіре-
ну жінку, письменниця постуговується широким арсеналом вираження емоційності (сло-
вами, що містять емоційний компонент у своєму значенні, зменшувально-пестливими 
формами, переносним значенням): Може бути, але не робіть собі нічо з того, дитинко. 
Се перейде, кожда любов минає, найборше така побічна. Не думайте довго над тим, а 
віддавайтеся свому правдивому щастю. Се має жінка перед мужчиною − ощасливлю-
ючу любов до своїх дітей. Ми вибороли собі багато привілеїв, навіть таких, що не на-
лежаться нам. Ми вміємо найти собі потіху, забаву, але чиста радість, взнесла (вища) 
потіха, відрада, яку мати находить в своїх дітях, сесе заказано нам. Се рай, котрого 
поріг не переступить наша нога. Тому я кажу, що жінка, котра має щастє посідати 
дитину, не згубила ще всего (12: 128).

Засобами антонімічного протиставлення емоційних слів змальовує Є.Ярошинська 
емоційні душевні переживання свої героїв: Не відганяйте мене від себе! Я так люблю 
вас, а ви смієтеся з мене! − і на його (Костевім) гарнім лиці пробилась тяжка безна-
дійність (12: 256).

В ідіостилі Є.Ярошинської у межах емоційної лексики можемо виділити слова на по-
значення характеристик, рис вдачі персонажів творів письменниці, напр.: До поштового 
віконця підійшла старенька бабуся, не жебрачка, та бідноту так-таки видко по ній 
(12: 114).
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Зрідка письменниця підсилює стилістичну роль емоційно-характеризувального сло-
ва способом повторення його окремим питальним номінативним реченням: Він дивився 
на те місце, де Луця зникла; вона, бідна, й не рятувалась, лише розпучливий крик добувся 
тоді з єї грудей, як він єї тручав у воду. Тепер все стало тихо, а убійник обтирав спіт-
ніле чоло. Убійник? (12: 78).

Серед емоційних слів окремо виділяємо лексеми, які виражають якісну оцінку пред-
метів, явищ дійсності, осіб та стану й почуттів людини. Звісно ж, що ця група лекси-
ки широко представлена емоційними прикметниками, увиразнюють ознаки предметів, 
явищ, понять, які стають більш чіткими і дохідливими для мовця: Луцю, моя єдина 
Луцю, я боявся, що ти нині не дотримаєш слова, бо погода така погана − зачинає пада-
ти дощ. Але ти прийшла... (12: 81).

Особливої виразності набувають емоційні прикметники у ролі іменної частини скла-
деного присудка. У такій позиції вони актуалізуютьосновне експресивно-емотивне на-
вантаження змісту висловленого, пор.: Прошу тебе, Луцю, не роби жодних сцен! Мо-
жеш мені вірити, що ся історія й для мене дуже неприємна, але, на жаль, я не можу 
сего змінити (12: 83). У цьому випадку емотивність підсилюється введенням емоційного 
вставного компонента на жаль.

Виражальна сила емоційних прикметників підсилюється редуплікацією у формі най-
вищого ступеня порівняння: З такими думками відійшов Миколаївський від ставу і спра-
вився до дому своєї нареченої, щоби з нею попрощатись, а потім від’їхати, лиш далеко-
далеко від сего проклятого міста з єго ще проклятійшим ставом... (12: 78). Причому 
у наведеному прикладі з твору «Золоте серце» Є. Ярошинської фіксуємо індивідуально-
авторське ступенювання прикметника проклятий, який не творить ступенів порівняння.

На протилежному полюсі лексики літературної мови перебувають слова, які нале-
жать до її стилістично знижених категорій. Це – вульгаризми, що в літературній мові 
вживаються порівняно обмежено й лише з певною стилістичною метою: для якісної 
характеристики особи, явища, для вираження негативного ставлення до них тощо. Це 
лайливі слова, за допомогою яких виражається почуття ненависті, презирства, зневаги. 
(Хоча можемо зазначити, що таке явище є рідковживаним у мовостилі Є.Ярошинської): 
От якась публіка, ще й гоноруєся! (12: 312). Письменниця підсилює значення зневаги 
емоційним дієсловом гонорується, яке надає відтінку іронічного ставлення до персо-
нажа. Для ідіостилю Є.Ярошинської характерним є більш м’яке вираження негативних 
зображуваних реалій, пор.: Що ті жарти зайшли задалеко, злостило її, бо вона (Софія) 
не хотіла стати посміховиськом цілої околиці, не хотіла слухати докорів родини, але 
жалувати, стидатиєь − се їй і в голову не приходило (12: 312).

Характерною особливістю мови творів письменниці є вживання зменшувально-пест-
ливих слів. В українському мовознавстві переважає думка, згідно з якою емоційно-оцінне 
значення реалізують так звані суфікси суб’єктивної оцінки. У «Словнику лінгвістичних 
термінів» Д.І. Ганича та І. С. Олійника подається термін «категорія суб’єктивної оцінки», 
під якою розуміють «семантико-граматичну категорію, яка виражає суб’єктивну оцінку 
предмета, ознаки чи ознаки дії і вносить в основне лексичне значення слова додаткові 
емоційно-експресивні відтінки: значення пестливості, здрібнілості, прихильності, ніж-
ності або негативної оцінки: зневажливості і згрубілості чи фамільярності» [4: 103]. 

Українська письменниця Є.Ярошинська активно використовує у лінгвістичному 
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просторі своїх творів слова із суфіксами суб’єктивної оцінки, послуговується прийомом 
персоніфікації, уводячи в структуру слова зменшувально-пестливі лексеми (тоненький 
голосочок), а також підсилює емотивність висловлення, вводячи в контекст оцінний 
іменник з суфіксом згрубілості (хлопчище) поряд з оцінно-характеризувальним при-
кметником із негативним значенням (дурний), пор.: − Ага, − відозвався нараз тонень-
кий голосочок, − ось де він, той дурний хлопчище, що завдає нам так багато жалю. 
Дивись, королево, він сидить он там!.. (12: 108). Увиразнює емоційно-оцінне значення 
висловленого використання емоціного слова з абстрактним значенням жаль.

Досить часто такі слова вживаються письменницею у формі звертань, що відтворює 
різні почуття (любов, повагу, прихильне ставлення) персонажів її творів до тих, до кого 
звернене мовлення, пор.: Луцю, серденько, чому не говориш? Що тобі, ти бліда мов 
смерть, і твої руки трясуться? (12: 82); Ах, матусю, а ви такі добрі і ходите зі мною, 
щоби я не нудився; я вас так дуже, дуже люблю (12: 129); Ей, отченьку, я, бігме, не ту-
маню, я кажу лиш вірну правду, − цокотіла циганка, дивлячися йому в очі. − Чи я тому 
винна, що панночці паде таке добро? (12: 122); О, я певно по вас приїду, лиш аби ви на мене 
чекали, моя золотенька панночко (12: 312). Особливої виразності набувають такі звертан-
ня у реченнях з синонімічним рядом емоційно-оцінних дієслів: Тож цить, моє серденько, 
не клени, не рвись, не тріпочись так дуже, нічо тобі не поможе, мусиш боліти! (12: 98).

Зменшено-пестливі слова у поєднанні з так званими «дитячими» словами (словами 
дитячого мовлення) є засобом зображення дитячих почуттів до батька, напр.: − Тата, 
тата! − закричала дитина, витягаючи до нього маленькі рученята (12: 301).

Слова з емоційно-оцінними суфіксами можуть вживатися письменницею і у негатив-
но-зневажливому значенні, напр.: Відколи пішов той дячисько, ходить (Софія) мов тіло 
без душі, навіть не обзивається до нікого (12: 315).

Впливова сила художнього слова Є.Ярошинської, що часто прагне до неповторності, 
ґрунтується також і на його образності та переносності. Саме меті небуденного, нетра-
фаретного висловлення думки підпорядкований аспект формування образних засобів на 
основі розширення змістового обсягу слова за рахунок виникнення в нього переносно-
образних значень і підсилення експресивних властивостей, тобто метафоризація слова. 

Стилістичні властивості образно-переносного використання слова стають можливи-
ми в зв’язку з тим, що ці засоби художньої впливовості базуються на основі прямого, 
звичного значення слова і сприймаються в контексті через зіставлення «двох змістових 
планів – конкретного, старого, звичного і нового, переносно-фігурального, що виступає 
як засіб художньої зображальності» [5: 125].

Мовотворчість Є.Ярошинської надзвичайно насичена словами з переносним значен-
ням. Іноді авторка будує цілі періоди засобами перенесення. Так, при пейзажному описі 
письменниця поєднує прийом метафоризації з різними групами емоційно-оцінних слів: 
Покірно окружили повіз ті маленькі постаті, і аж тепер побачив Йосиф, що се були 
цвіти з чудовими головками. З-під синього віночка дивилася невинно незабудка, коло 
неї стояв блават, в червонім плащі красувався мак, здоймивши гордо голову, дивилася 
лелія, за ню ховався скромний фіалок, злостиво обернулася зелена кропива, а пахучий 
боз зиркав своїми ясними очима (12: 109). Таким самим прийом послуговується письмен-
ниця у разі самохарактеристики рослин – головних персонажів казки «Цвіти»: − Видиш, 
до чого ми тут на землі жиємо, − говорили цвіти тоненькими голосочками, − Ми 
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товаришимо людям в радості і смутку; ми робимо їм житє гарним та милим; ми 
стаємо їм пожиточними, де лиш можемо; ми приносимо їм божий привіт з весною; 
ми віддзвонюємо весело, як приходить весна; ми сміючися діти літа, а восени, як вже 
все помре, тоді показуєся ще де-не-де одне з нас, щоби розвеселити сумного чоловіка, 
подати єму надію на красну цвітучу весну. Чи ти бачиш тепер, до чого ми потрібні, чи 
пізнаєш, що, ненавидячи нас, був дурненьким? (12: 110). Як бачимо з поданих уривків, 
метафоризація тут відбувається на основі певних асоціацій і спрямовується на створення 
асоціативної символіки та асоціативної суміжності.

Діапазон мови творів Є.Ярошинської охоплює цілу гаму почуттів, вираженню яких 
сприяє використання письменницею емоційної лексики як негативного, так і позитивно-
го характеру. Емоційність властива словам, що називають різні почуття − радість, гнів, 
горе, захоплення, огиду; виражають якісну оцінку предметів та явищ. Категорію емо-
ційності в лінгвальному просторі Є.Ярошинської реалізують: а) слова, які використовує 
для передавання своїх почуттів, емоцій, настроїв, вираження ставлення до повідомлених 
фактів, для характеристики людини загалом або тільки з якогось боку; б) інтимно-то-
вариські звертання; в) слова з суфіксами зменшеності, пестливості, згрубілості; г) під-
силювальні і спонукальні частки; ґ) слова, що вживаються в оцінюванні ступеня вияву 
ознаки з боку мовця. Емоційна лексика слугує засобом точного передавання подій і вчин-
ків, через які розкриваються ідейні позиції автора.

Отже, художній твір не може існувати без емоційної лексики. Вона є тією основою, 
на якій реалізується задумана «тканина» твору з усією її ідейно-тематичною та худож-
ньою складністю. 
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КатЕгориЯ ЭмоЦионаЛЬноСти в КонтЕКСтЕ ПроиЗвЕдЕний 
ЕвгЕнии ЯроШинСКой

В статье исследуется проблема эмоциональности языка художественной литера-
туры, в частности средств и способов выражения категории эмоциональности в иди-
остиле Е.Ярошинской. На основе комплексного анализа особенностей индивидуального 
языкового стиля буковинской писательницы, с учетом теоретических трудов извест-
ных отечественных и зарубежных лингвистов выстроено научно- методологическую 
модель исследования языка художественных произведений Е.Ярошинской с точки зре-
ния субъективных факторов в языке; прослежены закономерности функционирования 
экспрессивно-эмоциональных выразительных средств, которые являются характерны-
ми именно для языкового творчества писательницы.
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“уЛЮБЛЕнЕ” СЛово ПЕрЕКЛадача: СтатиСтичний та 
маКроСтиЛіСтичний аСПЕКти

Оцінка так званого “улюбленого” слова перекладача має дістати статистичне об-
ґрунтування як характеристика стилю перекладача, в тому числі з метою встановлен-
ня авторства перекладу. Лексичні одиниці з відчутним конотативним значенням пока-
зують суттєвіші відхилення частоти вживання в цільовому тексті. Конотативна ек-
вівалентність, на відміну від денотативної, реалізується передусім у макроконтексті.

Ключові слова: макростилістика, стиль перекладача, дисфемізм, конотація, ком-
пенсація, статистика.

Наразі одним з найменш доступних вимірів перекладу для дослідників лишаються 
позамовні чинники цього процесу. Історичний контекст, прагматичне надзавдання, між-
культурні розбіжності, специфічність картини світу вихідної та цільової мов – давно ві-
домі чинники, які здатні викликати найістотніші зміни в перекладі. І такі зміни часто 
виходять далеко за межі елементарних лексико-граматичних перетворень. Власне тому й 
характер змін, зумовлених позамовним контекстом, рідко вписується у межі можливос-
тей комп’ютерного перекладу, викликає додаткових зусиль під час навчання перекладу, 
важко піддається алгоритмізації.

Безперечно ж, одним з найактуальніших питань серед позамовних чинників пере-
кладу лишається дослідження власне постаті перекладача в усій її розмаїтості. Зазна-
чений напрямок розвідок становить не лише теоретичний інтерес. Одним з прикладних 
застосувань у цій галузі має бути розв’язання проблеми авторства перекладу. Ця пробле-
матика органічно пов’язана з напрямами дослідження школи проф. М.А. Новікової, док-
торська дисертація якої скерована в русло стилістики перекладача. Зокрема, М.А. Нові-
кова зазначає, що творчість перекладача слід розглядати не як механічну суму всіх його 
репродукцій, а як смислову і стилістичну макросистеми [1: 20]. І компонент “макро-”, на 
наш погляд, тут має відігравати ключову роль. 

Певна річ, за умов поєднання результатів цієї перекладознавчої школи з напрацюван-
нями сучасної корпусної лінгвістики і макростилістики розробка методики встановлення 
авторства перекладу – завдання цілком зриме. І в цьому зв’язку не можна не згадати 
експеримент, що його в 1963 році провів Я.Й. Рецкер. Проаналізувавши лексико-семан-
тичні трансформації, творчі рішення двох перекладачів і, порівнявши їх з результатами 
учасників експерименту, науковець переконливо довів, що досліджуваний переклад не є 
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плагіатом. У такий спосіб учений спростував безпідставне звинувачення перекладача [2: 
63]. Відтак, якщо можна довести належність різних текстів двом різним перекладачам, 
правомірним має бути і зворотне. 

Подальшій розробці питання встановлення авторства перекладу має посприяти наяв-
ність прикладної проблеми, обумовленою наявністю численних анонімних перекладів. 
Так, у міжвоєнний період деякі переклади, що публікувалися на сторінках періодики, 
часто не містили повного імені й прізвища перекладача, виходили друком під псевдо-
німом або криптонімом. До прикладу, проф М. Рудницкий публікував свої переклади за 
підписами: “а.б.”, “в.г.”, “д.ж.”, “М.Р.”, “М.-Рий”, “Ор. Ордан”, “О.Ордан”, “Ор.”, “Ор” 
[3: 175]. Інколи такі підписи й криптоніми розшифрувати не вдається. Крім того, істо-
рії перекладу відомі факти наслідування одним перекладачем стилю іншого, і не лише 
через збіг ідейних поглядів і перекладацьких стратегій, а й через передчасну смерть пе-
рекладача, який не встиг закінчити працю над якимось великим художнім твором. Так. 
А. Перепадя доперекладав “Дон Кіхота” після М. Лукаша. І такі випадки теж становлять 
унікальний дослідницький матеріал, що може дати життя не одній дисертації в пошу-
ку відповіді на питання, наскільки вдалося зімітувати стиль перекладача, які об’єктивні 
дані це підтверджують, якої взагалі може бути стратегія наслідування стилю перекладача 
в дескриптивному й прескриптивному планах. 

Однак перед тим, як подужати таку масштабну й комплексну проблему, потрібно 
пройти довгий тернистий шлях, що складатиметься з істотної кількості дрібних кроків. 
Тому пропонуємо наразі скромніше завдання: методично розробити алгоритм доведення 
так званого “улюбленого” слова перекладача. Мета статті – показати етапи цього аналізу, 
проілюструвати на конкретному фактичному матеріалі його переваги та можливі обме-
ження застосування. Розв’язання цієї проблеми має лежати в площині надбань сучасної 
макростилістики, корпусної лінгвістики з застосуванням статистичного апарату. 

Нашу увагу привернула одна особливість перекладу роману А.П. Реверте “Шкіра для 
барабана”, виконаного О. Леськом [4]. Під час читання перекладу твору ми помітили ви-
сокий узус іменника “оборудка”. Для об’єктивізації суб’єктивного враження використано 
статистичний метод. У перекладі тексті О. Леська обсягом приблизно у 130 000 слово-
вживань “оборудка” вживається 15 разів. Натомість у дослідницькому корпусі української 
мови порталу mova.info це слово вжито 6 разів у 13-мільйонному масиві художніх текстів і 
30 разів – у масиві нехудожніх текстів обсягом 7 мільйонів слововживань [5]. Прості підра-
хунки відносної частоти показують, що зазначене слово в перекладі вжито в 250 разів біль-
ше, ніж у корпусі художніх текстів, і в 26 разів частіше, ніж у публіцистичних текстах. Од-
нак, якої б не була вражаючою різниця, простого порівняння недостатньо для об’єктивної 
оцінки відхилення. Зокрема, у статистиці відхиленням вважається не перевищення у певну 
кількість разів, а відхилення значення за межі подвійного та потрійного квадратичного від-
хилення. На жаль, Корпус текстів української мови поки що не дає можливості розраху-
вати середнє квадратичне відхилення, адже для цього потрібні дані про частоту вживання 
лексичної одиниці не тільки в цілому корпусі, а й у кожному з його фрагментів. Натомість 
така можливість є в “Частотного словника української художньої прози” [6], укладачі якого 
вказали стандартне відхилення для кожної обрахованої лексичної одиниці. Втім, у цьому 
словнику відсутній іменник “оборудка”, напевно, через обмеженість узусу цього слова на 
момент укладання словника. 
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Відсутність можливості розрахування середнього квадратичного відхилення спонукає 
до пошуку альтернативних методик. У цьому випадку можемо запропонувати іще один 
непрямий шлях перевірки того, наскільки дану лексему можна назвати улюбленим словом 
перекладача. Для цього необхідно провести зіставлення слова з оригіналом і спостерегти, 
чи слову перекладача в оригіналі відповідають різні засоби вираження, чи завжди один і 
той самий. У першому випадку ми матимемо підстави стверджувати, що слово є фавори-
том перекладача, натомість у другому випадку можна було б говорити про відтворення 
улюбленого слова автора оригіналу, тобто, про відтворення макростилеми автора.

Як показав матеріал, у перекладі О. Леська “оборудка” виступає еквівалентом для та-
ких фрагментів оригіналу: “estar enredado”, “obras”, “chapuzas”, “esto”, “negocios” (4 рази), 
“asunto”, “operación” (3 рази), “fastidiar”, “encaje de bolillos”, “maniobra” [7]. Таким чином, 
десяти різним лексичним засобам вираження оригіналу в цільовому тексті відповідає один 
і той самий засіб вираження в перекладі, що справді підтверджує особисту преференцію 
перекладача, а не автора оригіналу. Поки що втримаємось від оцінки цього факту за шка-
лою “добре – погано”, обмежимось констатацією. 

З іншого боку, в першотворі вживається 26 разів іменник “operación”, 23 з них на позна-
чення махінацій, і лише для тьох з них О.Лесько використав переклад “оборудка”. Тобто, на 
перший погляд, в оригіналі теж є завищення частоти слова, і можна навіть стверджувати, 
що перекладач певною мірою, якщо й не забезпечив еквівалентність слів, майже витримав 
цю еквівалентність на макрорівні. Однак це враження виявиться хибним, якщо детальніше 
проаналізувати статистико-стилістичний аспект. Саме слово “operación” не є дисфемізмом: 
воно позбавлене колориту, його потенціал кидатися в очі, врізатися в пам’ять читача й ви-
кликати певну гаму почуттів, пов’язаних зі зневажливим ставленням до нечесних дій, вод-
ночас, не позбавлених певної винахідливості персонажів-шахраїв, значно менший. Тому і 
це завищення частоти вживання не слід розцінювати як таке значуще. По-друге, якщо все 
ж таки, провести підрахунок, то, за даними корпусу CREA Іспанської королівської ака-
демії, відносна частота вживання іменника “operación” у корпусі становить 3 на 10 000 
слововживань [8], в той час як в оригіналі A. Переса Реверте – 18 на 10 000. Таким чином, 
А.П. Реверте перевищив частоту слова лише в 6 разів, в той час як спостережене завищення 
частоти слова “оборудка” в перекладі завищено в 250 і 26 разів відповідно.

Автор статті в жодному разі не спонукає ані перекладачів, ані авторів оригіналу до ви-
мірювання частоти вживання лексем у створюваному тексті. Якби подібні явища й стали 
предметом критичних зауважень, то лише на тлі численних спрощень, відсутності компен-
сацій, що свідчитимуть про бідність стилю. Натомість, в іншому окремому дослідженні, 
присвяченому відтворенню дисфемізмів у перекладі, що наразі перебуває у друці, пока-
зано, що, зокрема, О. Лесько активно використовує механізм компенсацій. Тому подібні 
відхилення в частоті вживання мають бути предметом уваги не критиків, а дослідників, і 
здійснюватися не стільки для оцінки якості перекладу, а скільки для розкриття механізмів 
та законів, психолінгвістичних й інших аспектів перекладацької творчості. 

Однак сама собою аномальна частота вживання – ще не підстава для огульних висно-
вків, а лише сигнал, на який варто реагувати досліднику. У подібних явищах принципово 
потрібно розрізняти випадки, коли повтор слова спричинено об’єктивними онтологічними 
підставами, а коли – ні. Скажімо, в договорі купівлі-продажу термін “продавець” зустрі-
неться, в порівнянні з репрезентативним корпусом мови, помітно частіше, і навряд чи це 
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можна буде назвати преференцією укладача автора договору. Інша справа, коли подібний 
перекіс у частоті спричинений суб’єктивними обставинами мовця. А суб’єктивні обстави-
ни насамперед виявлятимуться не в денотативному значенні, а в конотативному плані. Так, 
скажімо, якщо в романі А. Переса Реверте півсотні разів згадуються махінації, в яких заді-
яні персонажі, і це об’єктивні обставини. Персонажі вдаються до своїх оборудок, і в тексті 
їх треба забезпечити відповідною номінацією, як прямою так і опосередкованою. Зокрема, 
А. Перес Реверте вживає 26 разів слово “operación”, “negocio” – 13 разів, які є нейтральни-
ми способами вираження даного денотата, адже в значення цих слів конотація не закладе-
на. Натомість такі оцінні слова як “chapuza”, “encaje de bolillo”, “argucia” є дисфемічними, 
адже містять семи негативної оцінки в своєму лексичному або метафоричному значенні і в 
контексті набувають іронічно-зневажливого прочитання. Проте, в оригіналі ці слова вжито 
по 1-2 рази в творі на тлі десятків уживань “negocios”, “operación”. Втім, оскільки загальна 
тональність першотвору тих фрагментів, де діють шахраї, драпіжники, злочинці, постійно 
супроводжуються далеко не улесливими епітетами, такими як, наприклад: “tres malvados”, 
“tres matados en dique seco” тощо, експлікація негативної маркованості їхніх справ у пере-
кладі, на наш погляд, цілком виправдана, і може розглядатися як стилістична компенсація. 
Тим не менш, спосіб маркування цієї конотації в автора й перекладача різний. Таким чи-
ном, при забезпеченні конотації в макроконтектсі, перекладач і автор не припиняють бути 
носіями індивідуального стилю. Саме тому є підстави стверджувати, що в конотативній 
площині найбільше даватимуться взнаки суб’єктивні характеристики стилю.

Немає потреби доводити, що в теорії перекладу вважається провідною еквівалент-
ність денотативного значення. Натомість конотативна еквівалентність важче піддається 
аналізу, адже позбавлена чіткого, видимого наочного референта в об’єктивній дійсності. 
Очевидно, тому критерій дотримання конотації при перекладі лексичної одиниці важко 
витримати строго. І за стилістичні спрощення (або, навпаки, збагачення) перекладачів кри-
тикують значно рідше – радше відзначають це як їхні індивідуальні стратегії. Якщо зміна 
денотата в перекладі (що за певних обставин допускається), в принципі, не повинна бути 
явищем поширеним, зміна конотації на рівні мікроеквівалентності цілком можлива, якщо 
на макрорівні загальна конотація витримується. Такий підхід до оцінки конотативної ек-
вівалентності давно визнається в перекладознавстві. Приміром, Т.В. Воєводіна доводить 
неадекватність перекладу, враховуючи загальну кількість піднесеної лексики твору. При-
чому дослідниця наголошує, що важливо не лише забезпечити кількісну еквівалентність 
конотативності між оригіналом і перекладом, а й відповідність мовно-культурній традиції 
щодо вживання цієї лексики в досліджуваному жанрі [9 : 85-91]. Іншими словами, макро-
еквівалентнсіть має бути встановлена не лише між текстом перекладу й першотвором, а й 
між текстом перекладу й співвідносними текстами цільової мови. В світлі сучасних філо-
логічних надбань і це положення заслуговує на окрему перевірку з використанням широ-
кого емпіричного матеріалу.

Така прив’язаність до забарвленої лексики, на наш погляд, доводить, що конотативно 
марковані мовні (і мовленнєві) одиниці мають стати першочерговим об’єктом уваги при 
дослідженні ідіостилю, в тому числі при розробці методики встановлення авторства. В 
цьому зв’язку повторимо думку, що висловлювали в одній з попередніх публікацій: струк-
турно-конотативні реалії (термін Р.П. Зорівчак) певної мови тут становлять першочерговий 
інтерес для дослідників перекладу в дослідженні ідіостилю перекладача.
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Таким чином, наявність завищення частоти слова в перекладі в порівнянні з корпу-
сом оригінальних текстів (у 250 і 12 разів відповідно) на тлі відсутності аналогічної ек-
вівалентності в оригіналі дають підстави стверджувати, що справді “оборудка” в романі 
“Шкіра для барабана” є улюбленим словом перекладача О. Леська і, ймовірно, ознакою 
його ідіостилю, а наявність стилістичних спрощень разом з компенсаторним додаванням 
відповідного колориту в широкому контексті можна вважати перекладацькою стратегією. 
Не стверджуємо, що це слово буде так само улюбленим в інших творах перекладача, поді-
бно до того, як і в письменників у різні творчі періоди можуть переважати різні мовні осо-
бливості. Позаяк власне перекладачеві легко усвідомити свої преференції по відношенню 
до якогось слова і свідомо їх змінити; значно складніше, на наш погляд, усвідомлювати 
власні захоплення граматичними одиницями та іншими явищами, що позбавлені такого 
явно сегментного матеріального вираження, як слово. Безумовно, ця думка може й має 
перевірятися експериментально.

Не можна не зазначити, що в сучасному перекладознавстві може скластися парадок-
сальна ситуація (подібна до тієї, що має місце в квантовій фізиці): дослідник впливає на 
характеристики досліджуваного об’єкта. Оскільки О. Лесько – молодий перекладач, ак-
тивний користувач Інтернету, який може випадково або цілеспрямовано ознайомитися з 
цією статтею, після прочитання може свідомо переглянути свою стратегію, в тому числі й 
стосовно вживання слова “оборудка”.

Як уже зазначено, у згаданих корпусах текстів іспанської та української мов немає до-
ступу до значень середнього квадратичного відхилення. Через це не видається можливим 
додати “останні штрихи” до дослідження й об’єктивізувати, яке з відхилень лежить поза 
ймовірнісним діапазоном, а яке – ні, якою б не видавалася разючою відмінність частоти 
в 250 разів в порівнянні з репрезентативним корпусом. Тим не менш, описаний випадок 
однозначно вказує на необхідність продовження досліджень щодо пошуку улюбленого 
слова перекладача і розробки знаряддя в комплексній методиці встановлення авторства 
перекладу. Якщо методика встановлення авторства тексту розробляється в межах лінгвіс-
тики тексту, про встановлення авторства перекладу існують хіба що окремі згадки (раніше 
цитована праця Я.Й. Рецкера). Як буде показано далі, у зв’язку з особливостями, наявними 
в перекладних текстах, на відміну від оригінальних, методика встановлення авторства пе-
рекладу повинна відрізнятися від принципів встановлення авторства оригінальних текстів, 
коли й не принципово, однак суттєвими нюансами.

Помічена особливість щодо завищення частоти слова в перекладі не є одиничним 
спостереженням. На окремому матеріалі шляхом опрацювання півмільйонного корпу-
су іспаномовних перекладних текстів (і корпус аналогічного обсягу оригінальних тек-
стів) ми помітили завищення частоти вживання каузативних конструкцій “hacer(se)+inf.”, 
“dejar(se)+inf.” з окремими дієсловами. В корпусі перекладних текстів таких завищень спо-
стережено 10, а в корпусі оригінальних – лише 1. Тому, на наш погляд, хід експерименту 
вимагає детальнішого викладу. Хоча в цілому кількість каузативних конструкцій і в до-
сліджених перекладах, і в оригіналах була приблизно однаковою (в оригіналах – 382, в 
перекладах 416 на 500 000 слововживань у кожному підкорпусі), завищення конкретних 
лексичних одиниць у складі цих конструкції зафіксоване найбільше в перекладах – 11 ви-
падків. Натомість, у рівновеликому корпусі оригіналів знайдено тільки одне таке завищен-
ня. Так, у фрагменті іспанського перекладу роману Л. Фейхтвангера “Іспанська балада” 
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зафіксовано 6 вживань “hacer+llamar” [10], що більше, ніж на 200% перевищує діапазон по-
трійного квадратичного відхилення; аналогічно колосально завищено в зазначеному фраг-
менті тексту частоту вживання конструкції “dejarse+arrastrar”. Детальний опис корпусу й 
спостереження щодо вживання й частоти каузативних конструкцій в десяти оригінальних 
фрагментах і десяти перекладних по 50 000 слововживань кожний будуть оприлюднені в 
окремій публікації. Однак наявні результати вже надають ґрунтовні підстави стверджува-
ти, що перекіс в бік завищення частоти вживання лексичних одиниць у перекладах (на-
явність так званих “улюблених” слів) на порядок сильніший, ніж в оригінальних текстах. 

Таким чином, завищення частоти вживання лексичних одиниць у перекладах худож-
ніх творів становить науковий інтерес насамперед тоді, коли воно є стилістично маркова-
ним та/або обумовлене суб’єктивними обставинами перекладача (або іншими позамов-
ними чинниками). Так, одиниці з наявним конотативним значенням легше піддаються 
впливу суб’єктивних позамовних чинників. Якщо ж еквівалентність денотативного зна-
чення переважно забезпечується на мікрорівні, еквівалентність конотативного значення 
переважно реалізується на макрорівні, і цю тенденцію можна помітити за характером 
розподілу дисфемізмів у тексті оригіналу й тексті перекладу. Причому макроеквівалент-
ність може встановлюватися не лише між текстами оригіналу й перекладу, а між текстом 
перекладу й співвідносними за жанром і стилем творами цільовою мовою.

Переклади, на відміну від оригіналів, характеризуються сильнішою тенденцією до 
завищення частоти вживання окремих лексичних одиниць (“улюблених слів”), в тому 
числі у складі синтаксичних конструкцій. Критерієм доведення завищеної частоти є її 
значення, що на три сигми (середні квадратичні відхилення) перевищує середнє значен-
ня, вирахуване за еталонним корпусом оригінальних текстів. Перспективним видається 
перевірка вживання й інших стилістично маркованих лексичних одиниць окремо в пере-
кладах і в оригінальних текстах. Зокрема, у слов’янських мовах, на відміну від романо-
германських, дуже поширеними є префіксальні дієслова. Відтак, можна очікувати в пе-
рекладі певне недовикористання цього ресурсу на тлі завищення “улюбленого” префікса 
перекладача. Подібне дослідження доцільно провести й на матеріалі вживання часток в 
українському перекладі. Розробка комплексного статистичного інструменту дослідження 
ідіостилю перекладача стане важливим кроком у розробці знаряддя встановлення автор-
ства перекладів у тих випадках, коли перекладач невідомий. Окремо необхідно розробляти 
питання про роль граматико-конотативних одиниць у створенні стилю перекладача.
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“ЛЮБимоЕ” СЛово ПЕрЕводчиКа: СтатиСтичЕСКий и 
маКроСтиЛиСтичЕСКий аСПЕКтЫ

Так называемое “любимое” слово переводчика может быть обосновано статис-
тически и использоваться с целью установления авторства перевода. Лексические 
единицы с явным коннотативным значением должны показать более значимое откло-
нение частоты употребления. Коннотативная эквивалентность, в отличии от дено-
тативной, устанавливается прежде всего в макроконтексте.

Ключевые слова: макростилистика, стиль переводчика, дисфемизм, коннотация, 
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TranslaTors' “favoriTe” WorD:  
sTaTisTical anD microsTYlisTical aspecTs

Some “favorite” translator´s words can be proven statistically and may characterize 
translator´s style. Such analysis should be useful for working out methods of establishing 
authorship of translation. Lexical unities with clear connotative marks seem to show more 
considerable deviations of the frequency than those that lack of connotation. The connotative 
equivalence tends to be established at macrolevel, while the denotative equivalence is mainly 
established at microlevel.

Key words: macrostalystics, translator´s style, dysphemism, connotation, compensation, 
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аКСіоЛогічна СугоЛоСніСтЬ автора і ПЕрЕКЛадача  
ЯК ПринЦиП КонСтруЮваннЯ мЕтаПоЕтичниХ ПроЕКтів

У статті доводиться гіпотеза щодо аксіологічної суголосності позицій автора і 
перекладача як одного із основних принципів конструювання метапоетичних проектів. 
Особлива увага приділяється вивченню впливу соціокультурних факторів на здійснення 
перекладацького вибору. Дослідження виконане на матеріалі українських перекладів по-
езії Е.Е.Каммінґса.

Ключові слова: аксіологічна суголосність, синергетичний образ автора, перекла-
дацький вибір, перекладацька рецепція, метапоетичний проект.

Попри орієнтацію на канонічні твори, з якими асоціюється ім’я поета,  одним із 
основних принципів вибору текстів для міжмовного транспонування є аксіологічна 
суголосність автора і перекладача. Вона  полягає у доборі таких першоджерел, які від-
лунюють цінності як приймаючого соціокультурного середовища, так і перекладача 
особисто. Тому синергетичний образ автора різниться  у множинності метапоетичних 
проектів, щоразу по-новому оприявлює «відмінність», обстоювану у працях пост-
структуралістів [1].

Антропоцентричність пропонованої розвідки, що поєднує основні здобутки соціо-
лінгвістичного (Ф. Бацевич, А. Приходько, М.Тимочко) та гештальт-синергетичного(Л.
Кушніна, Г. Москальчук)підходів на площині сучасного перекладознавства засвідчує її 
актуальність. 

метою цієї студії є доведення гіпотези щодо аксіологічної суголосності позицій ав-
тора і перекладача як одного із засадничих принципів конструювання метапоетичних 
проектів. Дослідження проводиться на матеріалі українських перекладів поетичних 
творів Е.Е.Каммінґса у виконанні Богдана Бойчука та Олександра Гриценка. Основні 
завданнярозвідкиполягаютьу визначенні впливу соціокультурних факторів на перекла-
дацькій вибір, виокремлення конвергентних та дивергентних особливостей створення 
синергетичного образу автора  перекладачами, що представляють різні часо-просторо-
ві соціокультурні вісі української літературної полісистеми. Задля цього ми  вдаємося 
до контент-аналізу кожного метапоетичного проекту, доглибно вивчаючи як якісні, так 
і кількісні параметри. Векторами реалізації зазначеного виду обробки інформації у ас-
пекті якості є аналітичний – виокремлення наскрізних (фрактальних) образів-гештальтів 
досліджуваних творів на рівні тексту; синтетичний – зчитування аксіологічних домінант 
авторського письма; та гештальт-синергетичний, як синтез здобутків аналітичного та 
синтетичного напрямків, націлений на моделювання перекладацької рецепції синерге-
тичного образу автора. 

Кількісний аспект здійснення контент-аналізу на площині нашого дослідження пе-
редбачає визначення рекурентності як кожного наскрізного образу, так і мотиву, ціннос-
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ті, і на основі отриманих показників конструювання авторської аксіологічної ієрархії  
крізь призму перекладацької рецепції. 

Збірка українських перекладів творів Е.Е. Каммінґса у виконанні Богдана Бойчука 
є прикладом міжкультурної та міжособистісної панхронії.  Представник емігрантської 
гілки української літературної полісистеми захопився поезією американського автора і 
взявся до її пересотворення ще при кінці п’ятдесятих ХХ ст.. Впродовж десятиліть пе-
рекладач неодноразово повертався до свого доробку, виправляючи окремі фрагменти, 
намагаючись якнайближче підійти до текстів поета. Тому перед українською читацькою 
аудиторією – результат написаного у синхронії, переосмисленого у діахронії, та спів-
відчутого у панхроніїепідигматики міжкультурного та міжособистісного часо-простору.

Свою перекладацьку позицію служіння величі американського поета Богдан Бойчук 
демонструє на титульній сторінці, де власне ім’я та прізвище, як упорядника збірки та 
перекладача творів Каммінґса, услід за автором першотворів пише з маленької літери. 
Такий хід окреслює горизонт читацьких сподівань, налаштовуючи цільову аудиторію на 
хвилю іншості, в якій перекладач намагатиметься залишатися у затінку того, чию твор-
чість він узявся долучити до української літературної полісистеми. Принцип аксіоло-
гічної суголосності відлунюється у вступному слові від перекладача:«Я…відразу взявся 
перекладати співзвучні мені вірші» [2:5].

Змодельована ієрархія авторських цінностей американського поета на основі 
контент-аналізу рецепції його творчості Богданом Бойчуком виявляє певні розбіж-
ності із відкритим позиціонуванням Каммінґса українським перекладачем, заявле-
ним у вступному слові до збірки, за яким домінуючими мотивами є світ дитини, 
природа, людина, місто тощо [2:8]. Так, у рецептивній проекції зазначеної ієрархії 
перший щабель займає мотив любові – 32% (інші мотиви:смерть – 21%,  природа – 
16%, краса– 11%, трансформація– 10%, творчість– 6%, соціум– 4%). Прикметним 
є те, що симетрична позиція у змодельованій нами гештальт-матриці належить си-
нергетичному образу «тіло» (35%), у парадигмі якого найбільш виразно змальовані 
образи «очей», «вуст» та «рук».

Власну аксіологічну позицію Богдан Бойчук озвучує у промовистій назві збірки пе-
рекладів «Це проминання всіх ясних речей», з одного боку лише цитуючи самого Кам-
мінґса, а з іншого – розставляючи свої акценти, зосереджуючи увагу читача на плин-
ності буття. Так,  мотив смерті, виведений на другий щабель ієрархії,разом із мотивом 
трансформації (п’ятий щабель) увиразнює ідею скороминущості усього прекрасного і 
у метафізичний спосіб протистоїть мотивові любові. Читаємо в оригіналі та перекладі: 
«the glory is fallen out of // the sky the last immortal // leaf // is //dead and the gold // year // 
a formal spasm // in the // dust // this is the passing of all shining things // therefore we also 
// blandly // intoreceptive // earth, Olet // us // descend…»[2:48].– «осанна впала // із небес 
останній безсмертний // листо // чок // мертвий і золотий // рік це // формальна судорога 
// у // праху // це проминання всіх ясних речей // тож ми також // ласкаво // в гостинну // 
землю, О // зійдім…[2:49]. 

Усвідомлення перекладачем плинності усього сущого позначається на низькій час-
тотності у його метапоетичному проектімотиву «соціум». Невипадковим видається те, 
що останнє місце у гештальт-ієрархіїпосідає синергетичний образ «тварина»(тіло– 35%, 
квіти/дерева/рослини– 17%, небо/небесні об’єкти – 14%, музика/спів– 12%, світло/тем-
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рява– 9%, людина– 7%, тварина– 6%). Така міжієрархічна конвергентність пресупонує 
прояви тваринного у людині, коли вона виходить із лона природи і розчиняється у без-
ликості соціуму.

Інше гештальт-аксіологічне аранжування поезії Е.Е.Каммінґсаподибуємо у метапо-
етичному проекті Олександра Гриценка, оприлюдненого на сторінках часопису «Всес-
віт» на початку 90-их минулого століття. Якщо мотив любові так само перебуває на 
першому щаблі змодельованої ієрархії (любов– 30%, соціум–19%, трансформація–18%, 
смерть–18%, краса–6%, природа– 6%, творчість–3%), то друге місце відводиться віршам 
із виразною соціальною (нерідко соціально-політичною) тематикою.

Особливості приймаючого соціокультурного часо-простору спонукали перекладача 
виставляти на суд цільової аудиторії такі твори, у яких відзеркалено її актуальні пріори-
тети.  Читаємо в оригіналі та перекладі Олександра Гриценка: «A politician is an arse upon 
// which every one has sat excepta man» [ 5]. – «політик то така сідниця дивна // на котрій 
всяк сидів лиш не людина» [3:137].Панхронічна актуальність вислову американського по-
ета зробила його об’єктом метапоетичногополілогу на сцені сучасної української літе-
ратурної полісистеми. Так, у виконанні Івана Андрусяка слова Каммінґсанабули такого 
звучання: «політик – це такий великий зад  // на нього кожний дурень всістись рад» 
[4:65]. Обидва перекладачі увиразнюють аксіологічний збіг авторського світобачення та 
цільової аудиторії формальним одомашненням  –уводячи у вихідні тексти повну риму. 
Римовані дворяддя влучно відтворюють сентенцію американського поета, а також набу-
вають статусу афористичності у приймаючому соціокультурному часо-просторі. Одначе, 
якщо Олександр Гриценко відхиляється від оригіналу лише на одну словоформу – уво-
дячи у перший рядок оцінно-нейтральну лексему «дивна» з метою створення акустичної 
фрактальності із безпомильно відтвореним другим рядком, то версія Івана Андрусяка є 
радше коментарем до вихідного тексту, у якому перекладач омовлює власне негативне 
ставлення до керманичів держави. 

У високій рекурентності соціальних мотивів у метапоетичному проекті Олексан-
дра Гриценка вбачаємо виразні прояви його власної світоглядницької позиції. Попри 
іманентний антропоцентризм поезії Е.Е. Каммінґса, виведення на авансцену його по-
етичних медитації особистостей як макроісторичного, так і мікроісторичного значення 
– пересічних людей, чиї імена щоразу виступають засобом номінації їхньої унікаль-
ності, увагу Олександра Гриценка привертають тексти, де людина – змінний безімен-
ний член суспільної формули. Читаємо в оригіналі та перекладі: «derbies-with-men-in-
them smokeHelmar// cigarettes 2// playbackgammon, 3 watch // a hasgold // teeth b pink // 
suspenders c // readsAtlantis // x and y play b // cries «effendi» «Uh» «coffee» // «uh» enter // 
paperboy» [5]. – «№5 капелюхів-на-головах палять // сигарети «Гельмар»2 // грають у 
триктрак, 3 дивляться // а має золоті // зуби b рожеві // підтяжки с // читає «Атлан-
тік» х та у грають, b // кричить «ефенді» «гей» «кави» // «гей» заходить // хлопчик-
газетяр…» [3:139].

Позаяк, антропоцентризм творчості Каммінґсанаскрізно представлений метапоетич-
ним проектом Олександра Гриценка, у добірці якого ключовим виступає образ-гештальт 
людина (людина– 35%, тіло– 25%,  квіти/рослини/дерева – 14%, небо/небесні об’єкти– 
10%, тварина– 9%, музика/спів – 4%, світло/темрява – 3%). Пріоритезація соціального 
виводить інші авторські мотиви і, відповідно, образи на гештальт-аксіологічнуперифе-
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рію. Не так виразно як у Богдана Бойчука представлені теми природи, краси, тощо. Зна-
чно менше музики і пташиного співу у Каммінґса,синергетично створеного Олексан-
дром Гриценком. 

З метою унаочнення асимптотичності зіставлюваних метапоетичних проек-
тів ми встановили діапазон їхньої розбіжності (D), що за аксіологічним параметром 
становить15≥D≥2, а за образно-гештальтним 28≥D≥3. Отримані показники дивергент-
ності слугують кількісним підґрунтям доведення нашого припущення стосовно нето-
тожності синергетичних образів автора у множинних метапоетичних проектах. Одначе, 
справжньої ваги нашим висновкам додають спостереження щодо якісної відмінності пе-
рекладацьких рішень. Навіть у випадках, коли обрані тлумачами варіанти перебувають 
у відношеннях функціональної синонімії та адекватно відтворюють смисл першотвору, 
сам перекладацький вибір нерідко є соціокультурно-маркованим. Для прикладу, останній 
рядок із вірша «Chansons Innocent» –«Noel Noel» стає точкою метадискурсної біфуркації. 
У перекладі Богдана Бойчука «Нова радість стала!» озвучуються українські християн-
ські традиції святкування Різдва, адже вірш американського поета присвячений одній із 
головних героїнь світу дитини – Різдвяній ялинці. Читаємо в оригіналі і перекладі: «and 
my little sister and i will take hands // and looking up at our beautiful tree // we’ll dance and 
sing // “NoelNoel”» [2:118] –«а я з сестричкою візьмемося за руки // і подивляючи своє 
прекрасне деревце // будем танцювати і співати // «Нова радість стала!» [2:119]. Нато-
мість, Олександр Гриценко, як переставних іншого соціокультурного виміру української 
літературної полісистеми, чиє дитинство пройшло за колоніальних часів із атеїстичними 
традиціями, відтворює зазначений рядок як «новий рік новий рік»: «а ми з сестричкою 
візьмемося за руки// і дивлячись на нашу прегарну ялинку // затанцюємо й заспіваємо // 
«новий рік новий рік» [3:140].

отже, наслідком реалізації принципу аксіологічної суголосності, як одного із осно-
вних критеріїв добору творів для перекладу, є увиразнення у синергетичному образі 
автора рис, які значною мірою віддзеркалюють думки та почуття самого перекладача. 
У результаті навіть у найвідвертішій спробі панорамної репрезентації різних етапів 
творчості іншомовного автора, еклектичність рецепції виходить нерівномірною у мета-
проектах різних тлумачів. Увиразнена у кожній метапоетичній версії апріорна «іншість» 
джерельних текстів додає стереоскопічності синергетичному образу іншомовного автора 
на полотні приймаючої української літературної полісистеми.

У подальших дослідженнях вважаємо перспективним поглибити наше розуміння 
соціокультурної детермінованості метапоетичногоранжування аксіологічних ієрархій 
джерельних творів. 
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аКСиоЛогичЕСКаЯ СоЗвучноСтЬ   
автора и ПЕрЕводчиКа КаК ПринЦиП КонСтруированиЯ 

мЕтаПоЭтичЕСКиХ ПроЕКтов
В статье доказывается гипотеза об аксиологической созвучности позиций авто-

ра и переводчика как одного из основных принципов конструирования метапоэтических 
проектов. Особое внимание уделяется изучению влияния социокультурных факторов на 
осуществление переводческого выбора. Исследование выполнено на материале украин-
ских переводов поэзии Э.Э.Каммингса.

Ключевые слова: аксиологическая созвучность, синергетический образ автора, пе-
реводческий выбор, переводческая рецепция, метапоэтичный проект.

a.v.perminova 

axiological consonance of The  
auThor anD TranslaTor as a principle  

of meTapoeTic proJecT Design
The article is aimed at proving the hypothesis about axiological consonance of the 

author and translator’s positions being one of the key principles of metapoetic project design. 
Particular attention is paid to the influence of socio-cultural factors on translators’ choice.The 
study is based on the Ukrainian translations of E.E.Cummings’ poetry.

Key words: axiological consonance, synergetic image of the author, translator’s choice, 
translator’s reception, metapoetic project.
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TYpes of TranslaTion in moDern english

In this article its authors worked out the problems of the investigation of questions about 
different types of translation. The types of translation and their peculiarities were searched. The 
authors proposed their own examples of different types of translation, such as literal translat-
ing, verbal translating, word for word translation, interlinear translating, machine translating.

Key words: types of translation, literal translating, verbal translating, word for word 
translation, interlinear translating, machine translating.

Translation as a notion is of polysemantic nature. It may imply the process of conveying 
the meaning of a word, word-group or sentence/text from one language into another and also 
the result of the conveying. “Translation” may also denote the subject taught at school.

Functional substitutions performed at the text level (as in puns) are often treated as “trans-
lation” too: There’s the tree in the middle ...It could bark ...It says “Bough-wough...” “That’s 
why its branches are called boughs” (Carrol, Alice in Wonderland). – Он, Фікус стоїть!.. Ми 
тому й прозвали його Фіkyc, що він кусається. It goes without saying that the lexical mean-
ing of “tree” is not “Фікус” and “Bough-wough” or “boughs” do not mean “кусатись” which 
they were substituted for in the Ukrainian translation [3: 16].

Similarly with the term “interpretation” which can among others denote “the way of pre-
senting” the social or aesthetic, moral etc. background, i.e. the trend of the source language 
work in the target language. No less ambiguous remains the term “free interpretation” which is 
employed to denote any rendering of the essentials of content of some written or oral / recorded 
matter. Besides, “free interpretation” is used to denote a strongly subjective conveying of the 
sense, the structural, stylistic or artistic peculiarities characteristic of a source language work / 
text (f.е. вільний переклад, вільний переказ).

The aim of our research was to analyse theoretical grounds of selection and utilization of 
different types of translation.

The aim foresees such following assignments:
1) to search types of translation, their peculiarities, the conditions of utilization;
2) to work out problems for the investigation of questions about different types of translation;
3) to elaborate own examples of different types of translation.
Translating is unseparable from the understanding and conveying of the content and some-

times even of the form of language units. As a result the process of translation, provided it is not 
performed at the level of separate simple words, involves simultaneously some aspects of the 
source language and of the target language. These are morphology (word-building and word 
forms), me lexicon (words, phraseologisms, mots), syntax (the means of connecting and the 
structure of syntaxemes), stylistics (peculiarities of speech styles, tropes, etc.) [4: 44].

The level or the degree of faithfulness of translating is mostly predetermined by some 
factors which are of objective and of subjective nature. The main of them are the purpose of 
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the translation to be performed, the skill of the translator, the type of the matter selected for 
translation. Depending on these factors the following ways of translating should be recognized.

1. Literal translating which is to be employed when dealing with the separate words whose 
surface form and structure as well as their lexical meaning in the source language and in the 
target language fully coincide. These are predominantly international by origin morphemes, 
lexemes / words, rarer word-groups having in English and Ukrainian (and often in some other 
languages too) a literally identical or very similar representation and identical lexical meaning: 
administrator адміністратор; director директор, region регіон, hotel / motel готель / мотель, 
samovar самовар. It is easy to notice that in some words thus translated not only the morphe-
mic but also the syllabic structure is fully conveyed (an-ti ан-ти, es-cort ес-корт) [7: 238].

In many a case, however, the lingual form of the source language words is only partly 
reproduced. That happens when the common word is borrowed by each of the two languages 
in question from different source languages or when its lingual form is predetermined by the or-
thographic peculiarities of the target language: anti-alcohol протиалкогольний, music музика, 
constitution конституція, zoology зоологія, atom bomb атомна бомба, and chemical process 
хімічний процес [7: 136].

Close to the literal way of translating in the so-called way of translator’s transcribing 
by means of which partly the orthographic and partly the sounding form of the source lan-
guage lexemes / words are conveyed: archbishop архієпископ, card картка / карта, Euro-
pean європейський, Muscovite москвич / москвичка, organized організований, stylized 
стилізований.

Literal translating, however, can pervert the sense of| the source language lexemes when 
their lingual form accidentally coincides with some other target  language lexemes having quite 
different meanings: artist митець, художник (and not артист); decoration відзнака, нагорода 
(and not декорація); matrass колба (and not матрац); replica точна копія (and not репліка), 
etc. Hence literal translating has some restrictions in its employment and does not always help 
convey the lexical meaning of words (morphemes, word-groups) having identical lingual form 
in the source language and in the target language [6: 106].

2. Verbal translating is also employed at lexeme / word level. But unlike literal translating 
it never conveys the orthographic or the bounding form of the source language units but their 
denotative meaning only: fearful страшний, fearless безстрашний, helpless безпорадний, 
mistrust недовір’я (недовіра), super-profit надприбуток.

All the words above are practically translated at the lexico-morphological level as their 
lexical meanings and morphological stems are identical to those of the English words (help-less 
без-порадний, mis-trust не-довір’я, super-profit над-прибуток, etc.) [9: 73].

The overwhelming majority of other words when translated verbally do not preserve their 
structure in the target language. That is explained by the differences in the morphological sys-
tems of the English and the Ukrainian languages: abundantly рясно, bank берег (береговий), 
cliff бескид (скеля, круча), myself я, я сам / сама; автомат automatic machine, заввишки 
high/tall, письменник writer (author).

Verbal translating of polysemantic words permits a choice of some variants which is prac-
tically impossible in literal translating. Say, the Ukrainian word автомат can have the fol-
lowing equivalent variants in English: 1) automatic machine; 2) slot-machine; 3) automatic 
telephone; 4) submachine gun (tommy gun), similarly the English word bank when out of a 
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definite context may have the following equivalent variants in Ukrainian: 1) берег (річки); 
2) банк; 3) вал / насип; 4) мілина; 5) замет; 6) крен, віраж (авіац.); 7) поклади (корисних 
копалин). The literal variant / equivalent of the noun bank in Ukrainian can be, of course, 
“банк” only [5: 53].

Verbal translating, however, does not and can not provide a faithful conveying of sense at 
other than word level. When employed at the level of word-combinations or sentences the ver-
bal translation may often make the language units un-grammatical and pervert or completely 
ruin their sense; / am reading now is not я є читаючий зараз but я читаю зараз; never say die 
is not ніколи не кажи помираю but не падай духом; to grow strong is not рости міцним but 
ставати дужим; to take measures is not – брати міри but вживати заходів; first night is not 
перша ніч but прем’єра, etc.

3. A consecutive verbal translating performed at the level of word-combinations and sen-
tences is referred to as word for word translation. When employed to convey the meaning of 
other than stable / phraseological units this way of translating can sometimes provide a faithful 
conveying of sense units. It happens when the lexical meanings of the componential parts, the 
structure, and the word order both in the source language word-groups / sentences and in their 
target language equivalents fully coincide: many interesting English books багато цікавих / 
англійських книг; to write and translate exercises писати і перекладати вправи; / lived in 
Kyiv last year я жив у Києві минулого року; Who lived in Kyiv last year? Хто жив у Києві 
минулого року?

Therefore word for word translating represents a regular substituting of the source lan-
guage words for the target language words in word-groups or sentences having in both the 
languages identical denotative meaning and function and occupying the same place. When the 
denotative meaning, the function or the place of words in the language units do not coincide 
their word for word translation results in a senseless heap of words: the doctor is sent for лікар 
є посланий за instead of за лікарем послали / послано or: the boy has his hands in his pockets 
хлопець має свої руки в своїх кишенях instead of хлопець тримає руки в кишенях [9: 241].

No wonder that word for word translating is rarely employed when dealing with stable 
and phraseological expressions. Though a few phraseologisms with identical word order and 
meaning of their component parts were originally translated In this way: all roads lead to Rome 
всі дороги ведуть до Риму; to take the bull by the horns брати бика за роги; Augean stables 
Авгієві стайні; better late than never краще пізно, ніж ніколи [1: 204].

4. The interlinear way of translating is a conventional term for a strictly faithful rendering 
of sense expressed by sentences at the level of text. The latter may be a passage, a stanza, an 
excerpt of a work or the work itself. Since the way of translating provides a faithful rendering 
of sense only, it permits various transformations of the language units like reduction, extension, 
addition and the like. For example, the sentence who has my book? admits only one word-for-
word variant, namely: Хто має мою книжку?

As can be seen, the Ukrainian variants of the English sentence above bear no traces of 
interference on the part of the English language with its rigid word order in each paradigmatic 
kind of sentences. Neither is there any peculiar English word-combination transplanted to the 
Ukrainian sentences as it often occurs in word for word translations. Various transformations in 
interlinear translations like in literary ones are inevitable and they are called forth by grammati-
cal/structural, stylistic and other divergences in the source language and in the target language. 
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Here are some simple examples to illustrate it: The student is being asked now студента зараз 
запитують. She said she would come вона сказала, що прийде. It will have been done by then 
на той час це буде зроблено. His having been decorated is unknown to me мені невідомо про 
його нагородження (що його нагородили) [9: 96].

Transformations are also necessary when there exists no identity in the form of expressing 
the same notion in the source language and in the target language: a trip коротка подорож; 
їздити на лижах to ski; to participate брати участь; овдовіти to become a widow / widower.

Very often transformations become also necessary in order to overcome divergences in the 
structural form of English syntaxemes which are predominantly analytical by their structural 
form whereas Ukrainian word-groups of the same type are mostly synthetic and analytico-
synthetic: books of my father книжки мого батька; Kiev street traffic regulations правила 
дорожнього руху міста Києва; but: a task for next week завдання на наступний тиждень 
[8: 138].

But the interlinear way of translating not only helps to obtain the necessary training in 
the main aspects of the foreign language or to master the means of expressing pertaining to 
the source/target language. It also provides faithful sense-to-sense translations which are used 
by masters of pen to create on their bases artistic variants of works in rare languages and thus 
acquaint the readers with brilliant literary samples of other nations. Such literary translations 
become necessary because even the best interlinear variant convey faithfully the content of the 
poetic/prose works but not their artistic values. It can be noticed from the interlinear translation 
of a stanza from P.B.Shelley’s poem The Masque of Anarchy:

Men of England, Heirs of Glory – люди Англії, спадкоємці слави.
Heroes of unwritten story – герої (ще) не написаної історії. 
Nurslings of one mighty mother – сини однієї могутньої матеpi.
Hopes of her and one another! – її надії і надії кожного з вас!
5. Literary Translating constitutes the highest level of a translator’s activity. The matter 

skilfully turned into the target language by a regular master of pen may acquire faithfulness and 
the literary (or artistic) standard equal to that of the source language.

Depending on the type of the matter, literary translating may be either literary proper or 
literary artistic.

Literary proper translating is performed on any other than belles-lettres passages / work. 
These may include scientific or technical matter, didactic matter (different text-books), busi-
ness correspondence, the language used in documents. In short, any printed or recorded matter 
devoid of artistic value. But whether literary proper or literary artistic, each of the sub-kinds 
represents a level of translating with much higher requirements to faithfulness than interlinear 
translating. This is because literary / literary artistic translating provides for an equivalent con-
veying not only of the content but of all stylistic peculiarities of the passages (work) and of their 
artistic merits (in belles-lettres style).

Constant inquiries of all kinds are also necessary to convey the expression side of the source 
matter. It becomes especially imperative in versification which is explained by the condensed 
nature of poetic works in which thoughts and ideas are often expressed through literary images. 
To achieve the necessary level of faithfulness the translator has to convey the picturesqueness, 
the literary images, the rhythm and the rhyme, the beauty of sounding of the original poem. 
Take as an illustration D.Palamarchuk’s versified translation of W.Shakespeare’s sonnet CXV:
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Those lines that I before have write do lie,              (10)
Even those that said I could not love you dearer:     (11)
Yet then my judgment knew no reason why            (10)
My most full flame should afterwards burn clearer. (11)
Збрехав мій вірш, колись тобі сказавши:             (11)
“Моїй любові нікуди рости”.                                (10)
Я думав – ріст її спинивсь назавше,                    (11)
Найбільшої сягнувши висоти.                               (10)
The Ukrainian variant of the stanza reveals its identity with the original in the rhythmic and 

rhyme organization and in the number of syllables per line. Though in the original their number 
alternates from 10 to 11 and in the translation from 11 to 10. But this is in no way a violation 
since the interchange takes place within the same stanza and the translator fully reproduced the 
alternate (acbd) rhyme which is masculine in the first (a) and in the third (c) lines and feminine 
in the second (b) and in the fourth (d).

Most striking, however, are the syntactic alternations, there being no single line structur-
ally similar to that of the original. All that became necessary because of the predominantly 
polysyllabic structure of Ukrainian words the number of which in the translation is only 19 as 
compared with 35 in the source language. Besides, the Ukrainian stanza consists of notional 
words only, while in the original there are also functional (have, do, that, most, not, etc.). 
The nationals form the artistic images and ideas the number of which is somewhat larger in 
English. Since it was next to impossible to overcome the “resistance” of the source language 
some losses in translation became inevitable. They are the result of the existing divergences 
in the grammatical structure or in the means of expressing in the two languages and espe-
cially in the greater number of syllables in the same words in Ukrainian which is a tangible 
obstacle for the translators of poetry. That is why in order to preserve the poetic metre of 
the lines in the stanza above the translator had to transform them. As a result the number of 
inevitable losses in versifications is always larger than in prose translations. Nevertheless 
D.Palamarchuk’s versification is considered to be highly faithful and artistic because it con-
veys, in the main, the following aspects of the Shakespearian sonnet: it’s content, it’s kind 
of rhythm and rhyme, its artistic images and tropes, partly its picturesqueness and pragmatic 
toning [2: 29].

Descriptive translating / interpreting is very often employed to render the content of idi-
oms/phraseologisms which have no equivalents in the target language. in english: (as) mad 
as a hatter цілком божевільний; All my eye and Betty Martin! нісенітниці! (дурниці!); like 
one (twelve) о clock миттю, вмить, прожогом. in ukrainian: зуб на зуб не попадати to feel 
very cold (to feel freezing); навчипі біда коржі з маком їсти hard times make one inventive 
наговорити сім кіп і мішків гречаної вовни to say much non sense.

Descriptive translating is also often employed when dealing with the notions of spe-
cific national lexicon: haggis (запечений овечий кендюх, начинений вівсяними крупами 
впереміш з січеним овечим потруком); porridge поріда (густа вівсяна каша, зварена на 
воді чи молоці); Senate сенат (рада университету в Англії; складається переважно з 
професорів); sweet-meat солодка страва, приготовлена на цукрі чи медові.

Alongside the literal translating the explications of the meaning of specific national notions 
becomes sometime necessary: вареники varenyky, middle-sized dumplings filled with curd, 
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cherries, etc.; дума duma, Ukrainian historic epic song; кобзар kobzar, a performer of dumas 
to the accompaniment of the bandore or kobza.

Descriptive translating is also made use of in foot-notes to explain obscure places in nar-
ration [2: 303].

The antonymic translating is employed for the sake of achieving faithfulness in conveying 
the content or expressive] ness when an affirmative in sense or structure language unit (word, 
word-combination or sentence) is conveyed аs a negative in sense or structure but identical in con-
tent language unit or vice versa to have quite a few friends мати багато (немало) друзів; mind 
your own business не втрyчайся не в свої справи; take it easy не хвилюйся, не переживай; 
not infrequently часто; по time like the present лови момент (використовуй нагоду); я не 
нездужаю нівроку (Тарас Шевченко) І feel / am perfectly well; не спитавши броду, не лізь у 
воду look before you leap; немає лиха без добра every dark cloud has a silver lining.

The antonymic device is employed in the following cases:
1) when in the target language there is no direct equivalent for the sense unit of the source 

language. For example, the noun “inferiority” and the adjective “inferior” (like the verb phrase 
“to be inferior”) have no single word equivalents in Ukrainian. So their lexical meaning can be 
conveyed either in a descriptive way or with the help of the antonyms “superiority”, “superior”: 
The defeat of the Nott’s in last season’s cup semi-finals was certainly the result of their physi-
cal and tactical inferiority... (M. Star) Поразка клубу “Ноттінгем Форест” у торішньому 
півфінальному матчі на кубок була наслідком переваги супротивників у фізичній 
тактичній підготовці (...була наслідком того, що гравці поступалися супротивникові у 
фізичній і тактичній підготовці).

The meaning of some English word-groups can also be conveyed in Ukrainian antonymi-
cally only: Baines was fading a newspaper in his shirt-sleeves (G. Greene). Бейнс сидів без 
піджака і читав газету. Half an hour ago Walter for his life would have hardly called her by 
name (Ch.Dickens). Ще півгодини тому Уолтер нізащо в світі не назвав би її по імені. “Do 
you mind this?” (M.Wilson) Ви не заперечуєте;

2) when the sense unit of the source language has two negations of its own which create 
an affirmation: In those clothes she  was  by no means no elegant  (S.Maugham). У цьому 
вбранні вона була досить элегантна. My mother... teemed not to dislike this character (Ch.
Dickens). Моїй матері...ніби (здавалось) сподобалась ця думка;

3) in order to achieve the necessary expressiveness in narration: I don’t think it will hurt 
you, baby (E.Hemingway). Думаю, вам воно не зашкодить, люба. A shell fell close (Ibid) 
Неподалік вибухнув снаряд. I hope you’ll stay (A.Cronin). Сподіваюсь, ви не втечете. It 
makes all the difference in the world (M.Wilson). Hi, не все одно;

4) to avoid the use of the same structures close to each other in a text: Keep your head. He 
падай духом / вище голову. Mrs. Strickland was a woman of character (S.Maugham). Місіс 
Стрікленд була жінкою не без характеру; тобто була жінка з характером. Most of the staff 
is not away (M.Wilson). Більшість співробітників ще на роботі (ще не розійшлися). Savina 
said nothing (Ibid) Савіна мовчала; тобто нічого не відповіла [9: 271–277].

So, the importance of translating and interpreting in modern society has long been recog-
nized. Practically not a single contact at the international level or even between two persons 
speaking different languages can be established or maintained without the help of translators 
or interpreters.
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Equally important is translating and interpreting for the functioning of different interna-
tional bodies (conferences, symposia, congresses, etc.) to say nothing about the bodies like the 
World Peace Council or the United Nations Organization with its councils, assemblies, com-
missions, committees, sub-committees. These can function smoothly only thanks to an army of 
translators and interpreters representing different states and working in many different national 
languages.

Numerous branches of national economies too can keep up with the up-to-date develop-
ment and progress in the modern world thanks to everyday translating / interpreting of scien-
tific and technical matter covering various fields of human knowledge and activities. The latter 
comprise nuclear sciences, exploration of outer space, ecological environment, plastics, min-
ing, chemistry, biology, medicine, machine building, electronics, linguistics, etc. Nowadays 
translation of scientific and technical matter has become a most significant and reliable source 
of obtaining all-round and up-to-date information on the progress in various fields of science 
and technology.
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нують власну класифікацію прикладів, які демонструють різні типи перекладу, а саме: 
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типах перевода. Были изучены типы перевода и их особенности. Авторы статьи пред-
лагают собственную классификацию примеров, которые демонстрируют различные 
типы перевода, а именно: литературный перевод, вербальный перевод, перевод “слово в 
слово”, перевод на уровне дискурса, технический перевод.
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130-й СонЕт ШЕКСПіра в уКраЇнСЬКиХ ПЕрЕКЛадаХ

У статті досліджуються переклади 130-го сонету Вільяма Шекспіра українською 
мовою. До розгляду взято переклади І.Франка, І. Костецького, Д. Паламарчука, О. Тар-
навського, В. Марача та О. Тільної.

Ключові слова: Вільям Шекспір, 130-й сонет, переклад.

Сонети В. Шекспіра є світовим шедевром і, безумовно, одним з найвищих досягнень 
лірики доби Відродження. Вони викликали неабияку зацікавленість багатьох переклада-
чів різних країн світу, в тому числі й українських. У статті розглянуто переклади одного 
з найвідоміших сонетів із циклу про Смагляву леді – 130 сонет.

актуальність роботи зумовлена тим, що українські переклади 130-го сонета В. Шек-
спіра недостатньо досліджені в українському літературознавстві та перекладознавстві. 

метою роботи є аналіз українських перекладів 130-го сонета В. Шекспіра. 
об’єкт дослідження – сонетарій Вільяма Шекспіра в українських перекладах. 
Предмет дослідження – специфіка перекладу 130-го сонета Вільяма Шекспіра укра-

їнською мовою. Зокрема, переклади І.Франка, І. Костецького, Д. Паламарчука, О. Тар-
навського, В. Марача та О. Тільної.
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Переклади сонетів В. Шекспіра українською мовою досліджували такі вчені, як: І.Я. 
Франко [56], А. Боковець[2], М. Габлевич [7; 8; 9], В. Казаров [21; 22], М. Л. Лукаш [39], 
Коломієць [24], Н. Торкут [54], В. Цибулько [57] та ін.

Англійський сонет є невеликою, проте дуже вагомою і змістовною формою лірич-
ної поезії. Це тверда віршована форма, що складається з 14 рядків (трьох чотиривір-
шів-катренів і одного двовіршу). Фінальний двовірш у своїх сонетах Шекспір робить 
афористичним влучним висловом, що, з одного боку, підсумовує все сказане у сонеті, а з 
іншого, часто виявляється несподіваним, неочікуваним. Однак сонет 99 у митця в оригі-
налі містить 15 рядків, тоді як сонет 126 складається з 12 рядків. Під пером В.Шекспіра 
«форма сонету в Англії досягла найвищої якості, завдяки чому й дістала в ході історії 
назву «англійського», або «шекспірівського» сонету» [11: 110]. 

Сонети В.Шекспіра спершу розходилися у списках. До нас дійшли кілька таких 
списків, серед них – 2, 8, 106 та 1285. Ще два – 138 та 144 – були надруковані 1599 р. у 
збірці любовних віршів «Пристрасний прочанин» (The Passionate Pilgrim), що вийшла 
під іменем Шекспіра. Остаточний варіант сонетів був опублікований лише в 1609 році. 
Усі вірші в цьому виданні пронумеровані й поділені на два цикли  –  «юначий» (1–126) та 
«жіночий» (127–154). Перший цикл має свій завершальний вірш, 126 (так званий envoy), 
другий цикл (а заразом і весь сонетарій) завершений тематичною парою, 153-154» [9]. 

У 130-му сонеті В.Шекспір вступає в полеміку з петраркізмом - наслідуванням ла-
тиномовних та італомовних творів Франческо Петрарки. У системі петраркізму, як відо-
мо, ключовим виступав образ Дами  –  білявої недосяжної красуні з холодним серцем, 
яка підносилася на п’єдестал. Отже, петраркістське кохання осмислювалося у термінах 
неоплатонізму [2]. В 130-му сонеті Шекспір пропонує такий портрет коханої, який по-
мітно контрастує з петрарківським образом: у Шекспіра це чорнява, смаглява леді, яка 
замальовується просто і реалістично, без піднесення. Саме кохання ліричного героя до 
Смаглявої леді у всьому «жіночому» циклі є підкреслено земним, позбавленим небесної 
аури платонічної любові. 

Існує думка, що 130-й сонет – це пародія, у якій В.Шекспір грає з штамами сучас-
них йому сонетистів, висміюючи їх фальш та нещирість, протиставивши їхнім порів-
нянням реальні, невигадані риси своєї коханої. В російській критиці таку думку вперше 
висловив у 1902 році М.Стороженко [22].  До таких саме висновків приходять амери-
канські дослідники, порівнявши тексти 130-го сонета та вірші сучасних Шекспіру ав-
торів Б.Гріффіна та Т.Уотсона [22]. Такої ж думки дотримується російський дослідник 
В.Казаров. [21] Визнаючи яскравий іронічний і пародійний елемент у 130-му сонеті, що 
висміює звичний для тієї епохи петраркізм, утім, трудно визнати його суто пародією. Він 
пронизаний почуттям любові до загадкової леді, як  і весь «жіночий» цикл з 127 по 154 
сонет.

Серед українських перекладачів В.Шекспіра першим, хто звернувся саме до сонетів, 
був іван Франко. Якогось певного плану чи структури виконання сонетних перекладів 
митець не мав. У своїх перекладах він не звертав особливої уваги на збереження форми 
оригіналу (віршовий розмір та кількість рядків), а заглибився головно у зміст. Так 130-й 
сонет, перекладений чотиристопним і тристопним хореєм, складається не з 14-ти рядків, 
як це прийнято для сонетної форми, а з 24-х «коломийкового характеру, хореєм, чотири-
рядковою строфою з римуванням тільки парних рядків» [19: 88] – «У моєї пані очі/ Не 
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такі, як сонце, ні,/ І коралі червоніші/ Від пурпури уст її.…»[56: 343]. З точки зору су-
часної перекладацької думки, це є недопустимим, адже поетичний твір, що складається 
з 24-х рядків не є сонетом, а отже і перекладом сонета його вважати також неможна. 
До того ж, форма може брати на себе певне смислове навантаження, що І. Франко, ма-
буть, і зрозумів, опрацьовуючи 30-й і 66-й сонети, які повністю повторюють оригінал 
за формою. Попри недотримання перекладачем сонетної форми, Франку однак вдало-
ся дуже точно перекласти усі тези і антитези 130-го сонету. Тільки у дев’ятнадцятому-
двадцятому рядках, які мають відповідати десятому рядку оригіналу, виникає неточність 
– «…музика приємніше гомонить моїм ушам» [56: 343], тобто музика приємніша кон-
кретно ліричному суб’єкту, а не абстрактно гарніша за людський голос, коли в оригіналі 
«I love to hear her speak, yet well I know/ That music hath a far more pleasing sound» [69] ( Я 
люблю слухати, що вона говорить, але я добре знаю/ Що музика має набагато приємніші 
звуки1). Але найбільший недолік цього перекладу - відсутність рядків, які відповідали 
б останнім двом рядкам оригіналу. Переклад Франка просто змальовує образ дівчини, в 
яку закоханий ліричний суб’єкт. Останні рядки  у перекладача - «Моя пані як і всі ми,/ 
Ходить просто по землі» [56: 343].. Франко не тільки змінює форму, але й зміст, залиша-
ючи твір без висновку, заради якого були наведені всі тези й антитези. У Шекспіра маємо 
«моя кохана звичайна дівчина, але нічим не гірша за тих, чиї очі фальшиво порівнюють 
з сонцем, вуста  –  з коралами і т.д.», у Франка ж залишається лише «моя кохана  –  зви-
чайна дівчина (чиї очі не схожі на сонце, уста на корали і т.д.)».

Наступний переклад, взятий до розгляду, належить ігорю Костецькому – україн-
ському письменнику-модерністу, перекладачу, критику, режисеру, засновнику Мистець-
кого українського руху в еміграції. У його перекладі одразу привертає увагу мова – «Од 
слонця ніц в очах моєї пані,/ Кораль ружанець рожевіш од губ,/ Кгдиж сьніекг єст бялим 
– в неї перса тьмяні…» [64: 88]. Перекладач зазначав, що вбачав перед собою три мож-
ливості: 1) «шукати адеквату в засобах цілковито модерної поетики, що називається пе-
реказувати Шекспіра мовою сучасності?»;  2) «знаходити якесь середнє між модерним і 
традиційним?»; 3) «вдатися до абсолютної стилізації під українську мову XVI-XVII сто-
річ?» [64: 11-12]. Костецький не пішов шляхом абсолютної стилізації, обравши «середнє 
між модерним і традиційним»: умовну стилізацію, або, за його власними словами, «ілю-
зію старовинності», коли «умовно обране» трактувалось «як справжнє» [64: 14]. Проте в 
оригіналі Шекспір фактично не застосовує лексики, яка стала б застарілою навіть у наш 
час. Тому можна сказати, що такий лексичний прийом не додає більшої точності пере-
кладу, споріднюючи його з оригіналом, а лише ускладнює прочитання. 

Зазначимо, що Ігор Костецький, як і інші перекладачі 130-го сонету, чиї варіанти 
будуть наведені далі у статті, переклав сонет, зберігаючи його форму - п’ятистопним 
ямбом зі збереженням строфічної системи та системи римування. Переклад є вдалим і 
щодо перекладу тез і антитез – «перса тьмяні», в оригіналі «breasts are dun» [69] – сіро-
коричневого кольору, який важко перекласти українською одним словом; саме «Дамасьці 
ружі…» - збереження цього епітету, припустимо неважливого для українського читата-
ча, просте досить важливого елементу оригіналу. По суті, в оригіналі не прикметник 
«дамаські» («damascus», «damascene»), а дієприкметник доконаного виду «damasked» 
(буквально: «дамасковані»). Він утворений від дієслова «damask», яким англійці нази-
1  Тут і далі подаємо наш власний підрядковий переклад.
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вали певний запозичений спосіб декорування чи інкрустування виробів зі сталі – «під 
дамаську сталь». Шекспір жив у час правління королеви Єлизавети з роду Тюдорів, ге-
ральдичним символом якого були дві п’ятипелюсткові троянди – менша біла, вставлена 
(інкрустована) в більшу червону. Двоколірна троянда Тюдорів була аж надто добре ві-
домим символом, оскільки рід Тюдорів правив Англією понад століття. Посівши трон, 
цей рід поклав край тридцятилітній війні за нього, що звалася війною Білої й Червоної 
троянд, – тому-то він і об’єднав обидві квітки в своєму гербі [8]. Отже, поєднання білої й 
червоної троянд для англійця – символ злагоди, миру, любові. Взагалі символіка білого й 
червоного дуже багата, але стосовно жіночих щік поєднання цих кольорів слід розуміти 
і як червоний рум’янець на білій шкірі (червоне на білому), і як вияв страxу (біле) та 
сорому (червоне) – почуття, що їx чоловічі обличчя рідко виявляють. Тобто, нема у моєї 
пані, каже поет, червоного рум’янцю на білій шкірі (врода), як і не належить вона до 
сором’язливих та боязких (склад душі) [8]; А дещо розмовне «Моя ж бо пані, йшовши, 
грунт товче» [64: 88] по суті є досить точним перекладом оригінального «when she walks 
treads on the ground» [69]. 

Та має цей переклад і свої недоліки. Невдалим надбанням є «чуб» у четвертому ряд-
ку – «Кгдиж влос єст дротем – чорний дріт їй чуб» [64: 88]. Чуб у первісному значенні 
– це широковідома в Україні чоловіча зачіска; нешироке, кругле пасмо довгого волосся, 
над лобом, на скронях і на потилиці волосся поголене. Така зачіска робилася чоловіка 
для зручності і надання обличчю войовничого вигляду. Тож використання слова «чуб» 
для позначення жіночої зачіски є некоректним. Також не дуже вдалим є переклад остан-
нього дистиху, який, хоча і зберігає загальний настрій, але передає зміст неточно – «Та, 
пробі, дорожу моїм коханням,/ Як та якась – брехливим порівнянням» [64: 88]. Хоча це 
може бути очевидним, але автор ніде в оригіналі не згадує, що дорожить своїм коханням 
– «And yet, by heaven, I think my love as rare/ As any she belied with false compare» [69] 
(«І все ж, о небо, я думаю, що моя кохана рідкісна/ Так само, як будь-яка, що оббрехана 
фальшивими порівняннями»). І так само не сказано, що брехливими порівняннями до-
рожить та, на чию честь вони проголошені. Епітет «рідкісна» – «rare» просто зникає, 
нічим не замінюючись. Небо – «heaven» – замінюється на «пробі», що, до речі, є теж не 
найкращим надбанням перекладу, оскільки у значенні вставного слова «пробі» виражає 
невпевненість, синонімами до нього стають «можливо» і «певно». У перекладі Ігоря Кос-
тецького останній дистих змінює увесь сенс сонету. Основною думкою стає «Моя кохана 
мила для мене, якою б вона не була», а «брехливе порівняння» залишається лише натя-
ком на первісний зміст тексту. Дорівняння коханої до тієї, чиї очі порівнюють з сонцем, 
губи з коралами і т.д. не відбувається.

Наступний переклад – дмитра Паламарчука, відомого українського перекладача, 
поета, члена Національної спілки письменників України. Л.Коломієць зауважує щодо 
його перекладів Шекспірових сонетів: «За класифікацією Раффела, можемо віднести до 
інтерпретаційного перекладу, що розрахований на широку аудиторію», тобто художній 
аспект для нього важливіший за наукову точність [24]. 

В лексичному плані вже у другому рядку помітна невідповідність – «Корал ніжні-
ший за її уста» [61] - корал, матеріал досить твердий, порівнюється у категорії м’якості, 
коли в оригіналі, що логічно, корал був «far more red» – «набагато червоніший» за 
вуста героїні. У третьому рядку замість грудей – «breasts» маємо «Не білосніжні пліч 
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овали» [61]. Троянди у п’ятому рядку втрачають епітет «дамаські», й свої кольорові за-
барвлення – «Троянд багато зустрічав я всюди» [61]. Сьомий і восьмий рядки за харак-
тером змін тяжіють від перекладу до переспіву – «І дише так вона, як дишуть люди,/ 
А не конвалії між диких трав» [61], коли в оригіналі «And in some perfumes is there 
more delight/ Than in the breath that from my mistress reeks» [69] (І деякі пахощі набагато 
приємніші/ Ніж запах, що йде від дихання моєї коханої). У десятому рядку маємо ту 
ж неточність, що була і в перекладі Франка: музика маркується як миліша конкретно 
оповідачу, а не просто милозвучніша за людський голос – «І голосу її рівнять не треба/ 
До музики, милішої мені» [61]. Одинадцятий і дванадцятий рядки і кінцевий дистих 
перекладені точно і поетично, передаючи необхідні змістові відтінки «Не знаю про 
ходу богинь із неба,/ А кроки милої  –  цілком земні./ І все ж вона  –  найкраща поміж 
тими,/ Що славлені похвалами пустими» [61].

Із приводу ще одного перекладу – остапа тарнавського,  українського поета, пере-
кладача, літературного критика, журналіста, літературознавця, культурного діяча, члена-
засновника Об’єднання українських письменників «Слово», Л. Коломієць зауважує: «як 
і праця Костецького, переклади Тарнавського являють собою філологічний експеримент, 
щоправда, значно скромнішого масштабу […] Вважаючи, що «мова Шекспіра більше ді-
лова», а не поетична, перекладач перебільшує цю рису, створивши змістово і контексту-
ально точний переклад Шекспірових сонетів, проте із невиправдано великою кількістю 
слів-кальок, «ділової» лексики і «рубаним» синтаксисом (імітація лаконічності ділово-
го стилю за рахунок частого уникання сполучників підрядності, непрямих відмінкових 
форм займенників та ін., в результаті чого зникає невимушена розмовна інтонація шек-
спірівського тексту)» [24]. Сам автор перекладу у листі до редактора журналу «Всесвіт» 
від 18 серпня 1992 р. пише так: «…на мою думку – мова Шекспіра більше ділова, як у 
«бізнесмена»; […] Я бажав віддати головно думку Шекспіра так, як вона в нього репре-
зентована його мовою, з підкресленням того слова, чи тих слів, що головно репрезенту-
ють цю думку. Не знаю, чи мені це вдалось…» [24]

Переклад тез і антитез у Тарнавського досить вдалий. Є кілька моментів, що диссо-
нують з оригіналом, проте суттєво не змінюють суть – риторичне запитання у третьому 
рядку «Як білий – сніг: грудь в неї сіра чом це?» [63] і п’ятий рядок, у якому зникає епітет 
«дамаські» і з’являється шовк «Я бачив шовк троянд: червоний, білий;» [63]. Більш сут-
тєві вносить переклад сьомого і восьмого рядків «Парфумів запах більше мені милий,/ 
Ніж віддих, що димить в її устах» [63], тобто запах парфумів конкретно приємніший 
оповідачу, а не просто абстрактно кращий за людське дихання. До того ж віддих ще 
й чомусь «димить в устах», коли в оригіналі не маємо і натяку на таке «And in some 
perfumes is there more delight/ Than in the breath that from my mistress reeks» [69] (І деякі 
пахощі набагато приємніші/ Ніж запах, що йде від дихання моєї коханої). Перекладач 
гіперболізує зміст у дванадцятому рядку. Якщо в оригіналі ми маємо «My mistress when 
she walks treads on the ground» [69] (12 Моя кохана, коли йде, утоптує землю) – тобто йде, 
як звичайна людина, залишає після себе сліди, то в перекладі Тарнавського «Моєї ж пані 
хід  –  незґрабний стук» [63]. Ані незграбності, ані стуку в оригіналі немає. Переклад 
останнього дистиху знову-таки змінює сенс усього сонету - «Та все ж незвичне це моє 
кохання,/ Споганене від фальшу порівняння» [63]. У Шекспіра кохана, як і почуття до 
неї, замальовувалося земним і звичайним, без нічого «незвичного». І «споганеним від 
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фальшу порівняння» ані героїня, ані почуття до неї не було, навпаки, митець казав про 
те, що воно прекрасне без будь-яких порівнянь, особливо фальшивих. 

Наступний переклад, який ми розглянемо, належить віктору марачу – поету, па-
ліндромісту, доценту кафедри математики Рівненського державного гуманітарного уні-
верситету, лауреату премії М. Рильського. Цей переклад також можна віднести до інтер-
претаційного за класифікацією Рассела. Неточності у цьому перекладі майже зрівнялись 
кількісно із вдало перекладеними рядками. Вже другий рядок перекладу - «З коралом 
не зрівняєш губ жагу» [62]. Звісно, що слово «жага» тут використано не на позначення 
спраги чи якогось нестримного бажання, а маючи на увазі пристрасть як одне із значень 
слова «жага». І в тому випадку жагу губ справді неможна «зрівняти» з коралом, оскільки 
ніякої пристрасті у собі не має і не може порівнюватися за цим критерієм з губами про-
сто за логікою. У Шекспіра ж з логікою у цьому рядку все було нормально – в оригіналі 
корал був «far more red» - набагато більш червоний, порівнюючись з вустами у категорії 
кольору. У п’ятому рядку – «Я бачив роз пелюстки незрівнянні» [62], втрачається епітет 
«дамаські» і позначення кольору троянд, який є ключовим для цього порівняння. В оригі-
налі – «have seen roses damasked, red and white» [69] (Я бачив дамаські троянди, червоні і 
білі). Девятий і десятий рядки: «Приємний в неї голос, але нині/ Звучить для мене музика 
миліш;» [62] - та ж сама неточність, що і у Франка та Паламарчука, музика приємніша 
конкретно оповідачу, а не абстрактно милозвучніше за людський голос. Останній дистих 
перекладений неточно: «І все ж вона собою тих затьмить,/ Що ідеалом нам здались на 
мить» [62]. Про ідеали в оригіналі нічого не сказано, і до того ж, кохана там не вивищу-
ється, не затьмарює інших. Вона «as rare/ As any she belied with false compare» [69] – так 
само рідкісна, як і ті, що оббрехані фальшивими порівняннями. 

Далі розглянемо переклад ольги тільної – поетеси, прозаїка і перекладача, магістра 
гуманітарних наук, кандидата педагогічних наук, лауреата премій «Нові імена України» і 
«Гранослов», члена НСПУ. Переклад, який теж можна віднести до інтерпретаційних, має 
свої переваги і недоліки. У другому рядку ми маємо «Й не схожі на корал її уста» [59], 
без уточнення, чим саме несхожі – кольором, формою, структурою чи чимось іншим. 
У п’ятому рядку – «Троянди бачив ніжні й пишні я» [59] з категорії кольору ми маємо 
перехід до тактильної і зорової категорій. «Люблю вслухатися в її розмови плин,/ Хоч 
музика й приємніша мені» [59] - музика знову приємніша конкретно оповідачу, не просто 
гарніша за людський голос. Переклад останнього дистиху знову змінює зміст, при тому 
навіть дещо несподівано: «Та я ціную більш свою кохану,/ Ніж лестощі в брехливім по-
рівнянні» [59]. Це можна розуміти так, що ліричний суб’єкт цінує свою кохану більше, 
ніж лестощі, звернені до нього, коли у Шекспіра лестощі були звернені до інших жінок, 
а його кохана залишалася нічим не гіршою від них і без будь-яких лестощів.

 Отже, у роботі ми розглянули українські переклади 130-го сонету Вільма Шек-
спіра. Цей сонет належить до жіночого циклу і виражає авторську полеміку з петраркіз-
мом, напротивагу вивищенній, недосяжній білявій Дамі, кохання до якої є платонічним, 
змальовуючи цілком земну і звичайну Смагляву Леді. 

Спроби перекласти українською сонети Шекспіра, зокрема 130-й, починаються з 
ХІХ ст. і тривають у наш час. Кожен з перекладачів, чиї твори ми розглянули, подає влас-
ну інтерпретацію 130-го сонету, більшою чи меншою мірою наближуючись до оригіналу. 
Кожен з перекладів має свої сильні і слабкі сторони, вади і переваги.  Велика кількість 
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перекладів свідчить про незмінний інтерес українських перекладачів до творчості Вілья-
ма Шекспіра. Варіанти перекладів різних авторів дозволяють читачам зусібіч поглянути 
на твір, демонструючи не лише вправність та оригінальний підхід кожного перекладача, 
а й специфіку рецепції творів В.Шекспіра в різних історичних епохах.
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130-й СонЕт ШЕКСПира в уКраинСКиХ ПЕрЕводаХ
В статье исследуются переводы 130-го сонета Шекспира на украинский язык. К 
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130th sonneT of shakespeare in ukrainian TranslaTion
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СЕмантична СтруКтура ПЕрСоніФіКаЦіЇ 
та ЇЇ відтворЕннЯ в ПЕрЕКЛаді

У статті визначено сутність семантичної структури персоніфікації та обґрун-
товано важливість її адекватного відтворення в перекладі. Розглянуто основні види 
трансформацій, що застосовуються при відтворенні лексико-семантичних компонен-
тів такої структури в перекладі з іспанської мови на українську. Проаналізовано наслід-
ки змін у семантичній структурі персоніфікації з точки зору відтворення образності 
та експресивності.

Ключові слова: лексико-семантичний компонент, переклад, перекладацькі транс-
формації, персоніфікація, семантична структура.

Практично всі відомі нам визначення персоніфікації, подані у словниках лінгвіс-
тичних та літературознавчих термінів, спираються на семантичну ознаку. Наприклад, у 
словнику лінгвістичних термінів О.С. Ахманової персоніфікація (уособлення, прозопопея, 
персоналізація) визначається як троп, який полягає у тому, що неживим предметам припису-
ються властивості і ознаки живих, такі як дар мовлення, спроможність вступати у відносини, 
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притаманні людській спільноті тощо [1: 286]. У іншому словнику знаходимо таке визначен-
ня: “вид метафори, троп, що полягає в перенесенні ознак і властивостей людини на предмети, 
явища природи, абстрактні поняття, на тварин. Іноді під уособленням розуміють не тільки 
«олюдення», а й узагалі «оживлення» реалій неживого світу” [2: 750]. Співзвучними до на-
ведених вище є інші розглянуті нами дефініції [3; 4; 5; 6; 7]. Аналіз цих тлумачень показує, що 
загальноприйнятими є два підходи до визначення суті персоніфікації: вузький, за яким мета-
форичний перенос здійснюється лише за принципом антропоморфізму, та широкий, за яким 
метафоричний перенос здійснюється в межах від “живого” до “неживого”, тобто за принци-
пами антропо- та зооморфізму. Таким чином, виявляється подвійна семантична основа пер-
соніфікації, адже в межах цього тропу можливими стають два типи метафоричного переносу: 
від “неживого” до “живого” та від “живого” до “живого”. До того ж розбіжності у тлумачен-
нях виявляються у визначенні кола денотатів, що здатні перебирати на себе уособлювальні 
ознаки. У цьому контексті, на нашу думку, справедливим є твердження С.К. Константинової, 
яка зазначає, що коло уособлюваних у художньому тексті предметів є надзвичайно широким, 
і можна з упевненістю стверджувати, що уособлення розповсюджується майже на всі явища, 
поняття оточуючого світу, на психічні, соціальні, інтелектуальні стани, на ірреальні, вига-
дані об’єкти [8: 83]. З точки зору перекладу семантична структура персоніфікації набуває 
важливого значення, оскільки саме нею визначається образ та ступінь експресивності тропу. 
Зміни у семантичній структурі при перекладі можуть призвести до певних зсувів, а, відтак, до 
можливої неадекватності. Крім того, для перекладознавства важливим є найширше розумін-
ня персоніфікації, що базується на обох типах метафоричного переносу, оскільки проблеми 
перекладу не обмежуються лише певним колом денотатів чи персоніфікаторів. 

мета цієї статті полягає у виявленні та систематизації основних перетворень, яких у 
перекладі можуть зазнавати лексико-семантичні компоненти семантичної структури персо-
ніфікації, а також наслідків таких змін. матеріалом для дослідження слугували художні та 
публіцистичні твори іспанською мовою та їх переклади українською. 

Загалом, мінімальна семантична структура персоніфікації складається із персоніфі-
кованого денотата (предмета уособлення) та власне персоніфікатора – лексеми, яка 
несе в собі уособлювальні ознаки і завдяки якій це уособлення відбувається. У першу 
чергу, слід зауважити, що семантична структура персоніфікації у перекладі може відтво-
рюватися без змін, наприклад: El enemigo con quien el romanticismo tuvo que pelear fue 
precisamente una minoría selecta que se había quedado anquilosada en las formas arcaicas 
del «antiguo régimen» poético [9] – Ворогом, з яким мусив боротися романтизм, була 
лише добірна меншина, міцно прив’язана до застиглих архаїчних форм «давнього сти-
лю» у поезії [10]. У перекладі наведеного вище речення зберігається як денотат (роман-
тизм), виражений іменником romanticismo в оригіналі, так і персоніфікатор (мусив боро-
тися), втілений у дієслівній конструкції tuvo que pelear.

Однак, дослідження показало, що існують випадки, коли відбуваються зміни у се-
мантичній структурі персоніфікації при її відтворенні в перекладі, які можуть поясню-
ватися як об’єктивними, так і суб’єктивними факторами. У ході аналізу було виявлено, 
що ці зміни передусім стосуються персоніфікатора. При цьому масштаби таких замін 
можуть бути різними.

По-перше, лексема, що несе уособлювальні ознаки, може зазнавати лексичної заміни 
в межах однієї тематичної групи, наприклад:
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Dice la esperanza: un día
la verás, si bien esperas.
Dicе la desesperanza:
sólo tu amargura es ella [11: 30]

Надія світла казала:
побачитесь, коли чекаєш.
А безнадія промовляла:
Вона лиш біль тобі несе [11: 31].

Дієслово-персоніфікатор decir (‘говорити, казати’) в перекладі українською мовою 
зазнає синонімічної заміни на дієслово промовляти, що належить разом із дієсловом ка-
зати до однієї тематичної групи дієслів говоріння. Таким чином, уособлювальні ознаки 
в перекладі залишаються по суті незмінними: персоніфікованому денотату, вираженому 
абстрактним іменником безнадія, приписується така властивість людини, як можливість 
розмовляти, яка в оригіналі та перекладі отримує синонімічне лексичне вираження. При 
таких замінах образ, створений персоніфікацією, зберігається.

Інша лексична заміна відбувається у перекладі такого речення: La puerta, nueva y 
pintada de azul, parecía madre de todas las ventanillas, que asomaban por los huecos de las 
paredes sus cuadradas caras del mismo color [12] – Нові двері, помальовані синім, здава-
лися ватажком усіх тих вікон, що показували в прорізах стін свої квадратові обличчя 
того самого кольору [13: 37]. Іменник оригіналу madre, що несе уособлювальні ознаки, 
в перекладі зазнає функціональної заміни на іменник ватажок, який несе схожі уосо-
блювальні ознаки. Іменник ватажок не можна вважати синонімом слова мати, але у 
контексті йдеться про відбудову хатини, після якої особливо виділялися двері та вікна. 
Оскільки у реченні автор за допомогою цієї персоніфікації підкреслює “панівне” поло-
ження дверей по відношенню до вікон, така заміна є адекватною до контексту. Образ две-
рей, поряд з іншими, знаходиться у ланцюжку мікрообразів, які допомагають створити 
цілісний персоніфікований образ всієї хатини, що є наскрізним для твору.

Лексеми-персоніфікатори можуть зазнавати контекстуальних замін, наприклад: Los 
arenales lamen la fachada del tambo y allí acaban [14] – Сипкі піски підповзають до 
самого фасаду заїзду й тут зупиняються [15: 145]. У першоджерелі та перекладі, незва-
жаючи на різницю у лексичному вираженні (lamer – підповзати) антропоморфні ознаки 
є схожими, тобто такими, що дозволяють зберегти образ, створений персоніфікацією.

Подібні до попередньої заміни персоніфікатора при необережному застосуванні мо-
жуть змінювати сам образ: En su jaula, como un grillo, una tableta de desinfectante preside 
la escena [16] – У своїй клітці нагорі дрімає, мов цвіркун, дезинфекційна таблетка [17: 
178]. Дієслово-персоніфікатор presidir (букв. ‘головувати, очолювати’) в перекладі кон-
текстуально замінюється на дрімати, таким чином, уособлювальні ознаки змінюються, 
що тягне за собою виникнення іншого образу.

Такі контекстуальні заміни також можуть впливати на силу та експресивність обра-
зу, створеного персоніфікацією, наприклад: La cafetera niquelada borbotea pariendo sin 
cesar tazas de café exprés [16]  – Нікельована кавоварка булькотить і видає каву – чашку 
за чашкою [17: 20]. Через заміну в перекладі лексеми-антропоморфізатора parir (букв. 
‘народжувати’) на видавати, що є більш стилістично нейтральним, відчувається деяке 
послаблення створеного автором образу, який в оригіналі допомагає підкреслити атмос-
феру кав’ярні.

При відтворенні персоніфікації в перекладі можливою є поява додаткових антропо-
морфізаторів, які виникають за рахунок лексичних додавань, наприклад:
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Una noche de verano – 
estaba abierto el balcón
y la puerta de mi casa – 
la muerte en mi casa entró [11: 32]

Одної ночі літньої – 
відкритим був балкон
і двері скрізь у домі – 
крадучись смерть ввійшла [11: 33].

У перекладі цієї поетичної строфи з’являється додатковий персоніфікатор, який від-
сутній в оригіналі: крадучись. Це додавання підсилює образ і робить його більш наси-
ченим.

Крім того, можна відзначити випадки, коли в перекладі з’являється персоніфікація, 
яка взагалі відсутня в оригіналі: Mi corazón palpitaba aceleradamente como si presintiese 
que pronto iba a reclinarse sobre él la cabeza de María; y mis oídos ansiaban recoger en el 
viento una voz perdida de ella [18] – Серце моє калатало, мовби передчуваючи, що незаба-
ром до нього пригорнеться Маріїна голівка, в завиванні вітру мені причувалося відлуння 
її голосу [19: 232]. У перекладі персоніфікованим стає іменник вітер завдяки додаванню 
антропоморфізатора завивання, відповідник якого відсутній в оригіналі. Таким чином, у 
перекладі виникає уособлення, що створює образ, якого немає у першоджерелі. 

Поряд із додаванням, персоніфікація через зміни у семантичній структурі може за-
знавати вилучення у перекладі: (…) y sólo se percibía de vez en cuando el crujido de los 
ramajes enlazados, el aleteo de alguna ave asustada o suspiros del viento [18] – (…) час від 
часу чути було, як рипне гілка, спурхне наполохана пташка або прошелестить вітер 
[19: 112]. Внаслідок заміни у перекладі персоніфікатора suspiro лексемою прошелесті-
ти, що в українській мові у сполученні з іменником вітер не створює уособлення, зникає 
сама персоніфікація і, відповідно, втрачається образ, закладений в оригіналі.

Оцінка таких додавань, так само як і вилучень персоніфікації, має відбуватися лише 
на основі контексту, ширшого за речення, оскільки поява персоніфікації може бути ком-
пенсаційним механізмом певних втрат, що відбувалися до цього.

Зміни семантичної структури персоніфікації можуть відбуватися також шляхом замі-
ни самого уособлюваного денотата. Серед проаналізованого емпіричного матеріалу такі 
заміни не є масовими і вони, як правило, не носять радикального характеру, наприклад: 
Los chorros de agua triste que caían sobre el ataúd iban ensopando la bandera que le habían 
puesto encimа  [20] – Тужливі потоки води спадали на вже й так промокле наскрізь зна-
мено, що лежало поверх труни [21: 91]. У перекладі персоніфікатор оригіналу відтворю-
ється без змін: тужливі, проте він відноситься до іншого денотата потоки, на противагу 
денотату agua, що уособлюється в оригіналі. Таким чином, у перекладі уособлювальні 
ознаки переносяться на інший денотат, виражений іменником потоки, що входить до 
складу словосполучення, в якому в оригіналі відбувається персоніфікація. У цілому таке 
перетворення дозволяє зберегти мікрообраз.

Ще однією трансформацією, пов’язаною із персоніфікованим денотатом, може бути 
така: Sus intestinos de hierro y de cobre defecaron un azúcar blanco, mas blanco que la 
arena del Paso [22] – Зі своїх мідно-залізних нутрощів вона (фабрика) випльовувала бі-
лий цукор – біліший, ніж пісок на перевозі [23: 382]. У першотворі персоніфікованим є 
іменник intestinos, натомість у перекладі уособлюється інший денотат – фабрика, що 
виводиться із попереднього контексту. В оригіналі персоніфікується частина, а в пере-
кладі персоніфікація переноситься на фабрику як ціле, отже відбувається трансформація 
семантичного розвитку. 
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 Персоніфікований денотат може зазнавати такої заміни: (…) el tañido lejano del 
cuerno de algún pastor, repetido por los montes [18]  – (…) далекий спів пастухового ріж-
ка, підхоплений гірською луною [19: 12]. У перекладі відбувається експлікація поняття 
montes, у результаті якої з’являється іменник луна, що перебирає на себе уособлювальні 
ознаки, тобто відбувається семантичний розвиток за принципом ціле – частина. Слід за-
уважити, що таке перетворення не є довільним, а обумовлюється ситуацією. 

У зв’язку з розглядом двох останніх речень, варто зазначити, що зміна персоніфіко-
ваного денотата, як правило, тягне за собою заміну персоніфікатора, а відтак, можли-
вою стає повна зміна образу та його виразності. Так, у передостанньому реченні можна 
простежити пом’якшення образу, порівняно з оригіналом, через зміну обох лексико-се-
мантичних компонентів семантичної структури персоніфікації. У останньому реченні, 
незважаючи на аналогічну заміну, сила мікрообразу є рівнозначною. З огляду на це, у 
подальшому варто встановити взаємообумовленість замін персоніфікатора та персоні-
фікованого денотата, а також межі таких замін, порушення яких призводить до суттєвих 
зсувів в образі. 

Узагальнюючи, слід наголосити, що семантична структура персоніфікації може від-
творюватися без змін її лексико-семантичних компонентів. У випадку змін при відтво-
ренні семантичної структури персоніфікації замін передусім зазнає сам персоніфікатор. 
Такі трансформації можуть здійснюватися шляхом синонімічної, функціональної, кон-
текстуальної заміни лексеми-персоніфікатора. При цьому в образі можуть відбуватися 
певні зсуви, зокрема, послаблення чи підсилення образу за рахунок заміни в перекладі 
персоніфікатора оригіналу відповідно на менш експресивний або більш експресивний 
чи за рахунок додавання персоніфікатора. Семантична заміна лексеми-антропоморфіза-
тора може призводити до заміни самого мікрообразу на інший, до нейтралізації мікро-
образу, коли він втрачає ознаки персоніфікації в перекладі або, навпаки, до підсилення 
виразності мікрообразу, коли неуособлений образ оригіналу набуває ознак персоніфіка-
ції у перекладі. Оцінка таких перетворень має відбуватися під кутом зору макрообразу 
або цілого тексту. 

Семантичні зміни при відтворенні в перекладі денотата, що персоніфікується, є 
менш узуальними. Як правило, вони відбуваються або за рахунок того, що уособлюваль-
ні ознаки переносяться на інший денотат того ж речення, або за рахунок заміни денотата 
на той, який присутній у контексті, або який вводиться на основі позамовної ситуації. 
Як показав аналіз, заміна здійснюється шляхом семантичного розвитку за принципом 
частина – ціле і навпаки. Заміни денотата не є кардинальними, тому образ, створений 
персоніфікацією, за умови адекватного відтворення персоніфікатора, не зазнає суттєвих 
зсувів у перекладі.
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СЕмантичЕСКаЯ СтруКтура ПЕрСониФиКаЦии и ЕЕ 
воСПроиЗвЕдЕниЕ в ПЕрЕводЕ

В статье определяется сущность семантической структуры персонификации 
и обосновывается важность адекватности ее передачи в переводе. Рассмотрены 
основные виды трансформаций, применяемые при воспроизведении лексико-семанти-
ческих компонентов такой структуры в переводе с испанского языка на украинский. 
Проанализированы последствия изменений семантической структуры персонификации 
с точки зрения образности и экспрессивности. 

Ключевые слова: лексико-семантический компонент, перевод, переводческие трансфор-
мации, персонификация, семантическая структура.

n.v. gomon, PhD, associate professor
National STS University of Ukraine, Irpin

semanTic sTrucTure of personificaTion  
anD iTs renDering in TranslaTion

The article defines the essence of the semantic structure of personification and substantiates 
the importance of its adequate rendering in translation. The main types of transformations 
used while rendering lexical and semantic components of such structure in the translation 
from Spanish into Ukrainian are dealt. The effects of changes in the semantic structure of 
personification from the point of view of imagery and expressiveness are analyzed.
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Не дивлячись на постійну увагу дослідників до текстів військового дискурсу, багато 
в них залишається до сих пір маловивченим, а саме виявлення текстотворчих категорій в 
документах франкомовного військового дискурсу та їх відтворення в перекладі. 

Актуальність даної роботи визначається важливою роллю категорії персональності у 
процесі комунікації та її відтворення в перекладах та пов’язана з тим, що вона виокрем-
лює поняття відповідальності, що є надзвичайно важливим для збройних сил. Не можна 
вважати вичерпним висвітлення проблематики відтворення категорії персональності у 
французько-українському перекладі. 

Об’єктом нашого дослідження виступає військовий дискурс, а саме текст оборонно-
го кодексу Французької Республіки та його переклад українською мовою.

Предметом дослідження є різні мовні засоби відтворення категорії персональності в 
цьому документі та в тексті його перекладу українською мовою, а саме безособові та уза-
гальнено-особові  конструкції, які і виражають категорію персональності в законодавчих 
документах військового дискурсу. Вибір цієї категорії продиктований тим, що більшість 
дослідників в області лінгвістики тексту вказують на те, що вона напряму пов’язана з та-
кими поняттями як стиль мовлення, жанр. Обов’язкова присутність цієї категорії в тексті 
означає, що за нею закріплений статус текстоутворючої. Саме ця категорія передбачає орі-
єнтовне знання кола осіб, до яких звертається текст документу військового дискурсу [6]. 

Дана категорія була об’єктом уваги багатьох вчених А.В. Бондарка, І.Р. Гальперіна, 
А.А. Худякова [1; 4;  9].

Представниками функціонального напрямку категорія персональності розглядається 
як семантична категорія, яка характеризує учасників позначувальної ситуації по відно-
шенню до учасників ситуації мовлення – перш за все до мовця [1: 16-17.]. Така інтер-
претація категорії персональності заснована на визначенні граматичної категорії особи, 
яка являє собою систему протиставлених рядів форм, які виражають віднесеність дії до її 
виконавця с точки зору мовця. Категорія особи, як основний засіб вираження семантики 
персональності, є центром категорії персональності. Дана категорія віддзеркалює здат-
ність дієслівних форм висловлювати відношення між дією (станом) та суб’єктом, який 
має статус підмета та визначає того, хто говорить, учасника мовлення.  Ця семантична 
категорія, будучи складовою частиною предикативності, є обов’язковим компонентом 
будь-якого вислову або тексту. [8: 55]. 

Спробу ранжування засобів мовного вираження персональних значень бачимо у пра-
ці А.А. Худякова. Він окреслив напрями аналізу категорії персональності/імперсональ-
ності в англійській мові. Імперсональність (відсутність висловлень від 1-ї особи) можна 
розглядається як різновид персонального значення, який є наслідком взаємодії кількох 
категорій і має своєрідну реалізацію у площині кожної з трьох осіб. Категорія персональ-
ності/імперсональності постає як «градуальна категорія, що варіюється у досить широ-
кому діапазоні між особовими реченнями і безособовими реченнями». [9]. 

Основними засобами вираження категорії персональності вважаються флексіі відмі-
нювання дієслів, особові та присвійні займенники, узагальнено-особові конструкції, які 
є відхиленням від особових Наприклад: On appelle organisme à vocation interarmées un 
organisme qui remplit les conditions suivantes…[11]. – Міжвидовою службою називають 
службу, яка виконує  наступні завдання…[12]. Категорія персональності в французькому 
реченні виражена займенником on та формою теперішнього часу 3 особи однини дієсло-
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ва appeler, яке вживається із узагально-особовим значенням, та відображається в тексті 
перекладу дієсловом називати у формі теперішнього часу 3 особи множини називають.

Безособові речення (односкладні речення без граматичного суб’єкта (безпідметові)) 
вважаються одним із основних способів представлення категорії персональності в тек-
стах військового дискурсу.  Вони є найвіддаленіші за ступенем усунення суб’єкта [2]. 
Формальний підмет, в реченнях такого типу, вказує не об’єкт дійсності, а на дійсність в 
цілому.  Відтворення категорії персональності відбувається з урахуванням всіх параме-
трів нормативної оцінки адекватного перекладу, притаманних такому жанру текстів. На-
приклад: Dans le cas d’une mutation entre deux notations annuelles, il est établi une notation 
intermédiaire [11]. - У випадку переведення по службі між двома річними атестування-
ми, призначається проміжне атестування [12]. Особовий займенник il, позбавлений 
жодних ознак персоналізацій, в даному реченні виступає в ролі формального підмета, а 
задієслівне слово notation (експансію) слід вважати прямим (тобто безприйменниковим) 
додатком до безособової конструкції, специфіка якого полягає в тому, що на семантич-
ному рівні воно позначає не об’єкт дії, а її суб’єкт. В тексті перекладу безособовість ви-
ражена взаємно-зворотним дієсловом призначатися. 

Безособова конструкція il y a служить для позначення наявності одного або декіль-
кох предметів та перекладається в залежності від контексту як бути, знаходиться, ле-
жить, стоїть і т.д.  Така конструкція, в різних контекстах, несе модальне значення, яке 
обирається при перекладі в залежності від формальних факторів і специфічних реалій. 
В наступних прикладах ми можемо спостерігати, що категорія персональності у фран-
цузьких реченнях передана саме цією безособовою конструкцією s’il y a lieu (дослівний  
переклад якщо це має місце). Проте перекладач обирає варіант у разі потреби, що несе 
подібне смислове значення та в більшій мірі відповідає українським реаліям. Напри-
клад: Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire du 
troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense 
ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s’il y a lieu, la réunion d’un 
conseil d’enquête [11].  – Якщо начальник (командир) другого рівня вважає, що дисциплі-
нарне стягнення третьої групи обґрунтоване, він передає заяву про накладання стяг-
нення міністру оборони або уповноваженому ним начальнику (командиру), який наказує, 
у разі потреби, провести засідання військового дисциплінарного суду [12].

Lorsque une faute ou un manquement commis par le militaire est susceptible d’entraîner 
une sanction du deuxième ou du troisième groupe, l’autorité militaire de deuxième niveau 
ou, s’il y a lieu, le ministre de la défense peut décider de lui infliger des jours d’arrêts dans 
l’attente du prononcé de cette sanction [11]. - Коли порушення, здійснене військовослуж-
бовцем підпадає під стягнення другої або третьої групи, начальник (командир) другого 
рівня або, якщо треба, міністр оборони може вирішити тримати його під вартою про-
тягом певного часу поки не буде винесене рішення [12]. Відтворюючи цей безособовий 
зворот s’il y a lieu українською мовою перекладач, в першому прикладі, обирає варіант у 
разі потреби, а у другому якщо треба, що не впливає на розуміння читачем тексту Обо-
ронного кодексу та не відбивається на прагматичній цінності перекладу.

Наступним прикладом передачі категорії персональності безособовим зворотом 
можна вважати зворот c’est, який служить для виділення прямого додатка, де підметом 
виступає вказівний займенник се, а присудком форма  теперішнього часу дієслова être 
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для третьої особи однини: est. Українською мовою цей зворот передається через змі-
ну порядку слів в реченні за допомогою це, саме, у такому випадку або інтонаційно, 
що ми і спостерігаємо в наступному прикладі:  Le chef d’état-major d’armée ou l’autorité 
correspondante pour les formations rattachées reçoit le militaire en cause afin qu’il puisse 
s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, lorsque le militaire est une autorité 
militaire de premier niveau, c’est l’autorité militaire de deuxième niveau dont il relève qui 
reçoit l’intéressé et lui communique l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est 
envisagé de le sanctionner [11].

Начальник Штабу ЗС або підпорядкований орган командування заслуховує обвину-
ваченого військовослужбовця з тим, щоб він зміг дати пояснення фактів, які йому за-
кидають. Однак, коли військовослужбовець є начальником (командиром) першого рівня, 
у такому випадку його безпосередній начальник (командир) другого рівня приймає його і 
ознайомлює його з усіма матеріалами та документами, на підставі яких передбачаєть-
ся накласти на нього стягнення [12]. 

Зазвичай безособові конструкції утворюються за допомогою неперехідних дієслів, 
а перехідні дієслова можуть використовуватись в безособових конструкціях тільки за 
умов зменшення їх валентності за допомогою пасивної або зворотної форми. Наприклад: 
Lorsque la hiérarchie militaire générale d’un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur 
à celui du comparant, il est fait appel pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 
4137-3 à des militaires d’un grade supérieur à celui du comparant d’un autre corps statutaire 
au sein de la même armée ou, à défaut, d’une autre armée [11]. - Якщо військовий порядок 
звернення по команді не передбачає військовослужбовця вищого за званням, то, відповід-
но до п’ятого  пункту L4137-3, звертаються до військовослужбовця вищого за званням 
ніж у військовослужбовця, справа якого розглядається, в іншому підрозділі того ж виду 
збройних сил або, за відсутності, іншого виду ЗС [12].  У французькому тексті категорія 
персональності передається особовим займенником il, який не вказує на суб’єкт дії, не 
перекладається українською, та перехідним дієсловом faire в пасивній формі, що має 
безособове значення, а прямий додаток appel, на семантичному рівні, позначає суб’єкт 
дії. В українському перекладі ця категорія перекладається формою зворотного дієслова 
звертатися в теперішньому часі третьої особи множини звертаються.

Таким чином можна стверджувати, що в цілому категорія персональності, яка в за-
конодавчих документах франкомовного військового дискурсу і в текстах його перекладу 
представлена комплексом морфологічних, синтаксичних та лексичних засобів. Серед 
всіх засобів відображення категорії персональності більш вагомими, як для тексту ори-
гіналу так і для його перекладу, є безособові речення. Всі тексти є поліперсональними 
(в текстах наявні займенники il, elle, ils, elles), змішаними (для відображення категорії 
персональності використовуються займенники, особові форми дієслів), експліцитними 
(в текстах є конкретні мовні одиниці для вираження категорії персональності). З іншого 
боку, аналіз офіційних законодавчих документів доводить, що персональність, будучи 
особливою семантичною категорією, під час її відтворення може передаватися тими ж 
засобами, якими вона знаходить вираження у тексті-оригіналі, або іншими засобами, 
притаманними для мови перекладу, які не спотворюють базову інформацію. 
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В статье рассмотрен вопрос категории персональности, способы передачи катего-
рии персональности, специфику отображения категории персональности французского 
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СПоСоБи відтворЕннЯ гумору  
в уКраЇнСЬКому ХудоЖнЬому ПЕрЕКЛаді

Стаття присвячена способам успішної передачі гумору в українському художньому 
перекладі. У статті розглянуто мовний, ситуативний та культурно-обумовлений типи 
гумору. Визначено роль контексту твору при виборі способу відтворення гумористичних 
елементів.

Ключові слова: переклад, гумор, відтворення, художність, контекст.

Проблема перекладу гумору була і все ще залишається малодослідженою у перекла-
дознавчій теорії. Причиною цьому, в першу чергу, служить складність самого предмету 
дослідження. Гумор – явище багатогранне, має різні форми прояву та численні специ-
фічні риси. За визначенням Р.С. Колесник, комічне (а в тому числі й гумор) в художній 
літературі – це «свідомо створювані автором невідповідності певного явища актуальним 
соціальним шаблоном, яка усвідомлюється реципієнтом і викликає у нього суб’єктивну 
позитивну оцінну реакцію» [1: 8]. Тобто, у широкому розумінні, автор, використовуючи 
ресурси мови, надає персонажам, ситуаціям, описам, діалогам і монологам, загальному 
сюжету твору гумористичного забарвлення. 

Основне питання, яке виникає перед перекладачем гумористичної літератури, це що 
саме він має відтворити у перекладі. Для відповіді потрібно визначити, що лежить в 
основі гумору, який механізм викликає гумористичний ефект. Для визначення механізму 
виникнення гумористичного ефекту потрібно звернутись до досліджень гумору в галузі 
філософії, а саме до «теорії несумісності». Згадана теорія припускає, що гумор виникає 
внаслідок зіткнення різнорідних і несумісних ідей або ситуацій, які виходять за рамки 
звичних форм поведінки або, коли елементи, які спочатку здавалися не пов’язаними між 
собою, раптом складаються в цільну картину. Виходячи з положень даної теорії, поняття 
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«несумісність» трактується як явище, яке має на увазі одночасну або майже одночас-
ну появу зазвичай непоєднуваних, неспівпадаючих елементів у визначеному контексті. 
Таким чином, одночасна активація двох несумісних уявлень у свідомості реципієнта і 
породжує гумористичний ефект. 

Наступним важливим пунктом є те, як саме несумісність проявляється у творі. Звер-
немося до дослідження Г.Г. Почепцова [2], який розрізняє два типи гумору – гумор, в 
основі якого лежить ситуативна несумісність і гумор, в основі якого лежить мовна не-
сумісність. Ситуативний гумор, на його думку, полягає у несумісності між зовнішніми 
рисами об’єкту та його справжньою природою або на двозначному трактуванні ситуацій. 
Мовний гумор, у широкому сенсі, базується на несумісності між формою та значенням 
повідомлення, це гра смислами і формами мовних знаків. Д. Рафаельсон-Вест [3] додає 
до ситуативного та мовного гумору ще один тип гумору – заснованого на компоненті ви-
хідної культури. Це той гумор, для розуміння якого реципієнт має володіти додатковими 
фоновими знаннями про культуру, в якій створювався твір. 

Важливо заначити, що гумористичні елементи художнього твору повністю інтегро-
вані у його структуру. Тому, необхідною умовою при відтворенні гумору є максимально 
глибоке розуміння його зв’язку з контекстом твору. Гумористичні елементи можуть ви-
никати як ситуативно (на рівні окремої фрази чи абзацу) і не вимагати широкого контек-
сту твору для розуміння і відтворення, так і  бути тісно пов’язаними з сюжетом твору і 
не реалізовуватись поза його межами. Відірваний від контексту гумористичний елемент 
не матиме сенсу і не викликатиме гумористичного ефекту. Отже, можемо зробити висно-
вок, що гумористичним елементом художнього твору може називатись будь-яка частина 
художнього твору (речення, абзац, ітд.), в основі якої лежить мовна, ситуативна чи куль-
турна несумісність, яка має на меті викликати у читача гумористичний ефект. 

Визначивши основні характеристики гумористичного елементу в системі художньо-
го твору, вважаємо за доцільне розглянути способи відтворення гумористичних елемен-
тів, які використовували перекладачі для різних типів гумору для досягнення успішної 
передачі гумористичного ефекту у цільову культуру:

1. Ситуативний гумор. Цей тип проявляється при гумористичному описі персона-
жів, їх поведінки, та ситуацій в які вони потрапляють. Він тісно пов’язаний з сюжетом 
твору і характеристиками персонажів. Ситуативний гумор характеризується широким 
використанням таких художніх засобів як епітети, порівняння, метафори. Загалом, такі 
гумористичні елементи найчастіше відтворюється у повній формі. Ось приклад: “I’ve 
got a couple of skulls down in the crypt,” he said; “come and see those.  Oh, do come and see 
the skulls!  You are a young man out for a holiday, and you want to enjoy yourself.  Come and 
see the skulls!” [4: 64]. У перекладі: «У мене в підвалі під церквою є кілька черепів, зайдіть 
подивіться на них. Та зайдіть-бо, подивіться на черепи. Ви ж молодий хлопець, приїхали 
на відпочинок, вам же треба розважатись. Зайдіть подивіться на черепи!». [5: 76]. Гумо-
ристичний ефект тут реалізується завдяки несумісності фраз «to enjoy yourself» та «see the 
skulls», що успішно передається у перекладі: «розважатись» – «подивитися на черепи».

Ще один із способів відтворення ситуативного гумору – це розширення вихідного 
елемента  у перекладі, наприклад: «One of them rubbed the cushion with the forefinger of 
her glove, and showed the result to the other, and they both sighed, and sat down, with the air 
of early Christian martyrs trying to make themselves comfortable up against the stake.” [4: 



331

58]. У перекладі: «Одна з них тернула пальчиком в рукавичці по подушці сидіння і пока-
зала іншій. Вони обидві зітхнули і з виглядом мучениць часів раннього християнства, які 
намагаються якомога зручніше примоститися на кілку, всілися у човен.» [6: 78]. Такий 
спосіб використовується з метою підкреслення образу або ж з метою підсилення гумо-
ристичного ефекту задля компенсації втрат.

2. Мовний гумор проявляється у грі смислами і формами мовних знаків. Це, голо-
вним чином, гра слів, каламбури, неологізми, вставні конструкції, двозначність та омо-
німія лексичних одиниць. Мовний гумор прив’язаний до контексту і часто вимагає від-
творення конкретного сенсу, що закладений у нього. Основними способами відтворення 
цього типу виступають наступні:

- Повний переклад, інколи з незначними змінами: “The dwarfs dwarfhandled their 
overloaded, creaking cart along the street, peering ahead in fog.” [7: 6]. У перекладі: «Гно-
ми, докладаючи нелюдських, чи то пак – негномських зусиль, штовхали свою переван-
тажену рипучу фіру вулицею, вдивляючись у туман.» [8: 4]. Гумористичний ефект ви-
кликає сприйняття реципієнтом різниці між існуючим словом «manhandle» та створеним 
на його основі неологізмом «dwarfhandle». Перекладач, по аналогії, створює неологізм 
«негномський» на основі існуючого прикметника «нелюдський», який досить точно від-
творює гумористичний елемент оригіналу. Однак, випадки такого способу перекладу 
зустрічаються не часто, що зумовлено принциповою різницею структур англійської та 
української мови.

- Використання функціональної заміни. Наприклад: “Harris said, however, that the 
river would suit him to a “T.”  I don’t know what a “T” is (except a sixpenny one, which 
includes bread-and-butter and cake ad lib., and is cheap at the price, if you haven’t had any 
dinner).» [4: 8]. У перекладі: «А втім, додав Гарріс, йому самому Темза підійде «на всі 
сто». Я ніколи не розумів, що це за «сто» — сто пенсів чи сто шилінгів, сто дюймів чи 
сто футів,— але так кажуть усі; отже, мабуть, і справді це якесь дуже підходяще 
«сто».» [5: 13]. Гумористичний ефект базується на  фонетичній схожості у звучанні літе-
ри «T» та слова «tea» («чай»). Перекладач віднайшов у цільовій мові ідіоматичний вираз 
з подібним значенням і обіграв його подібним чином, додавши реалії вихідної культури 
(назви грошових одиниць, мір довжини і ваги). 

3. Гумористичні елементи засновані на компоненті вихідної культури є найскладні-
шим для відтворення. До цієї групи відносяться ті гумористичні елементи, які вимага-
ють від реципієнта додаткових знань про вихідну культуру, без яких функція гумору не 
реалізується. Основними способами відтворення виступають: 

- Культурно-ситуативна зміна образу оригіналу на інший, знайомий цільовому чита-
чу: «There it was, a faint flicker as Vimes glanced momentarily at some paperwork in front of 
him. Lotto! thought William. (At this point Bingo had not been introduced to Ankh-Morpork.)» 
[7: 85]. У перекладі: «Ось воно – ледь помітний зблиск очей у ту мить, коли Ваймз ки-
нув погляд на якісь папери перед собою. У вишеньку! – подумав Вільям. (З виразом «В 
яблучко!» мешканці Анк-Морпорку на час описуваних подій знайомі ще не були.)» [8: 68]. 
Гумор базується на протиставленні вигуку «Bingo» (що одночасно є і назвою настільної 
гри), цілком прийнятного у вихідній культурі до «Lotto». Так як ні гра, ні вигук «Бінго» 
не є типовими для вихідної культури і не створить потрібного ефекту, перекладач змінює 
його на вигук «В яблучко!», додавши інше протиставлення «У вишеньку!».
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- Додавання культурологічного коментаря, який пояснює реципієнту значення не-
відомої йому реалії. «“They ain’t a-going to starve, are they?” said the gentleman from the 
boot-shop.“Ah! you’d want to take a thing or two with you,” retorted “The Blue Posts,” “if you 
was a-going to cross the Atlantic in a small boat.”“They ain’t a-going to cross the Atlantic,” 
struck in Biggs’s boy; “they’re a-going to find Stanley.”» [4: 35]. У перекладі: «— Голодува-
ти не збираються, еге? — озвався юнак із взуттєвої крамниці. — Овва! І ти б узяв із со-
бою дещицю,— відказав  хлопець із «Синіх стовпів»,— якби надумав перепливти  човном 
Атлантичний океан. — Та ні, вони не попливуть через океан, — устряв Бігсів хлопець. 
— Вони виряджаються на розшуки Стенлі*. *Стенлі, Генрі-Мортон (1841—1904) – ан-
глійський журналіст і дослідник Африки; 1871 року  вирушив на розшуки мандрівника 
Лівінгстона» [5: 42]. Коментар допомагає зберегти гумористичний ефект, створюючи 
в уяві цільового читача той самий образ, який виникає і в свідомості вихідного читача.

Як бачимо, розглянуті способи відтворення гумористичних елементів досягають 
основної мети – відтворюють гумористичний ефект у цільовому тексті. В першу чергу, 
способи відтворення гумористичних елементів в художньому творі залежать від типу 
гумору, який лежить в їх основі. Найменше труднощів викликає ситуативний тип гумору, 
що пов’язано з тим, що він зазвичай зрозумілий, легко розпізнається у тексті художнього 
твору і не вимагає додаткових знань для його відтворення. Мовний гумор складає більшу 
проблему при відтворенні, так як вимагає від перекладача творчого підходу і винахід-
ливості. Буквально перекладений мовний гумор не тільки не матиме сенсу, а й спотво-
рить текст твору. Відтворення культурно-обумовленого типу гумору потребує глибоких 
знань як про вихідну, так і цільову культуру, інакше перекладач не зможе ні розпізнати, 
ні успішно відтворити його у перекладі. По-друге, способи відтворення гумористичних 
елементів залежать від зв’язку гумористичного елементу з сюжетом твору. 

Однак, незалежно від типу гумору, розглянуті способи відтворення гумористичних 
елементів характеризуються і спільною рисою – всі вони, тією чи іншою мірою, орієнту-
ються на контекст твору. Це пояснюється тим фактом, що контекст твору, з одного боку, 
обмежує перекладача у виборі способів і можливостей відтворення гумору, а з іншого 
– дає перекладачу змогу точно встановити значення слова чи виразу, яке обігрується 
в даному випадку і віднайти відповідний спосіб, який забезпечить його відтворення у 
перекладі. 

Отже, успішне відтворення гумористичних елементів забезпечують ті способи пере-
кладу, у яких врахований як тип гумору, що лежить в основі елементу, так і контекст, в 
якому функціонує елемент і завдяки якому реалізується гумористичний ефект.
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Статья посвящена способам успешной передачи юмористических элементов в укра-
инском художественном переводе. В статье рассмотрены языковой, ситуативный и 
культурно-обусловленный типы юмора и способы их воссоздания в переводе. Определена 
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WaYs of humor recreaTion  
in ukrainian liTerarY TranslaTion

The article deals with methods of successful rendering of humorous elements in the 
Ukrainian literary translation. The article examines the linguistic, cultural and situational 
types of humor and ways of their translation. The role of the contexts in selection of the way of 
humorous elements translation is defined.
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уКраЇнСЬКа ХудоЖнЯ ПроЗа у нЕПрЯмому ПЕрЕКЛаді

   
Непрямий переклад як поширене явище у відтворенні української художньої прози 

іншими європейськими мовами є головним предметом дослідження у цій статті. Зокре-
ма проаналізовано передумови та наслідки посередництва при перекладі.

Ключові слова: переклад, непрямий переклад, мова-посередник, переклад на нерідну 
мову (М2 переклад).

Непрямий переклад як явище в перекладі не є дослідженим з огляду на свій “неле-
гальний” статус у перекладознавстві. Адже якщо звернутися до будь-якого довідника чи 
енциклопедії з перекладознавства, то цього терміна не знайти. Насправді це зумовлено 
замкненим колом. Непрямий переклад майже не досліджують, про нього взагалі мало 
що відомо (ті, хто здійснював/здійснює непрямий переклад це приховують так само як і 
його замовники), а відтак і термінологія, пов’язана з ним, не вироблена. Крім того, явище 
перекладу через мову-посередник (через наявний переклад іншою іноземною мовою) є 
навіть теоретично вкрай небажаним. Себто непрямий переклад потрапляє до кола “не-
легальності”, опиняється поза законом, а відтак не має визначеної позиції у перекладоз-
навстві. Аналізуючи сучасний стан непрямого перекладу, Г.Пієта та А.Роза зазначають, 
що він “лишається одним з найнедослідженіших явищ у перекладознавстві на сьогод-
ні (переклад наш. – Б.П.)” [1:1]. Згадані Г.Пієта й А.Роза разом з докторантом Лунд-
ського університету і найзавзятішим дослідником явища перекладу через третю мову 
М.Рінгмаром, пропонують термін непрямий переклад (indirect translation). Тоді як Е.Гатт, 
намагаючись створити єдину теорію функціонування перекладу на основі теорії реле-
вантності (Д.Спербера та Д.Вілсона, 1986), розрізняє прямий (direct) переклад як такий, 
що “цілковито подібний у тлумаченні до оригіналу” та непрямий (indirect), який “зберігає 
лише адекватну подібність з оригіналом у релевантних аспектах (переклад наш. – Б.П.)” 
[2:20]. К.Донг у статті, присвяченій аналізу запропонованої Е.Гаттом класифікації, нази-
ває прямий та непрямий переклад “перекладацькими стратегіями”, вибір яких залежить 
від рішення перекладача про потребу чи її брак експлікувати у перекладі (непрямий пере-
клад) авторські імплікації оригіналу [3:43]. Таким чином Е.Гатт та К.Донг розуміють, ви-
користовують цей термін у подібному значенні до того, в якому його вживали Ж-П.Віне 
і Ж.Дарбельне, протиставляючи буквальному (literal) перекладу. На їхню думку, перекла-
дачеві слід звертатися до непрямого (oblique) перекладу тоді, коли буквальний немож-
ливий [4:57], а “роль перекладача полягає саме в тому, щоб обрати з-поміж прийнятних 
варіантів найліпший для передачі тонкощів повідомлення (переклад наш. – Б.П.)” [5:30]. 

Тож бачимо, що в інтерпретації Ж-П.Віне та Ж.Дарбельне, а також Е.Гатта з К.Донгом 
термін непрямий переклад має значення, цілком недотичне до перекладу через третю 
мову. Але це не означає, що такий термін не пасує для позначення згаданого явища, що 
й потверджує М.Рінгмар, наводячи у своїй доповіді, присвяченій перекладові через тре-
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тю мову, таблицю кількісних показників вживання (hits) різних термінів на позначення 
явища перекладу через третю мову такими відомими теоретиками перекладу, як Г.Турі 
та Г.Кіттель [6:2]. Ці дані, як зазначає автор, взяті з бібліографії (“Translation Studies 
Bibliography”) незалежного нідерландського  видавництва “John Benjamins” за листопад 
2006 року. Термін непрямий переклад (indirect translation) найчастіше, після терміна по-
вторний переклад (retranslation), котрий може викликати плутанину значень, вживається 
у перекладознавчій літературі на позначення явища перекладу через третю мову. Зі свого 
боку додамо, що іншим досить поширеним терміном є метафора троюрідний переклад 
(“twice-removed” translation). Саме так називає англійський перекладач Д.Беллос свої ан-
гломовні переклади албанського письменника І.Кадаре, здійснені з франкомовних [7]. 
Той самий термін вживає і засновник та головний редактор популярного американського 
літературознавчого сайту “the complete review”1 М.Ортхофер, називаючи англомовні пе-
реклади через третю мову “огидною практикою та перекладом з других рук (переклад 
наш. – Б.П.)” [8]. Тож з огляду на брак остаточно прийнятої метамови полеміка стосовно 
визначення  єдиного терміна триває.  З метою уникнення плутанини надалі послуговува-
тимемося терміном непрямий переклад.

Передумови непрямого перекладу
Втаємничена й водночас невід’ємна частина історії перекладу української літера-

тури на інші мови розкривається фактами непрямого перекладу творів окремих укра-
їнських письменників. В часи Радянського союзу формально мовою-посередником, а 
фактично мовою-цензури при перекладі українських текстів на інші світові мови, була, 
звісно, російська мова.  Як прямі переклади (на російську мову), так і непрямі переклади 
(з російськомовного перекладу на, скажімо, англійську мову) переважно здійснювалися 
в Москві. Наприклад, драму  І.Франка “Украдене щастя” (1894) було перекладено іспан-
ською мовою у 1958 році московським видавництвом “Издания на иностранных языках” 
(“Ediciones en lenguas extranjeras”). На виданні чітко вказано, що перекладено Х. Лопез 
Ганіветом (J.Lopez Ganivet) з російської мови. Так само, як і на виданні англомовного пе-
рекладу (переклад Ф.Соласко, 1957) повісті І.Франка “Boa Constrictor” (1878) тим самим 
видавництвом зазначено, що переклад здійснено з російської мови. М.Рінгмар  зазначає: 
“непрямий переклад може використовуватися як засіб контролю змісту тексту цільовою 
мовою, наприклад, з політичних чи релігійних причин. Саме цей аспект найвірогідні-
ше відіграв важливу роль у частому використанні російської мови як мови-посеред-
ника (“mediating language”) у країнах – колишніх членах Радянського Союзу (переклад 
наш. – Б.П.)” [6:7]. Директор Центру перекладу фінського університету Турку професор 
І.Гамб’є стверджує, що у випадках перекладу творів таких країн “російська мова ефек-
тивно використовувалася як реле-мова і як мова цензури (переклад наш.– Б.П.)” [9:59]. 
Видавництво англомовних перекладів української літератури у період 1950 – 1980-х 
років здійснювалося здебільшого московським видавничим домом “Foreign Languages 
Publishing House”, що почасти пояснює факт непрямого перекладу з російської мови та 
відверту вказівку на здійснення англомовних перекладів з уже наявних російськомовних.

Проте ідеологічний (енігматично-політичний) чинник не вичерпує причин непрямо-
го перекладу. Другим чинником непрямого перекладу українських творів є сама мова, 
1 Назва сайту зазвичай постає з маленької літери курсивом. У 2005 році сайт ввійшов до переліку 
50-ти Найдивовижніших веб-сайтів (50 Coolest Websites) за версією журналу “Time”[41].
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себто її поширеність. М.Ортхофер стверджує, що “менш поширені мови (наприклад, 
скандинавські) можуть ставати предметом непрямого перекладу. Але особливо це сто-
сується східноєвропейської літератури” (переклад наш. – Б.П.) [8]. Відтак українські 
тексти перекладають на одну з “глобальних мов” (як правило, англійську), а вже з англо-
мовного тексту здійснюється переклад на інші західноєвропейські мови. Цікаво, що така 
практика замовчується, як ми вже зазначали вище, тобто на іншомовному виданні не 
вказується з якої мови було зроблено переклад. Яскравим прикладом є переклад роману 
І.Багряного “Тигролови” (1943) німецькою мовою. Книгу було видано кьольнським ви-
давництвом “Styria” у 1963 році (Das Gesetz der Taiga) у перекладі Маргарети фон Кес 
(Margreth von Kees) без жодного посилання на те, що переклад здійснено не з оригіналу. 
Лише в особистому листуванні І.Багряного знаходимо інформацію про те, що переклади 
на німецьку, італійську, французьку та інші західноєвропейські мови здійснювалися з  
англомовного перекладу (The Hunted and the Hunters, 1954.).  Таким чином англійська 
мова виступає посередником у перекладі творів українських письменників іншими мо-
вами, оскільки вона належить до найпоширеніших мов світу, тоді як українська мова є 
доволі “рідкісною”. Хоч останній аргумент гідний полеміки, бо ж  непрямий переклад 
художньої літератури в Європі має давню традицію, яка далеко не завжди переплітається 
з проблемою поширеності мов (відповідно й труднощами пошуку перекладачів), радше 
з аспектом престижу. “Французька мова у 17-18 ст. часто виступала посередником при 
передачі англійської літератури в німецьку літературну  систему (переклад наш. – Б.П.)” 
[10:63]. Так, твори видатного англійського поета й драматурга В.Шекспіра, чия особли-
вість, за визначенням Д.Крістала, полягає не в “кількості нових слів, які він вводив у 
вжиток, а в тому як він їх вживав (переклад наш. – Б.П.)” [11:12], стали доступними на 
європейському континенті лише у 18 столітті завдяки перекладам французького філосо-
фа Вольтера у його “Філософських листах” (1726 р.) [12] та абата Прево. Отож А.Пім у 
своїй статті, присвяченій англомовним перекладам іспанської та португальської літера-
тур, зазначає, що й на початку дев’ятнадцятого століття головною оригінальною мовою 
європейського перекладу ще була французька. Багато творів англійської літератури дося-
гали іспанських та португальських читачів завдяки непрямим перекладам з французької 
мови як мови-посередника [13:3]. Причина полягала не в “рідкості” англійської мови, а 
в престижі та особливому статусі французької мови. Отже, можемо виокремити й третій 
чинник непрямого перекладу, а саме – коли мова-посередник має особливий статус у по-
рівнянні як із цільовою мовою, так і з мовою оригіналу. 

Отож головними чинниками непрямого перекладу є ідеологічний (енігматично-по-
літичний), чинник “поширеності” мови оригіналу та чинник “престижу” мови-посеред-
ника. Безумовно, такий перелік не є вичерпним, але він зазначає найпоширеніші переду-
мови непрямого перекладу.

наслідки непрямого перекладу
З огляду на згадану вище енігматичну природу непрямого перекладу найпершим 

викликом при його дослідженні є його виявлення. Якщо ж факт непрямого перекладу 
не є таємницею, як, скажімо, з іспаномовним перекладом “Украденого щастя” І.Франка 
(переклад з російської), то аби простежити кореляцію цільового тексту іспанською мо-
вою з оригінальним текстом українською, треба виявити проміжну ланку, а саме текст-
посередник, себто переклад на мові-посереднику (mediating language). Ця таємниця ви-
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давництвами, до речі, вперто замовчується і зумисно не вказується на  виданнях, що 
також є частиною ідеологічних інтенцій, адже напис “перекладено з російської …”/ 
“перекладено з англійської” може спонукати іноземця до думки, що оригінальний твір 
написаний російською чи англійською мовами. У випадку з драмою І.Франка нами було 
з’ясовано, що є три її російськомовні переклади (1947, 1950, 1956), кожен із яких міг би 
бути посередником для іспаномовного тексту (1958). Отож пропонуємо до розгляду при-
клади, які ілюструють здатність тексту виказати будь-яку видавничу таємницю:

1. Голос за вікном. Гей, люди, отворіть, не дайте душі загинути!
   Анна. Хтось, певно, з дороги збився. Біжу отворити.
   Микола. Анно, стій! Може, яка зла душа?
   Анна. Ба, та що? Дати чоловікові загибати? Та й що нам зла душа? [1:17]
1.2. Голос за окном. Эй, люди отворите, не дайте человеку погибнуть!
    Анна. Верно, кто-то с дороги сбился. Побегу открыть.
    Николай. Анна, погоди! Может человек-то лихой.
    Анна. Смотрите-ка, что ж, по-твоему, дать ему погибнуть? Что нам злой человек? 

[2:37-38]
1.3. Голос за окном. Эй, люди, отворите, не дайте душе погибнуть!
    Анна. Кто-то видно с дороги сбился. Пойду открыть.
   Микола. Стой, Анна! А вдруг злой какой человек?
   Анна. Так что ж, погибать ему? Да и что нам злой человек? [3:654]
1.4. Голос за окном. Эй, люди добрые, откройте, не дайте живой душе погибнуть!
    Анна. Верно, кто-то сбился с дороги. Побегу открою.
    Микола. Постой, Анна! А вдруг это какой злодей?
    Анна. Так что же, дать человеку погибнуть? Да и что нам злодей? [4:19]
1.5. Una voz detrás de la ventana. ¡Eh, buena gente, abrid! ¡No dejeis perecer a un alma 

humana! 
    Anna. Seguramente será alguno que se ha extraviado por el camino. Voy corriendo a 

abrir.
   Mikola. ¡Espera, Anna!¿Y si de pronto es algún forajido?
   Anna. ¿Entonces, qué, vamos a dejar morir a una persona? ¿Y qué puede hacernos a 

nosotros un forajido? [5: 24]
З прикладів бачимо, по-перше,  структурно-конотативна реалія у вигляді імені одно-

го з героїв (микола)  в іспанському перекладі була відтворена через транскрибування 
(mikola), отже використання російськомовного перекладу Г.Шипова 1947 року як посе-
редника вже під сумнівом, адже в його тексті ім’я перекладено на російську (николай), 
що жодним чином не могло спричинити появу “Mikola” в іспанському тексті.  По-друге, 
епітет “зла душа”, втрачено як в іспаномовному, так і в останньому російськомовному 
перекладі О.Дейча (1956). Замість нього маємо іменник “forajido” (приклад 1.5.), що у 
перекладі означає “розбійник” та відповідно “злодей” (“розбійник”) у прикладі 1.4. У 
двох попередніх російськомовних перекладах (приклади 1.2 та 1.3) епітет відтворено 
відповідно як “лихой/злой человек” та “злой человек”. За браком обсягу статті не про-
понуємо додаткові приклади, котрі потверджують спостережену лексичну й стилістич-
ну відповідність між останнім російськомовним перекладом та іспаномовним текстом 
“Украденого щастя”. Таким чином, крім висновку про те, з якого російськомовного пе-
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рекладу було здійснено переклад іспанською (з перекладу О.Дейча), можна також за-
уважити, що втрати (приклад з епітетом) чи зміни у перекладі-посереднику неминуче 
дублюються у непрямому перекладі. В такому разі логічно припустити, що набутки та 
“вдалі моменти” перекладу-посередника сприяють якості непрямого перекладу. Та чи 
завжди все так логічно та лінійно (оригінал→ переклад мовою-посередником↔ непря-
мий переклад) у творчій царині перекладу, хай навіть непрямого? Чи завжди зв’язок між 
оригіналом та непрямим перекладом втрачений або, немов тінь, ледь проглядається у 
проміжках співвідношень з перекладом-посередником? Відповіді на такі питання мо-
жуть дати приклади з прямого англомовного та непрямого німецькомовного перекладів 
роману І.Багряного “Тигролови”: 

2. Навзаводи зі смертю [6:38].
2.1. The Duel with Death [7:47].
2.2. Zweikampf mit dem Tod [8:39].
3. І над річкою он цвітуть черемхи, видивляються в бистру воду, слухають, як 

булькає вода по камінцях [6:65].
3.1. The shore of the brook was lined with blooming cherries which seemed to be peering 

into the swift water and listening to it babble over the stones [7:83].
3.2. Die Ufer des Baches wurden von blühendes Traubenkirchen gesäumt, die sich im 

rasch dahinplätschernden Wasser vergeblich zu spiegeln suchten [8:74]. 
Метафора “Навзаводи зі смертю” (приклад 2) є заголовком до третього розділу 

першої частини роману, а, отже, як і будь-який заголовок, покликана на збудження пев-
них очікувань у читача твору. Навзаводи означає “з усієї сили, наввипередки” [14:468]. 
І справді, упродовж усього розділу головний герой щосили біжить уперед, біжить через 
непролазні хащі, тамуючи голод, спрагу. Читаючи розділ, виникає враження, ніби прота-
гоніст міряється силою, спритністю та швидкістю зі смертю. Переклад заголовку англій-
ською й німецькою мовами як  Дуель зі смертю (The Duel with Death, Zweikampf mit dem 
Tod) відтворює приховану сему сили та боротьби, але сема руху (наввипередки) вперед 
втрачається. Це істотна втрата з огляду на те, що життєствердний дух твору полягає в 
тому, що майбутнє є завжди, тому не можна ніколи спинятися, треба завжди боротися і 
йти вперед, попри всі перешкоди, як і чинив Григорій Многогрішний (головний герой), 
бо “сміливі завжди мають щастя” [15:232].  Альтернативою до розглянутих варіантів 
відтворення метафори “Навзаводи зі смертю” могло б бути Race the death (від race the 
wind – мчати наввипередки з вітром) в англомовному перекладі та Um die Wette mit dem 
Tod (наввипередки зі смертю) в німецькомовному перекладі, що влучніше б відтворюва-
ло образ метафори оригіналу. 

Приклад 3 ілюструє один з найулюбленіших і найчастіше вживаних Іваном Багря-
ним образів для метафор, а саме – замилування природою, у будь-якому її вияві – чи то 
квіти, чи звірі, чи небо й зорі. Персоніфікація черемхи, видивляються в бистру воду, 
слухають, як булькає вода по камінцях  збережена в обох перекладах (приклади 6.1., 
6.2.). Однак у німецькомовному варіанті перекладу вона зазнає цікавої деформації об-
разу. Порівняймо її англомовний переклад як cherries which seemed to be peering into the 
swift water and listening to it babble over the stones (черемхи, які, здавалося, вдивляються 
у бистру воду і слухають, як вона булькає по камінцях), що від оригіналу відрізняється 
лише вставним здавалося (which seemed) з німецькомовним варіантом  Traubenkirchen, 
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die sich im rasch dahinplätschernden Wasser vergeblich zu spiegeln suchten (черемхи, які 
даремно намагалися віднайти своє відображення у бистрій воді). Отож образ метафори 
змінився, звузившись з одного боку (видалене слухають, як вона булькає по камінцях) та 
набувши ширшого діапазону значення через додавання перекладачкою пояснення, чому 
черемхи вдивлялися у воду (бо шукали своє відображення), яке ще більше уподібнило 
дерева до дівчат, проти чого, гадаємо, чуйний до слова письменник не перечив би. Отож 
можна зробити висновок, що часом вади німецькомовного перекладу, зумовлені його від-
даленістю від оригіналу, компенсуються, набуваючи несподіваних образів, а отже, від-
творюючи ідіостиль Івана Багряного. 

Таким чином переконуємося, що непрямий переклад далеко не завжди і не цілковито 
залежний від свого джерела, себто перекладу-посередника. Це зумовлює як негативну, 
так і позитивну (!) кореляцію між ним та проблемою відтворення особливостей оригіна-
лу. Але, на жаль, за законом діалектики непрямий переклад примножує втрати першого 
(прямого) перекладу, якщо такі є, частіше, аніж компенсує їх.

Насамкінець зауважмо – явище непрямого перекладу, зокрема в царині перекладів 
української літератури на інші європейські мови, потребує подальшого дослідження 
з метою виявлення випадків непрямого перекладу, їхнього доопрацювання/ заміни на 
прямі переклади й попередження потенційних непрямих перекладів. Адже ідеологічний 
чинник, наприклад, уже не актуальний, а з чинниками поширеності та престижу можна 
й варто боротися!
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уКраинСКаЯ  ХудоЖЕСтвЕннаЯ  
ПроЗа в нЕПрЯмом ПЕрЕводЕ  

Основным предметом исследования в данной статье является непрямой перевод 
как распространенное явление при передаче украинской художественной прозы други-
ми европейскими языками. Кроме того, в статье представлен анализ причин и послед-
ствий посредничества в переводе.
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Ключевые слова: перевод, непрямой перевод, язык-посредник, перевод на неродной 
язык (Я2 перевод).

The article is focused on indirect translation as a common phenomenon within the 
framework of translation of Ukrainian literary prose into other European languages. Analysis 
of causes and consequences of mediation in translation is also offered in the article.

Key words: translation, indirect translation, mediating language, translation into a non-
native language (L2 translation). 

УДК 821.10.01
Т. Данкевич, викладач англ. мови,
Київський національний лінгвістичний університет, Київ

ПЕрЕКЛад авторСЬКиХ нЕоЛогіЗмів в ангЛійСЬКій мові

Дана стаття присвячена проблемі перекладу авторських неологізмів  з англійської 
мови на українську. У роботі проаналізовані неологізми та етапи їх розвитку в мові, 
виділені типи неологізмів за змістом та за способом створення. Особлива увага приді-
лена способам перекладу, які застосовуються перекладачами при передачі неологізмів з 
англійської мови на українську: транскрипція, транслітерація, калькування та описовий 
переклад. 

Ключові слова: авторський неологізм,види перекладу, транскрипція, транслітера-
ція, калькування,описовий переклад.

У наш час англійська мова, як і багато інших мов, переживає так званий “неологічний 
бум”. В англійській мові в середньому за рік з’являється 800 нових слів. Нова лексична 
одиниця проходить кілька стадій соціалізації (прийняття її в суспільстві) і лексикалізації 
(закріплення її у мові). З’явившись, неологізм поширюється, як правило, викладачами 
університетів, шкільними вчителями, працівниками засобів масової інформації. Потім 
він фіксується в друці. Наступна стадія соціалізації – прийняття нової лексичної одиниці 
широкими масами носіїв мови. Після цього розпочинається процес лексикалізації: при-
дбання навиків використання неологізмів у суспільстві, виявлення умов та протипока-
зань для його використання в різних контекстах.

Неологізм – новостворений термін, авторське слово або фраза, що перебуває в про-
цесі входження в загальне використання і ще не включена до державної та загальновжи-
ваної мови.  Таким чином, неологізми можна поділити на:

1. Власне неологізми (новизна форми поєднується з новизною змісту): bio-computer 
– комп’ютер, котрий імітує нервову систему живих організмів, thought-processor – 
комп’ютер, який логічно будує та розвиває ідеї.

2. Трансномінація (поєднує новизну форми слова зі значенням, яке вже передавалося 
раніше іншою формою): sudser – мильна опера, big C – рак.

©   Т. Данкевич, 2014
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3. Семантичні інновації або переосмислення (нове значення позначається формою, 
яка вже була в мові ): bread – гроші, drag – нудьга.

В англійській мові останніх десятиліть переважають одиниці першої групи, що 
пов’язано з ростом потреб суспільства дати назви новим реаліям, які виникли в зв’язку з 
науково-технічним прогресом.

За способом творення неологізми поділяють на :
1. Фонологічні.
2. Запозичення.
3. Семантичні.
4. Синтаксичні, які утворюються шляхом комбінації існуючих у мові знаків (слово-

твір)[2:136].
Авторські неологізми в романах охоплюють дуже широкий шар лексики: від абсо-

лютно конкретних предметів і дій, які часто вже мають свою назву, до назви нових речей 
і часто нереальних, фантастичних персонажів, у тому числі і таких, про яких часто не-
відомо нічого, окрім імені. Робиться це для додання більшої достовірності створеному 
світу. Авторські неологізми часто не стають одиницями словника, хоча найбільш вдалі і 
комунікативно-значущі або необхідні слова переймаються мовним колективом і потра-
пляють у словарний склад мови.

Основна трудність при перекладі авторських неологізмів – це з’ясування значення 
нового слова. Власне переклад неологізму, значення якого вже відоме перекладачеві, – 
завдання порівняно простіше, і вирішується воно шляхом використання способів, при-
ведених нижче, залежно від того,до якого типу слів належить даний неологізм.

Якщо нове слово відсутнє в англо-українському словнику, то слід спробувати знайти 
його в англійському тлумачному словнику. У багатьох широко відомих словниках існу-
ють розділи «Нові слова» (New Words Section). При цьому рекомендується користувати-
ся словниками найостанніших видань.

Значення неологізму доводиться  з’ясовувати  найчастіше з контексту.
Отже, процес перекладу неологізмів з англійської мови на українську проходить у 

два етапи:
– з’ясування значення неологізму (коли перекладач або звертається до останніх ви-

дань англійських тлумачних (енциклопедичних) словників, або з’ясовує значення нового 
слова, зважаючи на його структуру і контекст);

– власне переклад (передача) засобами української мови, а саме: транскрипція, тран-
слітерація, калькування, описовий переклад, пряме включення.

Транскрипція полягає у фонетичній передачі неологізму,тобто так,як він звучить іно-
земною мовою. Наприклад, I could tell a guy on my floor was a facebooker when he was 
wasting hours of his time a day posting on Facebook. Я можу сказати, що мій сусід,який 
проживав зі мною на поверсі був справжнім фейсбукером, оскільки він витрачав багато 
часу,розміщуючи записи на Фейсбуці.

Транслітерація полягає у тому, що за допомогою українських букв передається слово 
з англійської мови. Наприклад: A blog is a journal available for other people to read on the 
web. Блог — журнал, який люди можуть читати в мережі Інтернет.

Переклад неологізмів за допомогою калькування заключається в заміні складових 
частин, морфем чи слів їх лексичними відповідниками в мові перекладу. Наприклад: 
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David will take a minication down to Sarasota for a couple of days. Девід поїде до Сарасоти 
на декілька днів під час своєї міні-відпустки.

Описовий переклад використовується у випадку, якщо перекладач не може переда-
ти неологізм за допомогою вищенаведених способів. Найчастіше це трапляється тоді, 
коли поняття, явище чи предмет, який називає неологізм відсутній у мові перекладу. На-
приклад: cars-sharing  (car-pooling American English) – спільне користування автомобі-
лем (наприклад із сусідами) з метою скорочення кількості транспортних засобів на до-
рогах і зменшення, таким чином, негативного впливу на навколишнє середовище. How 
widespread is car- sharing in Europe and the US? Наскільки поширене спільне використан-
ня автомобілів в Європі та США?

Останнім часом при перекладі неологізмів застосовується також прийом прямого 
включення, який полягає у використанні оригінального написання англійського слова в 
українському тексті. Найчастіше можна зустріти слова, що складаються з двох частин: 
англійської, із збереженням оригінального написання , і української : web - сторінка , on 
- line - доступ та ін.[1:213].

Використання способу прямого включення може мати право на існування, коли нео-
логізм неможливо передати жодним з розглянутих способів у зв’язку зі специфічністю 
його звучання або написання. Наприклад: Bluetooth is useful when transferring information 
between two or more devices that are near each other. Технологію Bluetooth зручно корис-
туватися для здійснення зв’язку між двома чи більше пристроями, що знаходяться на 
близькій відстані один від одного.

При перекладі іноді буває важко знайти відповідні слова в іншій мові через те, 
що соціокультурні та історичні умови життя народу, мовою якого здійснюється пере-
клад, не потребували певного слова. У багатьох випадках в англійській мові нові слова 
утворюються з уже наявних слів без жодних змін їх написання чи вимови. Найбільш 
розповсюдженим видом конверсії є утворення дієслів від іменників. Особливістю саме 
неологізмів є те, що вони здебільшого не фіксуються словниками. Під час перекла-
ду в окремих випадках доводиться застосовувати контекстуальні заміни чи описовий 
переклад. Більшість нових слів належать до безеквівалентної лексики; а тому виника-
ють труднощі під час передачі їх українською мовою. Опис та роз’яснювальний пе-
реклад – переважний спосіб перекладу новоутворень. Досить часто використовується 
контекстуальний переклад, який зазвичай протиставляють “словниковому перекладу”, 
зазнаючи, таким чином, відповідності, які слово може мати в контексті на відміну від 
наданих у словнику. 

У перекладі неологізмів, до яких відноситься фонова лексика, тобто, яка відрізня-
ється у мові оригіналу і мові перекладу лексичними фонами (значення слів різняться 
семантичними долями), використовується також приблизний переклад. Це свідчить, що 
під час перекладу зберігається основне значення слова, проте у мові мети слово від-
різняється від мови оригіналу лексичним фоном. Наприклад, nerd – неприємна, непри-
ваблива людина; buddy – друг, товариш; scumbag – покидьок, shell – безпритульний, wimp 
– слабка людина, невдаха. Насправді, такий переклад не відтворює повністю лексичний 
фон слова, однак є допустовим перекладом. Такий спосіб також повністю не відповідає 
вимогам перекладу, оскільки втрачаються відтінки значення, конотативні відтінки слова, 
а з тим втрачається і прагматичний компонент[3:192].
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У процесі перекладу найважливішим є його прагматичний аспект; тобто необхідно 
враховувати екологічні, соціокультурні, національні «відтінки» неологізмів. У процесі 
перекладу неможливо уникнути трансформації, але не слід забувати, що перекручення 
вихідної інформації або повне уникнення перекладу вважаються небажаними явищами.

Вагомий вплив на адекватну передачу прагматичного значення неологізму має осо-
бистість перекладача, його фаховий рівень, вікові характеристики тощо. Адекватній 
передачі прагматичного змісту сприяють фонові знання, які містять інформацію про 
культурний контекст. Процес перекладу прагматичного значення лексичних новоутво-
рень передбачає взаємодію трьох типів компонента значення слова, який охоплює праг-
матичний компонент адресанта, адресата та перекладача. Прагматичного ефекту можна 
досягнути за умови взаємодії зазначених типів прагматичного значення.

Типовими помилками при перекладі є наступні: пропуск справжніх неологізмів, за-
міна одного іншим, коментування несуттєвих ознак. Найуживанішими способами пе-
рекладу є транслітерація (транскрипція), калькування, описовий та роз’яснювальний 
приблизний переклад. Жоден із способів передачі іншомовних новоутворень не є до-
сконалим і не забезпечує абсолютно адекватного перекладу. Особливості перекладу кож-
ного нового слова залежить від того, до якого типу слів воно належить (терміни, назви, 
скорочення, синоніми до слів, які вже мають відповідники в українській мові тощо). При 
передачі неологізму-назви особи важливу роль відіграє контекст, який є адекватним фо-
ном для їх розуміння, запам’ятовування.

Неологізми охоплюють практично всі сфери сучасного життя. Поповнення лексич-
ного складу англійської мови відбувається як за допомогою запозичень з інших мова, так 
і внутрішньомовними засобами , що знову і знову доводить, що мова – це жива система, 
в якій, як у дзеркалі, відображаються всі ті зміни, які мають місце бути в нашому по-
всякденному житті. Для того, щоб йти в ногу з часом і бути в курсі останніх тенденцій, 
перекладач повинен не тільки відслідковувати нові граматичні явища, але і займатися 
вивченням поповнення словникового складу мови.
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ПЕрЕвод авторСКиХ нЕоЛогиЗмов в ангЛийСКом ЯЗЫКЕ
Данная статья посвящена проблеме перевода авторских неологизмов с английского 

на украинский язык. В работе проанализированы неологизмы и этапы их развития в 
языке, выделены типы неологизмов по содержанию и по способу образования. Особое 
внимание уделено способам перевода, которые применяются переводчиками при пере-
даче неологизмов с английского языка на украинский: транскрипция, транслитерация, 
калькирование и описательный перевод. Для лучшего понимания неологизмов к каждому 
виду перевода приведены примеры.

Ключевые слова: авторский неологизм, виды перевода, транскрипция, транслите-
рация, калькирование, описательный перевод.
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The TranslaTion of The auThor’s  
neologisms in The english language

This article is devoted to analysis of the problem of translation author’s neologisms from 
English to Ukrainian. The article analyzes neologisms by their stages of development in the 
language, selected types of neologisms due to their meaning and the method of creation. 

Key words: author neologism, types of translation, transcription, transliteration, loan 
transcription, descriptive translation.
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analogY. possibiliTY  
of analogY in peDagogical acTiviTY

This article is dedicated to the methodological analysis of analogy and possibilities for 
its use in pedagogical activity. Analogy as a method of cognition and rhetoric fits well in the 
system of pedagogical discourse and may be effectively used at different levels of building 
pedagogical knowledge.

The article is focused on the problem of developing the method of analogical reasoning in 
schoolchildren. The mastery levels of analogy and some techniques developing the ability to 
create and understand analogies are also analysed herein. 

Keywords:  analogy, pedagogical activity, education, communication, metaphor,induction.

Modern education is in need of a teacher who has high intellectual and communication 
skills, is able to think critically and to solve his/her tasks creatively. Searching for new ways to 
improve the efficiency of education encourages the quest for teaching technologies that enable 
using the teacher’s personal potential to which not enough attention has been paid before. The 
skill to draw analogies, make comparisons, use metaphors is of a pedagogical value. Specialists 
place the skill to work with analogies in line with other qualities which compose the profes-
sional scope of a teacher.

The problem of analogy as a pedagogical problem finds some coverage in the contempo-
rary literature. However, the potential of analogy in pedagogical practice has not been studied 
sufficiently. Therefore, questions regarding the use of the method of analogy in teaching are 
still topical, and it is connected with different interpretations of the concept of analogy, plural-
ity of its forms and, as a result, with different approaches to its use in teaching. However, it 
should not affect the understanding of productivity of analogy and the ability to use its peda-
gogical reserve. Introducing into the pedagogical armoury the means, methods and techniques 
based on the knowledge of the methodical potential of analogy is a substantial reserve for 
increasing the effectiveness of teaching, education and personal development.

The question about the place of analogy in the arsenal of scientific methods touches upon 
a complex of complicated problems whose prehistory is anything but simple, rather tangled. 
Topicality of these problems is confirmed by the fact that the phenomenon of analogy continues 
to be a major focus of interest in different fields of knowledge for more than two millennia. 
The volume of publications on these problems is adequate to the role which analogy plays in 
our cognition, language, socio-cultural development of society. Growing theoretical interest 
in analogy was stimulated by an increase of its presence in different spheres of man’s vital 
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activity. Without doubt, the expansion of analogy into different types of discourse has not gone 
unnoticed. Fine art experts, philosophers, psychologists and linguists refer to the problem of 
metaphor with a keen interest. 

Analogical reasoning and cognition are historically rooted in the remote antiquity. In the 
primitive times, analogy and comparison as forms of cognition based on the material activity 
were used widely enough. For example, choosing material to make an instrument of labour 
or an arrowhead and comparing the properties of different stones, a primitive man arrived at 
a conclusion that an item made of flint is more durable and is relatively easy to sharpen. With 
the help of analogy he searched for such stones with similar properties since they became more 
effective instruments which the primitive man used. At the same time, many magic beliefs 
and magic practice depended on the acknowledgement of some similarities in the phenomena 
of the surrounding world. A. N. Veselovsky noted that a primitive man perceived the external 
world descriptively based on the parallelism of the man and nature [1]. Natural phenomena 
were perceived by a primitive man’s consciousness as a living organism, that is why ‘the sun 
moves, rises, sets’, ‘the wind whistles’, ‘trees moan’, etc. A primitive man constantly assigned 
the features and aspirations characteristic of his personality to the objects of the external world. 
Such vision of nature as something animated, this passion to analogy contributed to the de-
velopment of speech and descriptive, metaphorical thinking. E. Cassirer considered that ‘The 
origin of metaphor is connected with the appearance of language or with mythological fantasy. 
An individual metaphor is born with the help of fantasy, whereas an ancient metaphor is the 
result of the necessity thereof’ [2: 33]. In the course of time, mental activity began to acquire 
systematic nature, analogy was used more widely as a form of reasoning and as a means of 
helping to develop the material practice of people from the needs of which it, in the long run, 
has appeared and continued to be used in the new social environment. 

On the conscious level, the concept of analogy was established in the Ancient Greek cul-
ture. Numerous judicial lawsuits and public appearances improved public speaking and sharp-
ened the techniques of eloquence by using analogical inference. In the 5th century B.C. Pro-
tagoras wrote ‘The Techniques of Eristics’ where analogy is regarded as a logical method. 
However, the first systematic description of logic and understanding of the inductive methods 
were given by Aristotle. According to Aristotle, induction, in contrast to deduction, deals not 
with formal reasons but with the material ones. Induction is not a perfect method of cognition. 
Analysing analogical inferences, Aristotle arrives at a conclusion that this inference is of proba-
bilistic nature. Aristotle connects the study of analogy with the study of metaphor and considers 
that the difference between them is rather insignificant. Analogy is an extended metaphor, a 
unique explanation of metaphor. In some cases, the words ‘as’, ‘as if’, ‘as though’ may serve 
as formal attributes of analogy. Depriving analogy of just one word ‘as’, we convert it into a 
metaphor [3: 180]. Besides, metaphor differs from analogy by the fact that observing of the 
entire sequence of logical procedures is not required for its use. In this sense, metaphor is close 
to an enthymeme (rhetorical syllogism) which is consciously deprived of the power of logical 
compulsion. The advantage of metaphor over the discursive means of logical reasoning lies in 
the fact that we obtain the maximum of information having a minimum of lexico-grammatical 
means. However, what is acceptable for a speaker or an actor does not satisfy a scientist. This is 
why Aristotle-logician proceeded from the syllogistical study but Aristotle-rhetoric considered 
special features of the specific character of artistically visual thinking. Thus, the concept of 
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analogy is used by Aristotle both in the logico-ontological and semantic sense. In the first case 
he takes the way of a scientific analysis related to the conformity of ideas to things, and in the 
second case it is a reality according to the principle ‘as if’.

A huge part in understanding the role of analogy was played by medieval thinkers Wil-
liam of Ockham, J. Buridan, J. D. Scotus as well as by the modern age scientists F. Bacon, R. 
Descartes, G. Leibnitz and others. In the modern age, analogy as a form of scientific thinking 
and obtaining new knowledge became more widespread among scientists. D. Diderot claimed 
that ‘in physics all knowledge is based only on analogy: what would have become of science if 
the similarity of consequences did not give us the right to conclude about the identity of their 
reasons’ [4]. In the supremacy period of the mechanical worldview, worshipping of analogy 
became universal. Analogy actually became the leading form moving the scientific progress in 
all fields of knowledge.

 With the beginning of non-classical period in the development of science analogy started 
to experience crisis states. Analogy, being capable of giving only logical conclusions from 
the single compared phenomena and giving actually only plausible, probabilistic knowledge, 
joined the category of trivial scientific cognition forms and it caused a rather sceptical attitude 
towards it. In science, an established opinion was even formed that ‘analogy is demonstrative, 
but not evidentiary’, ‘analogy is not a sufficiently reliable argument in the proof theory’. Within 
the framework of a traditional paradigm, analogy in a scientific text was frequently perceived 
as indicating insufficient strictness of thinking and flawed style of presentation. It was believed 
that a scientist had to know how to manage without metaphors and comparisons. Analogies do 
not meet the scientific style requirements and can substantially distort reality. Analogies were 
allowed only within the framework of scientific journalism where they had to fulfil pragmatic 
and popularising functions. 

 It continued this way up to the 60’s of the 20th century when a new direction was formed 
in the philosophy of science, i.e. postpositivism. M. Polanyi, K. Popper, T. Kuhn, I. Lakatos, P. 
Feyerabend advanced new methodological provisions related to the new interpretation of au-
thenticity both of empirical and theoretical knowledge which contributed to the rehabilitation 
of analogy as a logical form. In the contemporary science, the attitude towards use of analogies 
has changed considerably. Researchers perceive analogy as a full-fledged method of cognition, 
categorisation, conceptualisation, estimation, and explaining of the world. Scientists not only 
express their thoughts with the help of analogies, but also use the aesthetical potential thereof. 
Analogies help convert the linguistic view of the world existing in the consciousness of an ad-
dressee, introduce new categorisation into the idea of the seemingly well-known phenomena 
and give a new emotional evaluation thereof.

 In the contemporary logic, analogy is a form of inference when a conclusion is made on 
the basis of a single factor and contains an inference of individual nature. By means of anal-
ogy information is transferred from one object (or class) which performs the role of a model 
(analogue) to another (prototype). Premises relate to the model, whereas conclusion – to the 
prototype.

There are different forms of analogies, i.e. analogy of objects and attitudes, analogy of 
properties and functions. In addition, in logic analogies are examined with respect to the au-
thenticity of the drawn knowledge. In this context analogies are subdivided into three basic 
forms:
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1) strong analogy that gives reliable knowledge;
2) weak analogy that gives probabilistic knowledge;
3) false analogy that leads to false conclusions in the end.
The simulation method widely used in science is based on a strong analogy. In contrast to a 

strong analogy, weak analogy does not yield knowledge that is reliable in nature but gives only 
a probable inference; therefore, it relates to the so-called probabilistic knowledge since it does 
not emerge with the need, i.e. it can be and cannot be.

False analogies are frequently used with the aim to deliberately deceive an individual as it 
was done by ‘sophists’ in their time. As a rule, false analogies among scientists are not inten-
tional, but appear either in view of the lack of sufficient actual knowledge or because of the lack 
of knowledge about the rules of how analogies are built.

 Analogies hold a special position in the artistic creation where observing the rules of strict 
similarities so necessary in scientific cognition is not compulsory. The freer the artistic compo-
sitions are in terms of analogy, the stronger is the artistic impact and the more significant are 
creative achievements. Art, undoubtedly, gives knowledge about the reality surrounding a man. 
However, obtaining the objective, true knowledge is not the primary task of art. Analogies in 
art contribute to the creation of means and to the recreation of artistic truth. 

Thus, analogy in scientific cognition is the heuristic method of thinking about the world. 
Analogical inference makes it possible to establish connections between the studied phenom-
ena requiring explanation on the basis of facts previously studied and explained by science. The 
transfer of knowledge obtained while studying one object to other objects is the most important 
task not only in terms of development of science, but also of education. 

Thinking of a teacher, as any cognitive activity, is subjected to the specific logical laws and 
techniques of scientific cognition. In pedagogical activity analogical reasoning is just as widely 
used as in all other spheres of human vital activity.

Analogy in pedagogy may be considered from different points of view. First of all, anal-
ogy may be looked at from an ontological point of view. The ontological dimension of analogy 
is based on ensuring the existence of the constructed reality expressed by analogy. Analogy 
serves as a means of developing pedagogical terminology and renovating the language of sci-
ence. The ontological approach to analogy is not reduced only to the nominative activity. Anal-
ogy creates not only new terminology but also contributes to the formation of the world view. 

The gnosiological approach indicates that analogy is a necessary tool of cognition. Anal-
ogy in pedagogy plays the explanatory and instrumental roles. It is often impossible to explain 
the fundamental concepts of pedagogy and their interrelation without turning to analogy. J. 
Ortega y Gasset assumed that analogy is almost the only method that can be used to speak about 
the processes and objects of the high degree of abstraction [5: 72].  Furthermore, the power of 
analogy consists in the ability to break the existing ideas and concepts in order to build new 
concepts on the ruins of the old pedagogical ideas. The demand for analogy especially grows in 
the transition period or at the junction of change of pedagogical paradigms. 

 The axiological approach demonstrates the ability of analogy to have an emotional effect 
on a man. Analogy highlights the key points which make it possible to speak about the system 
of the teacher’s values. The axiological potential of analogy gives a possibility to convert the 
linguistic view of the world existing in the consciousness of an addressee and give a new emo-
tional evaluation to notions.
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The availability of diverse approaches demonstrates the variety and polyfunctionality of 
analogy as a method of expressing pedagogical ideas. Analogy is capable of expressing both 
rational constructions and intuitive notions, and barely noticeable game of meanings. In other 
words, analogy fits well in the system of pedagogical discourse and may be effectively used at 
different levels of building pedagogical knowledge.

 Academic and educational literature is saturated with analogies and metaphors. Moreover, 
it cannot be said that researchers of pedagogic processes mainly use strong analogies. It goes 
without saying that educational researches attempt to use precise analogies. But, at the same 
time, in researches, together with strong analogies, rather approximate adaptations and artistic 
comparisons may be present. The explanation to this can be found in the variety of tasks solved 
by a teacher. On the one hand, this is understanding of the role played by analogy in the theory 
of knowledge, on the other hand, understanding of the fact that education is a complex humani-
tarian phenomenon for the reflection of the essence of which it is necessary to attract the most 
diverse public practice. Analogy may be used by a teacher in order to make less understandable 
things more understandable, to present abstract things in a more accessible, more descriptive 
form, to define abstract ideas and notions more specifically. Analogy makes it possible to trans-
fer complex and not always understandable scientific concepts which require further explana-
tions to verbal forms that are more specific and more acceptable for the audience.

Analogy may be a means of proposing new hypotheses, a unique method of solving prob-
lems through their reduction to the previously solved tasks. In the long run, that is the nature 
of the pedagogical discourse that defines the type of analogy. In case of a pedagogical research 
a strong analogy is required. Working in the audience, a teacher may find free analogies and 
artistic metaphors useful. Working with the audience, analogy allows a teacher to roll up the 
process of argumentation and “say much by saying little”. Using analogies, a teacher influences 
the audience, changes its attitude and emotional state and simultaneously focuses the learners’ 
attention on the necessary issues. 

Furthermore, it is necessary to distinguish between analogy as a methodological means of 
organisation of the learners’ cognitive activity which makes it possible to actualise the mate-
rial and mastery of it as a mental activity technique for its subsequent independent application 
by the learners. Both aspects are interconnected, and organisation of the process of analogy’s 
mastery has a very strong influence on the possibility of its understanding. 

The question regarding how to develop the ability to use analogies requires special con-
sideration. It should be emphasised that from their first steps of discovering the world children 
use analogy spontaneously, at the subconscious level. However, conscious use of analogies 
testifies of the personality’s creative potential and contributes to the increase of algorithms in 
productive activity. Developing the capability for thinking by analogy, imagination, analytical 
abilities, systematic character, flexibility, generality, awareness and many other qualities neces-
sary for a creative personality are developed. 

Analogical reasoning involves the whole experience and inner world of a child rather than 
only its rational side. Analogical reasoning is an invaluable means for linking the rational and 
emotional elements of content of the questions under discussion. Analogies contribute to up-
dating the children’s sensual experience, enrich their culture of experience. A teacher by his/
her questions directs the learners towards the establishment of similarity between the known 
task and the task that is offered for solution. This way the capability to accomplish a mental 
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transfer of a specific system of knowledge from the known object to the unknown is developed. 
An analogical inference implies updating of the learner’s personal experience in the process of 
knowledge acquisition which leads to a more durable mastering of the training material. In the 
long run, analogy makes knowledge flexible and operational, since it contributes to the forma-
tion of the learners’ ability to independently find new methods of problem solving. 

Analogy as a linguistic construction implies combination of things that are incompatible in 
real life. This particular ‘interaction of incompatibilities’, or, to be more precise, their charac-
teristics and associative complexes that accompany them, allows analogy to create new volu-
metric images and generate an increase in knowledge. Analogical inference is a procedure that 
has a clearly expressed creative nature. Therefore, ‘teaching analogy’ cannot follow the path of 
mechanical memorisation. The formation process of the ability to draw analogous inferences 
must not only be continuous during entire instruction, but it also must be open for the attraction 
of diverse methods of stimulating consciousness. According to L. Vygotsky, analogies are not 
mastered and not learned by heart, not memorised; they appear and are built with the help of 
the utmost strain of the entire activity of one’s own thought[6. 396].

 Teachers use different tasks as the techniques developing analogous thinking. For exam-
ple, learners may be offered to imagine an object in an unexpected situation or to establish a 
semantic relation between this object and any other random object, or to ask as many questions 
about the object as possible, to put down all the ideas that occur in relation to solving a current 
problem, etc.  William Gordon considers that analogous inference is developed at the expense 
of techniques as follows: 1) personal adaptation when it is necessary to imagine oneself being 
the studied process, a component, tool, etc; 2) direct analogy; 3) symbolic or poetic analogy; 
4) fantastic analogy which makes it possible to propose a solution as in a fairy tale without 
considering the laws of nature [7].

Great possibilities for the development of associative thinking and analogy are provided 
by the involvement of context. Placing an object in a new context, a teacher helps children to 
see in it properties that previously receded into the background, that seemed to be unessential. 
Analogy helps to tear customary semantic connections, to destroy long-standing stereotype 
ideas and to move apart the horizons of vision and understanding of objects and phenomena. 
Mastery of the method of analogy makes it possible to include the learners in a wider circle of 
cognitive, training and didactic tasks. Analogy ensures significant latitude of the knowledge 
transfer from one object to another. Using analogies, the thesis about the unity of the world 
finds real confirmation, and integral perception of this world is formed in the consciousness of 
a learner. Analogy inscribed in a wide cultural context helps connect knowledge from different 
fields into a single whole. 

Mastery of the skills of work with analogies can be subdivided into several stages or lev-
els. The learner’s skill to understand figurative meanings of words, read and evaluate texts 
containing analogies, include constructions using comparisons and analogies in speech should 
be considered the lowest level. The following level implies the skill to find, understand and in-
terpret analogies, to create analogies or construct them according to the assigned model, to use 
analogies in speech. The third level is the level of reflexive attitude to analogy, when a learner 
is capable to demonstrate critical attitude to the selection of linguistic means and analyse the 
mistakes made, try to eliminate the reason thereof. The highest level of mastery of analogy is 
much like a skill and demonstrates the creation of original analogies by the learners, the ability 
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to subject non-standard analogies to analysis and to explain their role in the text, and shows free 
mastery of different types of analogous inferences when accomplishing creative objectives.

Thus, analogy is not just a logical operation. Analogical reasoning is a method of cognition, 
categorisation, conceptualisation, evaluation, and explanation of the world. A man not only 
expresses his thoughts with the help of analogies, but with their help he also gets to know the 
world in which he lives. This makes it possible to effectively use analogy for the solution of 
educational and pedagogical tasks. Analogy fits well into the system of pedagogical discourse 
and may be widely used in different areas of pedagogical activity. Analogy is used by a teacher 
to make something incomprehensible quite understandable, to represent the abstract in a visual, 
descriptive form. Making use of analogy, a teacher converts complex scientific concepts into 
verbal forms that are more specific and more acceptable for the consciousness of children.

 Using analogy in pedagogical activity implies the inclusion of a learner in the process of 
obtaining knowledge and, as a result, more durable and conscious mastering of the training 
material. Analogy ensures a mental transfer of the specific system of knowledge and skills from 
the known object to the unknown, thus contributing to the formation of the analytical activity 
skills in the learners , contributes to the appearance of new associations, develops their creative 
potential.

With this regard, knowledge of the special features of the method of analogy and the ability 
to use it both in theory and practice is an indispensable quality of a qualified teacher. 
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анаЛогіЯ. моЖЛивоСті  
виКориСтаннЯ анаЛогіЇ у ПЕдагогічній діЯЛЬноСті

Стаття присвячена методологічному аналізу аналогії і можливостей її викорис-
тання у педагогічній діяльності. Аналогія як метод пізнання і риторики добре впису-
ється в систему педагогічного дискурсу і може ефективно використовуватися на різних 
рівнях побудови педагогічного знання.
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У статті зосереджено увагу на проблемі розвитку у школярів методу мислення за 
аналогією. Проаналізовано рівні освоєння аналогії і деякі прийоми, що розвивають здат-
ність створювати і розуміти аналогії.

Ключові слова: аналогія, педагогічна активність, освіта, спілкування, метафора.
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анаЛогиЯ. воЗмоЖноСти  иСПоЛЬЗованиЯ анаЛогии в  
ПЕдагогичЕСКой дЕЯтЕЛЬноСти

Статья  посвящена методологическому анализу  аналогии и  возможностей ее ис-
пользования в педагогической деятельности.  Аналогия как  метод познания  и риторики   
хорошо  вписывается  в  систему  педагогического дискурса и может  эффективно ис-
пользоваться на  разных уровнях построения педагогического знания.

В статье сосредоточено внимание на проблеме развития у школьников мето-
да  мышления по аналогии. Проанализированы уровни освоения аналогии и некоторые  
приемы, развивающие  способность создавать и понимать аналогии. 

Ключевые слова: аналогия, педагогическая активность, образование, общение, ме-
тафора.
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ЛЕКСиКо-грамматичЕСКий аСПЕКт в оБучЕнии  дЕЛовЫм 
диСКурСам иноСтраннЫХ учаЩиХСЯ

Статья посвящена рассмотрению лексико-грамматического аспекта в обучении 
иностранных учащихся русскому языку делового общения. Лексика является необходи-
мой базой построения дискурсов разных жанров. В свою очередь, грамматика – это 
своего рода матрица оформления речевых форм, и, в широком смысле – содержания, 
которое говорящий желает передать другому. В статье рассматриваются примеры 
обучения лексическому и грамматическому материалу с точки зрения его функциональ-
ности в избранном тематическом блоке на примере одной из тем учебника по русскому 
языку делового общения. Учебник этот в своих предтекстовых и посттекстовых зада-
ниях включает языковые и речевые формы, которые необходимо ввести и закрепить на 
уроке, а затем воплотить в непосредственном формате того типа дискурса, которому 
обучаются студенты.

Ключевые слова: лексика, грамматика, обучение русскому языку делового общения, 
дискурс, учебник
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Лексика в обучении русскому языку делового общения (далее: РЯДО)  является необ-
ходимой базой построения дискурсов разных жанров.  В свою очередь, грамматика – это 
своего рода матрица оформления речевых форм,  и, в широком смысле – содержания, 
которое говорящий желает передать другому. Как обучить грамматическому  материа-
лу таким образом, чтобы он не тормозил коммуникантов в общении при использовании 
иностранного языка, а помогал максимально реализовать знания, сохраняя некоторую 
свободу в нахождении грамматических моделей, которые бы максимально сохраняли 
содержательный потенциал общения, актуализируя ключевые моменты? Над этим уже 
давно работают приверженцы функционального подхода в обучении  грамматике. При 
этом совершенно ясно, что учить грамматике вне лексической, стилистической, просо-
дической составляющих – значит заведомо разрушать целостность речи. А ведь любой 
вид речевой деятельности является, по сути, синтезом многих составляющих. 

Мы хотим в данной статье оттолкнуться от лексико-грамматической составляющей, 
сохраняя фокусировку именно на ней, но не отрицая присутствия остальных компонен-
тов. Скорее это задача учителя (сохранять эту фокусировку), если целевая установка 
состоит в формировании лексико-грамматических навыков. Однако, это совсем не обя-
зательно актуализировать для студентов. Для них важно, что они учатся общению по 
определенной тематике, а преподаватель должным образом регулирует этот процесс. 
Впрочем, немаловажным в данном процессе является и текст учебника. Учебник со сво-
ими предтекстовыми и послетекстовыми заданиями неизбежно включает в себя языковые 
и речевые формы, которые необходимо ввести и закрепить на уроке, а затем воплотить 
в непосредственном формате того типа дискурса, которому обучаются студенты. Однако 
очевидно, что во все времена учебник не рассматривался как единственный материал для 
работы. Он задает канву, но не лимитирует ни преподавателя, ни студента. Это мы и хотим 
продемонстрировать на примере одного из тематических блоков – блока 5: Логистика – 
взятого из учебника А. Железик и И. Роляк «Менеджмент и коммуникации. Русский язык 
бизнеса. Продвинутый уровень» [6]. Далее мы хотим предложить описание нашего вари-
анта введения лексико-грамматического материала с позиции вышеописанного подхода. 

Блок Логистика представлен в данном учебном пособии в трех структурно-значи-
мых компонентах: (1) организация службы логистики, (2) закупка товара, (3) транспор-
тировка товара, складирование. Каждый блок открывается списком лексических единиц, 
на основании которого далее и строятся задания, дифференцирующие использование 
этих слов в речевых формах по переменным изменениям фокуса внимания: лексическую 
реализацию содержания, грамматическую (морфологическую), синтаксическую, стили-
стическую. Задания, а точнее, установка на чтение, в свою очередь, направляет студента 
на выделение сквозных тематических блоков материала и распознавание развития этих 
тематических блоков. С формальной же стороны, текстовый материал репрезентирован 
разными жанрами, которые позволяют увидеть разные ситуации социального взаимо-
действия в данном тематическом блоке, а значит и разные коммуникативные стратегии 
и способы реализации этих стратегий. И, наконец, задания, подытоживающие работу 
студентов, которая несет им опыт общения в соответствующей профессиональной среде 
по соответствующей профессиональной теме, еще более расширяют кругозор обучаю-
щихся, включая их в деятельность, а точнее, разнообразные действия, которые призваны, 
с одной стороны, проверить усвоенность материала (целевая установка, которую держит 
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в уме преподаватель) и степень включенности в коммуникацию (функциональные прак-
тики, виды речевой деятельности, в которых видит смысл обучения студент).

Функциональность как таковая предполагает единство формы и содержания, а со-
держание, в свою очередь, репрезентировнаное в высказываниях, соподчинено логике 
изложения, которая может быть представлена индуктивно (от частного к общему, от 
предмета ориентированной информации к абстракции), абдуктивно (с опорой на гипо-
тезы, ибо входя в иноязычное общение по еще не освоенной тематике, для общения сту-
денту надо полагаться во многом на интуицию) и дедуктивно (с опорой на абстрактную 
лексику и стремлением ее расшифровать, т.е. идти от общего к частному). Категории 
абстрактное-конкретное заложены в том числе в грамматическом построении высказы-
ваний. Знакомство с новой лексикой для студента возможно с поиском в предложенном 
списке лексики вышеназванных подгрупп. Значит уже на этом этапе студент может стро-
ить высказывания, основанные на перечислении составляющих общего, или перечис-
лении шагов, которые ведут к формированию дефиниции тех или иных явлений. Иначе 
говоря, запоминание лексики происходит, с одной стороны, в работе над словарем, а с 
другой стороны – в адаптации в конкретных высказываниях. Например, список слов: 
логистическая структура, запасы, складирование, складская обработка могут осмыс-
ливаться студентом как целостная идея от общего к частному, и работа с этими словами 
состоит, например, в подборе из другого заданного списка слов и словосочетаний, с ко-
торыми они могут сочетаться, конкретизируя данные термины: запасы (складские; ма-
териальные; материалов и др.); складирование (неудачных товаров; опасных веществ; 
более одного месяца и др.). Такая работа проводится обычно сначала без опоры на текст 
(используется языковая догадка), а потом (с целью проверки) – с опорой на текст (при 
этом используется поисковый вид чтения). Учащимся предлагается также построение 
семантического поля ключевых слов по данной теме. Напр., склад - складирование, то-
вары, товарная номенклатура, поддоны, сыпучие вещества, упаковка и т.д.

Еще не зная текста, они повторяют определенные грамматические структуры, ис-
пользуя ключевую для проходимой темы  лексику, строя определенные высказывания в 
соответствующим образом грамматически оформленных предложениях. Это этап опо-
ры на интуицию, этап формирования ожидания. Когда ожидание сформулировано – в 
ход идут другие задания, которые на первый взгляд несут сугубо языковой характер. Но 
вопрос – как с ним работать. К такому заданию мы относим задание соединить левую 
и правую колонку, где в одной идет ключевая лексика, а в другой – элементы ее дефи-
нирования или интерпретации. Часто такие задания смешивают форму с содержанием, 
например, в дефинируемых предметах появляются и существительные, и глаголы. Од-
нако если преподаватель разобъет задание на 2 этапа, на одном из них попросит выбрать 
ключевые глаголы, такие, как например, реагировать, построить, участвовать, прой-
ти, поставить и попросит найти дефиниционные или интерпретационные составляю-
щие этой группы лексики, а потом сформулировать виды деятельности, характерные для 
дискурса логистики – то студент соподчинит грамматический материал лексическому и 
предложит еще один вариант того, чем является деятельность профессионала в бизнесе 
в аспекте выстраивания логистики. А на втором этапе, когда речь пойдет о существи-
тельных  – разработка, исследование, сокращение, контроль, выбор – развивают далее 
свою интуицию, предлагая объяснить дискурс логистики через данные слова, взятые как 
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ключевые. И  здесь мы не объясняем грамматику, а только позволяем ее использовать, 
корректируя ее. И только потом предлагается прочтение текста,  в котором рассматрива-
ются терминологические сочетания с этими словами.

Еще одним видом предтекстовых заданий является нахождение определений к словам, 
важным для проходимой темы: ресурсы, аспект, звенья, структура, продукция и т.д.  Сре-
ди них как абстрактные, так и конкретные существительные. Их предлагается разделить на 
две группы и  подумать, к каким из них легче найти дефиницию. Можно также предложить 
построить словосочетания с ними по данной теме, используя языковую догадку. 

Названные задания приводят к углублению понимания типа дискурса. Это коллока-
тивная реализация общения (лексика + грамматика).  Учащиеся могут также продумать 
две возможные дефиниции приведенных выше слов – для специалиста (професисонала) 
и неспециалиста, а также их возможную сочетаемость в одном и втором случае. Это под-
готавливает учащихся к осмыслению того, кому предназначено то или иное высказыва-
ние (а в дальнейшем – создаваемый ими дискурс). То, кому адресован дискурс, является 
очень важным, если не самым важным условием его адекватного составления, так как 
«эффективный коммуникант – это тот, кто понимает тех, с кем общается, а не просто 
ждет, чтобы понимали только его» [4:33]. Конечно, выполнение такого задания осущест-
вляется на интуитивном уровне. 

Задание на обнаружение глаголов, от которых образованы отглагольные существи-
тельные, такие как: удовлетворение, разработка, поставка, обеспечение, сокращение, 
транспортировка, планирование и др., позволяют одновременно прорабатывать лекси-
ко-грамматический материал, а также дают возможность дальнейшей работы с этими 
лексемами. Студенты продумывают, в каких контекстах приведенные существительные, 
а также глаголы, от которых они образованы, имеют терминологическое значение, а в ка-
ких – общеупотребительное; образуют семантические поля словосочетаний, связанных 
с темой Логистика, а также предлагают иные контексты использования их (например, 
в обыденной речи). Так, обеспечение складов необходимыми товарами (товарное обе-
спечение) – представляет собой термин (также как социальное обеспечение, программное 
обеспечение), в  то время как, например, обеспечение правильного функционирования 
(средств видеонаблюдения или др.) – функционирует в обыденной речи. Здесь важно 
также разъяснение семантических различий слова обеспечение в первом и втором слу-
чае. Каждый из приведенных терминов имеет свое, только ему присущее значение и на 
польский язык переводится разными эквивалентами (ср.: товарное обеспечение (сино-
ним – снабжение) – zaopatrzenie w towary; социальное обеспечение (синоним: матери-
альная помощь) – zabezpieczenia społeczne; программное обеспечение - oprogramowanie), 
тогда как во втором случае – является синонимом слова гарантия (gwarancja). Объеди-
няет их одно – процесс действия по глаголу обеспечить, значения которого по словарю 
Т.Ф. Ефремовой: 1) снабжать чем-либо в достаточном количестве, полностью удовлет-
ворять какие-л. потребности. 2) предоставлять кому-л. достаточные материальные сред-
ства к жизни. 3) перен. делать надежным осуществление чего-л. 4) гарантировать надеж-
ность, прочность чего-л. [3]. 

Ср. обеспечение: 1. процесс действия по значению глаг. обеспечить 2. материальные 
средства, обеспечивающие возможность жить, существовать. 3. то, что служит ручатель-
ством, гарантией, обеспечивает сохранность или исполнение чего-л. [3]. 
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Как видим из приведенных выше примеров, для полного понимания содержания тер-
минов целесообразно также включить их перевод на польский язык.  В.С.Виноградов 
подчеркивает также, что  для перевода (а в нашем случае – для сопоставительного ана-
лиза) важно изучение всего информационного объема слова[1: 48-49].

Принцип функциональности предполагает отбор и репрезентацию материала на син-
таксической основе, т.е в составе такой синтаксической единицы, в которой реализует-
ся данное значение грамматической формы, что позволяет представить не просто факт 
языка, а его коммуникативную значимость. Что касается последовательности введения 
грамматического материала, то она определяется выбором синтаксических структур, об-
условленных комуникативной значимостью высказываний, содержащих необходимую 
лексику. Таким образом, „лексика, морфология и синтаксис оказываются гармонически 
связанными в процессе обучения” [2:123]. 

Так, например, целесообразность использования действительного или страдательно-
го причастного оборота рассматривается на примере предложений, в которых с помощью 
действительного причастного оборота характеризуется предмет по действию, которое 
совершает сам предмет, в то время как с помощью страдательного причастного обо-
рота характеризуется предмет по действию, которое совершает другой предмет. Кроме 
того отмечается, что смысл данных высказываний может быть также передан конструк-
цией который + глагол. Следует добавить, что повторение использования причастных 
оборотов здесь как наиболее уместно, поскольку в дальнейших текстах данного блока 
их частотность очень велика. В связи с этим на закрепление предлагается переделать 
предложения, используя в них действительный или страдательный причастный оборот: 
1) Важное значение в логистике имеют кадры, которые участвуют в логистическом 
процессе. 2) Логистику, которую рассматривают в настоящее время как многообеща-
ющую отрасль делового преуспевания,  нельзя игнорировать. Целесообразно также про-
анализировать со студентами ситуации, в которых более приемлем страдательный залог, 
а в каких – действительный, вспомнить, в каких типах текстов чаще употребляется при-
частный оборот вообще. Учащиеся должны подумать над собственными контекстами 
такого употребления (согласно проходимой теме).

Применительно к РЯДО учитываются также  обязательные коммуникативная, праг-
матическая, практическая и предметная направленность обучения, что необходимо для 
подготовки будущего специалиста по русскому языку делового общения. Как замечает 
В. Фигарски, учащийся  усваивает грамматические правила во время коммуникации, в 
живом языке, в ситуационном контексте. „Использование грамматического правила в 
этом случае имеет функциональный, а не вербальный характер. Учащиеся изучают ино-
странный язык, используя грамматичекские правила в действии, а не путем запоминания 
образцов спряжения глаголов и склонения других частей речи. Этот факт подчеркивает 
значение умственной активности, предпочитает практическую и эмоциональную актив-
ность” [5:75] (перевод наш – И.Р.).

Поэтому далее лексико-грамматический материал (после прочтения основных тек-
стов данного тематического блока) прорабатывается уже непосредственно при состав-
лении устных и письменных дискурсов разных жанров. Причем, естественно, что, на-
пример, причастные обороты, более характерные для письменной речи, будут широко 
использоваться в заполнении (или самостоятельном составлении) студентами Договора 
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транспортной экспедиции и других документов. А вот языковое выражение интенций 
говорящих при помощи разных лексико-грамматических конструкций характерно для 
устной речи. Поэтому студенты учатся актуализировать их при составлении монологов, 
диалогов и полилогов, учитывая необходимые для этого речевые модели, сценарий дан-
ной коммуникативной ситуации, ролевые и статусные характеристики говорящих. Здесь 
на первое местно выходят причинно-следственные связи, логика высказывания, стра-
тегии и тактики говорящих, коммуникативная направленность высказывания, адресат. 
Для этого на занятиях нами широко используются деловые игры. Студентам задается 
структура, план каждого задания, круг обсуждаемых вопросов, роли говорящих, наме-
ченная цель общения. Так, например, предлагается следующее задание: На основании 
прочитанного полилога об организации дистрибьюторского центра-склада составьте 
свой, об организации складской сети. Добавьте возражения  финансового директора 
фирмы, сомневающегося в  возможности финансирования строительства новых скла-
дов, приведите аргументы. Подумайте, на что конкретно пойдут средства, выделен-
ные фирмой на создание складов. Выполняя такие задания, студенты учатся структур-
но организовывать свою речь. Понимая заданную структуру, намеченные цели, задачи 
каждого из участников и языковые средства, при помощи которых они составляют свои 
дискурсы разных жанров, им легче организовывать продуцируемую ими речь, как по-
казывает наша практика. Кроме того, они учатся думать, а также работать в группе, что 
подготавливает их к продуцированию также неподготовленной речи. Продуцируя речь 
по заданному сценарию, они не всегда знают, какие стратегии и тактики используют и 
каково будет их языковое наполнение, поскольку это зависит также от ответных реплик 
остальных коммуникантов, участвующих в разговоре. Но они должны быть готовы к от-
ветным репликам и пытаться предусмотреть их, а даже попытаться направить в нужное 
русло, поскольку конечная цель – достижение консенсуса и взаимодоговоренности.
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ЛЕКСиКо-граматичний аСПЕКт у навчанні діЛовим диСКурСам 
іноЗЕмниХ СтудЕнтів

Статтю присвячено розгляду лексико-граматичного аспекту у навчанні інозем-
них студентів російській мові ділового спілкування. Лексика як така є необхідним під-
грунтям для побудови дискурсів різних жанрів. У свою чергу, граматика – є свого роду 
матрицею для оформлення мовних форм і, у широкому значенні, – змісту, який той, 
хто говорить, бажає передати другому. У статті розглядаються приклади навчання 
лексичному та граматичному матеріалу з точки зору його функціональності у вибрано-
му тематичному  блоці на прикладі однієї із тем підручника з російської мови ділового 
спілкування. Цей підручник у своїх передтекстових та післятекстових завданнях подає 
мовні та мовленнєві форми, які необхідно впровадити і закріпити протягом практичних 
занять, а потім втілити у безпосередньому форматі того типу дискурсу, якому навча-
ються студенти.

Ключові слова: лексика, граматика, навчання російській мові ділового спілкування, 
дискурс, підручник.
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lexical anD grammaTical aspecTs in Teaching business 
Discourses To foreign sTuDenTs

The paper focuses on lexical and grammatical aspects in teaching Business Russian 
to foreign students. Lexis is a necessary basis of formation of discourses of different type. 
Grammar, in its turn, is a matrix for production of speech forms and, in a wider sense – of speech 
content that a speaker conveys to a hearer. The paper presents examples of teaching lexical and 
grammatical material from the viewpoint of its functionality in a selected thematic block based 
on one topic in a Business Russian textbook. The textbook presents language structures and 
speech forms in tasks before and after texts to be acquired  during the lesson and, next, to be 
embodied in a direct framework of the discourse type being taught to the students. 

Key words: lexis, grammar, teaching Business Russian, discourse, textbook. 
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 «уКраЇнСЬКа мова (За ПроФЕСійним СПрЯмуваннЯм)» 
ЯК СКЛадова начаЛЬного ПроЦЕСу 

уКраЇнСЬКиХ муЗичниХ виШів

Стаття присвячена аналізу особливості вивчення статусу та ролі дисципліни 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» у навчальному процесі сучасних 
українських вишів. Окремо піднімається питання про необхідність кореляції запропо-
нованого тематичного масиву зазначеної дисципліни з навчальним процесом у музичних 
академіях, зумовленої особливостями обраного студентами фаху.  

Ключові слова: дисципліна, навчальний процес, програма, бакалавр. 

Сьогодні «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є важливою складовою 
начального процесу. Розроблена Міністерством науки та освіти начальна програма від 
2009 року [2] регулює взаємодію між фаховим наповненням навчального курсу та тими 
мовними навичками, які має випрацювати у себе студент, аби мати достатній рівень во-
лодіння державною мовою для задовільного рівня навчання у виші та у подальшому – 
виконання своїх професійних обов’язків. 

Програма була розроблена відповідно до запропонованого  Міністерством науки та 
освіти  «Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» у вищих навчальних закладах» [1].  

 За представленою програмою з дисципліни було написано два навчальних підруч-
ника, які пізніше отримали гриф відповідного міністерства:  «Українська мова фахово-
го спрямування» (автори Л.Г.Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко), 2011 рік [3] та 
«Українська мова за професійним спрямуванням» (автори С.В. Шевчук, І.В.Клименко, під 
чиїм авторством і укладалася відповідна навчальна програма з дисципліни), 2011 рік [4]. 

Мета представленої  статті – визначити ті домінанти, на які має спиратися викла-
дання української мови за професійним спрямуванням у вищому навчальному закладі 
музичного типу. 

Завдання статті:
- визначити особливості «Української мови (за професійним спрямуванням)» як на-

вчального курсу;
-  окреслити методичну структуру викладання дисципліни;
- описати ті елементи, які мають увійти до викладання дисципліни, для вироблення 

навчальних вмінь та навичок;
- зазначити, які вимоги мають висуватися до дисципліни «Українська мова (за про-

фесійним спрямуванням)» .
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» складається з трьох змістових 

модулів, які допомагають студенту перейти від загальних відомостей з української 
мови (з лексики, граматики, синтаксису, орфоепії) до безпосередньо фахового елемен-

©   І. Юрова, 2014



361

ту лінгвістичного конгломерату: перший змістовий модуль «Законодавчі та норматив-
но-стильові основи професійного спілкування», другий змістовий модуль «Професій-
на комунікація», третій змістовий модуль «Наукова комунікація як складова фахової 
діяльності». 

Усі названі модулі охоплюють три етапи вивчення української мови, умовно розпо-
ділені за мірою заглиблення в матеріал – від загальних вмінь та навичок до конкретних 
знань про ділове життя фахівця (проведення нарад та переговорів, заповнення відповід-
них паперів) і самоорганізацію наукової роботи від первинних студентських потреб до 
серйознішого систематичного дослідження та публікації за ним певних матеріалів. 

Перший модуль дає можливість викладачу з’ясувати той рівень знань та вмінь, які 
мають студенти – у першу чергу для того, аби надолужити той матеріал, який з певних 
причин був студентами «втрачений» під час попереднього навчання у школі, технікумі, 
училищі тощо. Зазначений модуль складається з трьох тем: тема 1 «Державна мова – 
мова професійного спілкування», тема 2 «Основи культури української мови», тема 3 
«Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні». У межах 
названих тем розглядаються такі аспекти, як поняття національної та літературної мови, 
найістотніші ознаки літературної мови, мова професійного спілкування як функціональ-
ний різновид української літературної мови, професійна мовнокомунікативна компетен-
ція, мовні норми, мовне законодавство та мовна політика в Україні,  мова і культура мов-
лення в житті професійного комунікатора, комунікативні ознаки культури мови, кому-
нікативна професіограма фахівця, словники у професійному мовленні, типи словників, 
мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет, стандартні етикетні ситуації, парадигма 
мовних формул, функціональні стилі української мови та сфера їх застосування, осно-
вні ознаки функціональних стилів, професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, 
наукового і розмовного стилів, текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.

Таким чином, студенти у навчанні у скороченому варіанті відтворюють усі основні 
структурні елементи української мови – і орфографію и орфоепію, і лексику, і синтаксис, 
і пунктуацію, і стилістику. Виконання різноманітних навчальних вправ на цьому етапі 
дозволяє надолужити лакуни у знаннях студентам, а викладачу – визначити той осно-
вний рівень знань, які мають студенти, аби мати можливість для викладання їм нового 
матеріалу. Так готується ґрунт для подальшого засвоєння мовних навичок та вмінь у 
професійному аспекті.   

Другий модуль присвячений професійній комунікації. Він складається  з таких тем, 
як  тема 1 «Спілкування як інструмент професійної діяльності», тема 2 «Риторика і мис-
тецтво презентації», тема 3 «Культура усного фахового спілкування», тема 4 «Форми ко-
лективного обговорення професійний проблем»,  тема 5 «Ділові папери як засіб писемної 
професійної комунікації», тема 6 «Документація з кадрово-контрактних питань», тема 7 
«Довідково-інформаційні документи», тема 8 «Етикет службового листування». Ці теми 
повністю охоплюють усі сфери української мови у її професійному виявленні: від усних 
форм спілкування та різних типів публічного мовлення (наради, бесіди, збори, перемо-
вини, дискусії) до письмової сфери – різноманітних документів, з якими стикається у 
своєму професійному житті фахівець. Важливу роль тут відіграє теоретична підготов-
ка студентів – засвоєння спеціальних форм ведення діалогу, відшліфування риторичних 
прийомів, ознайомлення із порадами щодо правильної організації розв’язання фахових 
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проблем. Практична частина полягає переважно у засвоєнні структурних елементів скла-
дання документів за загальних закономірностей провадження процесу документообігу.      

В «усній» частині зазначеного змістового модулю аналізуються такі поняття, як 
спілкування і комунікація, функції спілкування, види, типи і форми професійного спіл-
кування, основні закони спілкування, стратегії спілкування, невербальні компоненти 
спілкування, гендерні аспекти спілкування, поняття ділового спілкування, поняття про 
ораторську (риторичну) компетенцію, публічний виступ як важливий засіб комунікації 
переконання, мистецтво аргументації, техніка і тактика аргументування, мовні засо-
би переконування, комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного ви-
ступу, види публічного мовлення, презентація як різновид публічного мовлення, типи 
презентацій, мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації, культура 
сприймання публічного виступу, уміння ставити запитання, уміння слухати, особливості 
усного спілкування, способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування, ін-
дивідуальні та колективні форми фахового спілкування, функції та види бесід, стратегії 
поведінки під час ділової бесіди, співбесіда з роботодавцем, етикет телефонної розмови, 
наради, збори, перемовини, дискусії як форми колективного обговорення, мистецтво пе-
ремовин, збори як форма прийняття колективного рішення, нарада, дискусія, «мозковий 
штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під 
час колективного обговорення проблеми технології проведення «мозкового штурму», 
класифікація документів, національний стандарт України, склад реквізитів документів, 
вимоги до змісту та розташування реквізитів, вимоги до бланків документів, оформлю-
вання сторінки, вимоги до тексту документа.

Також студентам роз’яснюється укладання таких документів, як резюме, характе-
ристика, рекомендаційний лист, заява, види заяв, автобіографія, особовий листок з об-
ліку кадрів, наказ щодо особового складу, трудова книжка, трудовий договір, контракт, 
трудова угода, прес-реліз, повідомлення про захід, звіт, службова записка, рапорт, до-
відка, протокол, витяг з протоколу, різні типи листів, оскільки вважається, що саме ці 
документи обов’язково будуть потрібні їм у процесі професійної діяльності. Як правило, 
на цих заняттях викладач пропонує студентам укласти зазначені документи за наведеним 
зразком, пояснює типові помилки, які виникають під час їх укладання.

Третій модуль присвячений науковій складовій професійної діяльності майбутнього 
фахівця та складається з трьох тем: тема 1 «Українська термінологія в професійному 
спілкуванні», тема 2 «Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні», тема 
3 «Проблеми перекладу і редагування наукових текстів». Матеріал охоплює значне коло 
тем, які є важливими як для подальшого студентського навчання, так і для майбутньої на-
укової діяльності особи. Фактично заплановане поступове занурення студента до термі-
нологічного склад обраного фаху, засвоєння основних форм та видів наукової діяльності, 
випрацювання вміння редагувати та перекладати наукові тексти. 

У процесі вивчення цього змістового модуля студенти знайомляться з такими теоре-
тичними проблемами, як  історія і сучасні проблеми української термінології, теоретичні 
засади термінознавства та лексикографії, термін та його ознаки, термінологія як система, 
загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія, термінологія обраного 
фаху, способи творення термінів певного фаху, нормування, кодифікація і стандартиза-
ція термінів, українські електронні термінологічні словники, становлення і розвиток на-
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укового стилю української мови, особливості наукового тексту і професійного наукового 
викладу думки, мовні засоби наукового стилю, оформлювання результатів наукової ді-
яльності, план, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці, анотування 
і реферування наукових текстів, основні правила бібліографічного опису джерел, оформ-
лювання покликань, реферат як жанр академічного письма, складові реферату, стаття як 
самостійний науковий твір, вимоги до наукової статті, основні вимоги до виконання та 
оформлювання курсової, бакалаврської робіт, рецензія, відгук як критичне осмислення 
наукової праці, науковий етикет, суть і види перекладу, буквальний, адекватний, рефе-
ративний, анотаційний переклад, типові помилки під час перекладу наукових текстів 
українською, вибір синоніма під час перекладу, переклад термінів. Одночасно студентам 
пропонується практично засвоїти особливості редагування наукового тексту, помилки у 
змісті й будові висловлювань.

Запропонована зазначена програма дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» має достатньо багато позитивних моментів. Проте основним її недо-
ліком є те, що вона розрахована у першу чергу на представників технічних, економічних, 
юридичних спеціальностей, проте зовсім не врахує ті особливості, які мають у своєму 
навчанні студенти музичних академій.

Для студентів музичних вишів характерним є творчий склад розуму, що потребує 
особливого підходу до їх навчання. Зокрема, важливими виступають такі фактори фор-
мування навчального процесу, як наявність вправ на розвиток образного мислення та 
тренування вмінь створювати тексти.  Важливим виступає і навчання студентів пере-
кладу, оскільки багато літератури теоретичного плану написано іншими мовами. Також 
студенти мають уміти укладати окремі документи, без яких неможливе їх фахове життя. 

Так, перший змістовий модуль «Законодавчі та нормативно-стильові основи профе-
сійного спілкування» має виявити загальний рівень знань студентів та зорієнтувати ви-
кладача на ті пробіли у знаннях та навичках, які треба надолужити. 

Другий змістовий модуль «Професійна комунікація» має обмежений рівень викорис-
тання, оскільки студенти музичних академій у своїй професійній практиці мінімально 
стикаються із діловодством та різними формами усного ділового спілкування.

Третій змістовий модуль «Наукова комунікація як складова фахової діяльності» роз-
рахований переважно на студентів теоретичних курсів, «Композиція», «Музикознав-
ство», оскілки саме вони у першу чергу спрямовані на аналіз матеріалу, його досліджен-
ня та публікацію отриманих матеріалів, тоді як студенти інших спеціалізацій за першо-
чергову мету мають розвиток практичних виконавських умінь.   

Програма «Українська мова (за професійним спрямуванням)» створена відповідно 
до чинних планів Міністерства освіти та науки. Одночасно вона орієнтована на серед-
ньостатистичні українські виші та мало враховує потреби спеціалізованих навчальних 
закладів, зокрема, музичних академій, що вимагає особливого підходу до її задіяння в 
навчальному процесі. 
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«уКраинСКий ЯЗЫК (По ПроФЕССионаЛЬному наПравЛЕниЮ)» 
КаК СоСтавЛЯЮЩаЯ учЕБного ПроЦЕССа уКраинСКиХ 

муЗЫКаЛЬнЫХ вуЗов
Статья посвящена анализу особенности изучения статуса и роли дисциплины 

«Украинский язык (по профессиональному направлению)» в учебном процессе совре-
менных украинских вузов. Отдельно поднимается вопрос о необходимости корреляции 
предложенного тематического массива указанной дисциплины с учебным процессом в 
музыкальных академиях, что обусловлено особенностями выбранной студентами спе-
циальности.

Ключевые слова: дисциплина, учебный процесс, программа, бакалавр.
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«ukrainian  language (for professional purposes)»  
as a parT of sTuDYing in ukrainian musical universiTies

This article analyzes the status and features of the study subjects as «Ukrainian language (for 
professional purposes)» in the learning process of modern Ukrainian universities. Separately 
raised questions about the need for the proposed thematic correlation array specified discipline 
chief process in music academies, due to the peculiarities of chosen profession.
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КЕйС-мЕтод в Формировании ПроФЕССионаЛЬной 
КомПЕтЕнтноСти При оБучЕнии ангЛийСКому ЯЗЫКу

Статья посвящена методу кейс-стади. Отличительной особенностью метода яв-
ляется анализ проблемной ситуации на основе фактов из реальной деловой жизни. Он 
является инструментом формирования профессиональной компетентности, помогает 
развитию исследовательских, коммуникативных и творческих навыков. Его использова-
ние при обучении английскому языку способствует повышению интереса студентов к 
иностранному языку за счёт рассмотрения конкретных бизнес-ситуаций. 

Ключевые слова: метод, кейс-стади, обучение, профессиональная компетент-
ность, иностранный язык.

актуальность поиска педагогических технологий и методов, которые отвечают 
современным целям обучения иностранному языку в вузе и направлены на развитие 
профессиональной компетентности, не вызывает сомнений. Поиск новых эффектив-
ных методов обучения особенно активизировался в последние годы, когда происходит 
модернизация высшей школы. По мнению многих педагогов, кейс-метод является та-
ким инновационным методом и его внедрение в практику высшего профессионального 
образования является весьма насущным и актуальным. Первоначально он применялся 
для изучения экономических дисциплин, но сейчас нашел широкое распространение в 
изучении и других наук.  Инновационные технологии изначально строятся на компе-
тентностном подходе и нацелены на будущую профессиональную деятельность. Среди 
наиболее значимых для современной школы считается кейс-метод.

История возникновения метода началась в прошлом веке. Гарвардская бизнес-школа 
традиционно считается основоположником этого метода. Именно там преподаватели в 
дополнение к лекциям организовывали обсуждение. Студентам предлагалась какая-либо 
насущная проблема, и они рассматривали различные пути её решения. Первый учебник 
по написанию ситуационных упражнений был опубликован в 1921 году. Далее анализ 
ситуаций начал использоваться в основном на экономических специальностях, как ме-
тод обучения принятию решений. Развитие метода проходило весьма противоречиво. С 
одной стороны, метод анализа ситуаций привел к распространению игровых и дискус-
сионных методов обучения, но с другой стороны, многое препятствовало его распро-
странению. Новая волна интереса началась в 90 годы. Появились новые дисциплины, 
такие как – менеджмент, маркетинг, политология, социология, которые расширили число 
интерактивных методов обучения. 

Как пишет автор нового направления в социологии и серьезный исследователь ме-
тода кейс-стади А.М. Долгоруков, «существуют две школы кейс-стади – Гарвардская 

©   Е. Попова, Е. Улупова, 2014



366

(американская) и Манчестерская (европейская). В рамках американской школы целью 
решения кейса является обучение поиску единственно верного решения, европейская 
школа учит исходя из многовариантности решения проблемы. По объёму европейские 
кейсы 10-12 страниц, американские кейсы больше – 20-25 страниц текста. Гарвардская 
школа бизнеса выделяет почти 90% учебного времени на разбор конкретных кейсов, со-
храняя приоритетное значение метода case-study в обучении бизнесу [1]. По мнению 
Павла Петриченко в Украине самым большим производителем бизнес-кейсов является 
Киево-Могилянская бизнес-школа [2]. «На настоящий момент метод кейс-стади часто 
используется в зарубежной практике бизнес – образования и считается одним из самых 
эффективных способов обучения студентов навыкам решения типичных проблем, воз-
никающих в экономической деятельности той или иной фирмы, компании» [3].

Цель этой статьи – проанализировать и подтвердить эффективность использования 
кейс-метода в формировании профессиональной компетентности при обучении англий-
скому языку студентов экономических специальностей и показать практические пути его 
применения на примере собственного педагогического опыта.

Данный метод фигурирует под разными названиями: метод конкретных ситуаций, 
метод ситуационного анализа, метод изучения ситуации, метод деловых историй, кейс-
метод, метод кейс-стади и другие. По сути это разбор ситуации или конкретного случая. 
Кейс-метод используется в обучении менеджменту, маркетингу и другим экономическим 
предметам. Многие исследователи и педагоги утверждают, что сегодня он перерос уро-
вень метода обучения и вышел на уровень педагогической технологии. «На настоящий 
момент метод кейс-стади часто используется в зарубежной практике бизнес – образова-
ния и считается одним из самых эффективных способов обучения студентов навыкам 
решения типичных проблем, возникающих в экономической деятельности той или иной 
фирмы, компании» [3].

Общеизвестны 3 основных типа кейсов: практические, обучающие и научно-иссле-
довательские. Кейсы могут быть представлены в разных форматах: от нескольких пред-
ложений на одной странице до множества страниц. «В центре данных ситуаций могут 
быть экологические, природно-климатические, социально-экономические, историче-
ские, технико-технологические и иные проблемы» [4: 61–69]. А.М. Долгоруков, указы-
вает, что работа над кейсом с трудом поддается алгоритмизации, тем не менее, многие 
выделяют 3 этапа: 1 этап – индивидуальная работа; 2 этап – работа в малых группах; 3 
этап – презентация результатов работы в группе на общем обсуждении. 

Мы используем в своей работе практические кейсы, основная задача которых за-
ключается в том, чтобы детально и подробно отразить жизненную деловую ситуацию. 
Очень важно, что кейс-метод – это инструмент, позволяющий применить теоретические 
знания к решению практических задач. «Кейс активизирует студентов, развивает ана-
литические и коммуникативные способности, оставляя обучаемых один на один с ре-
альными ситуациями.» [1]. «Кейс-метод может стать реальным средством повышения 
профессиональной компетентности, способом соединения учебного, образовательного и 
исследовательского содержания в обучении» [5].

В своей педагогической практике мы сталкиваемся с определенными трудностями. 
Во-первых, это недостаточное количество часов, выделяемых на изучение иностран-
ного языка. Например, на 3 курсе специальности «Менеджмент организаций» это 14 
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часов в семестр, на 4 курсе – 18. Подготовка и проведение дискуссии по кейсам требует 
времени и усилий от преподавателя, и студентов. Поэтому мы проводим и организу-
ем ее чаще всего как форму самостоятельной работы. Во-вторых, одним из следствий 
такого малого количества часов является слабая подготовленность студентов по язы-
ку. Частично это компенсируется высоким уровнем мотивации, интереса к этому виду 
учебной деятельности. Можно смело утверждать, что студенты относятся с большим 
энтузиазмом к работе над кейсами и не жалеют своих сил и времени на подготовку. 
Как пишет P. Daly, многих преподавателей может смутить то, что изменяется их роль 
– «from teacher to facilitator и работа над кейсам не воспринимается ими как настоящее 
обучение» [6].

Одним из особенностей в нашей работе по кейс-методу мы считаем то, что сами 
студенты готовят кейсы. Мы оказываем всю необходимую помощь и даем консультации 
по их подготовке. По сути, мы готовим их вместе, но у студентов остается впечатление и 
уверенность, что именно они являются полноценными создателями проблемных ситуа-
ций. Поэтому, для своих занятий мы выбираем практические кейсы, как более простые. 
Вот примеры кейсов, созданных студентами 3 курса:

1. You are expecting an important phone call from your partner, but you find that the phone 
has broken. It does not work. What will you do?

2. One of your employees is always late. He can be 10 or 15 minutes late, he is always late. 
What can you tell him in this case?

3. You need to copy the document and inform the staff about its contents. But the office 
printer breaks down. What will you do in this case?

4. One of your foreign partners is coming to your company. You need a translator to talk to 
him, but the translator has unexpectedly fallen ill. What will you do in this case?

5. All the workers of your company received both salary plus bonuses. But you haven’t. 
What will you do?

6. Two employees are constantly talking and making a noise in the office. And you can’t 
concentrate   and work productively. What will you do in this case?

7. Your firm has been preparing for important negotiations for a long time. But the time has 
been changed at the last moment. What will you do?

К сожалению, занятия по кейсам еще не стали регулярными в процессе обучения 
английскому языку в силу указанных выше причин. Поэтому пока мы организуем такое 
занятие, как большое, в некоторой степени, показательное мероприятие либо в рамках 
декады студенческой науки, либо как одну из форм самостоятельной работы. Мы ис-
пользуем данный метод в единстве с другими методами обучения: традиционными, за-
кладывающими у студентов обязательные нормативные знания, и интерактивными, к 
числу которых относится деловая игра. Так, последняя деловая игра была организована 
следующим образом. Студенты разных курсов и специальностей формируют 3 коман-
ды, представляющие 3 разных компании. Каждая готовит видео-презентацию, в которой 
представлены: название и логотип фирмы, направление бизнеса, партнеры, штат, страте-
гия компании, политика работы с клиентами, целевая аудитория, благотворительная де-
ятельность и другое. То есть идет деловая игра, которая моделирует бизнес-реальность. 
Далее предлагаются ситуации из деловой жизни. Затем студенты отрабатывают в груп-
пах содержание проблемных ситуации, причинно-следственные связи, делают выводы, 
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пытаются найти ответы и решения проблем. Вырабатывается общая позиция, готовится 
выступление от группы, идет защита позиции в ее открытом обсуждении. 

Нельзя не согласиться с А.М. Долгоруковым, что дискуссия занимает центральное 
место в кейсе и преподаватель должен добиваться участия в дискуссии каждого студен-
та, выслушивать аргументы за и против и объяснения к ним, контролировать процесс и 
направление дискуссии. Организация обсуждения кейсов обычно основывается на двух 
методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода – открытая 
дискуссия. Второй метод связан с индивидуальным или групповым опросом, в ходе ко-
торого студенты делают устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 
кейса, свои решения и рекомендации, т.е. делают презентацию. В нашем случае мы ис-
пользуем открытую дискуссию. Примечательно, что и здесь мы отошли от принятых 
правил. Студенты, написавшие кейсы, представляют их и совместно с преподавателем в 
некоторой степени направляют и проводят дискуссию. 

В статьях и исследованиях многие называют кейс-метод методом профессиональ-
но-ориентированного обучения, когда будущие специалисты приобретают очень ценные 
качества и умения: 

– критически мыслить и анализировать;
– работать в сотрудничестве с другими;
– выслушивать альтернативную точку зрения;
– аргументировать и защищать свою позицию;
– принимать решения.
«Ситуационное обучение учит поиску и использованию знания в условиях дина-

мичной ситуации, развивая гибкость, диалектичность мышления» [4: 61–69]. Метод 
кейс-стади – инструмент, позволяющий применить теоретические знания к решению 
практических задач. С помощью этого метода студенты имеют возможность проявить 
и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в коман-
де, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы [1]. И все это на 
иностранном языке. Результатом работы с кейсом является иноязычное общение на про-
фессиональные темы.

Elżbieta Jendrych подчеркивает, что участники имеют возможность конкурировать 
между собой и проявлять свои аналитические и менеджерские навыки. Работая с кей-
сами студенты используют иностранный язык естественным образом и он является 
инструментом решения проблемы [7]. При обучении иностранному языку кейс-метод 
повышает уровень знания иностранного языка в целом. Использование терминов и их 
понимание более эффективно, чем простое их заучивание. Он развивает творческое 
мышление, заставляя думать на языке, навыки проведения презентации на иностранном 
языке, позволяет решить проблему самостоятельной работы студентов по иностранному 
языку [8: 155–157].

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Кейс-метод не 
самоцель, а адекватный инструмент формирования профессиональной компетентности. 
Профессиональная компетентность подразумевает определенные качества личности 
специалиста, знания, навыки и умения, и возможности самостоятельного использования 
их на практике.  Этот метод и дает такую возможность, одновременно формируя ценные 
умения. Метод кейсов используется для того, чтобы применять полученные теоретиче-
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ские знания при решении реальных практических проблем. Он повышает мотивацию 
студентов, в интересной форме представляет учебный материал, непосредственно свя-
занный с будущей профессией.

Сегодня необходимо говорить о взаимосвязи профессиональной компетентности с 
готовностью использовать иностранный язык в целях профессионального самообразова-
ния и в дальнейшей профессиональной карьере [9: 75]. Нужно помнить, что эти умения и 
навыки составляют еще и общую профессиональную компетентность студента. 

Анализируя собственный опыт, можно сказать, что кейс-метод является достаточно 
эффективным для достижения цели формирования профессиональной компетентности в 
обучении иностранному языку. Нельзя не сказать, что такая работа требует от препода-
вателя значительного времени, усилий, и можно смело сказать, немалого энтузиазма. Но 
результат стоит того и оправдывает все усилия. В дальнейшем мы планируем использо-
вать этот и другие интерактивные методы более активно в обучении английскому языку.
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Стаття присвячена методу кейс-стаді. Відмінною рисою використання методу 

кейс-стаді є аналіз проблемних ситуацій на основі фактів з реального ділового життя. 
Кейс-стаді є інструментом формування професійної компетенції. Цей метод сприяє 
розвитку дослідницьких, комунікативних та творчих навичок. Його використання під 
час навчання англійської мови сприяє підвищенню інтересу студентів до іноземної мови 
за рахунок розгляду конкретних бізнес-ситуацій. 
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case - meThoD in professional  
compeTence formaTion in The process  

of Teaching english
The article is devoted to the method of case-study. The distinctive feature of the method is 

the analysis of a problem situation based on the facts from real business life. Case-study is the 
instrument of professional competence formation. It helps to develop research, communicative 
and creative skills. Its use in teaching English promotes the increase of students’ interest in a 
foreign language due to the consideration of particular business situations. 
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о  СтруКтурЕ КоммуниКативной КомПЕтЕнЦии

Данная статья – о содержании и структуре коммуникативной компетенции при-
менительно к профессиональной сфере общения, о теоретическом и практическом ос-
мыслении профессионального обучения как необходимости совместить ситуативный 
и жанровый подход к нему; о правилах (стратегических и тактических) речевого по-
ведения.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция (содержание, структура), прави-
ла речевого поведения (стратегические, тактические).

Профессиональное обучение – как актуальная модель речевого поведения специали-
стов – сложнейший для исследования вид человеческой коммуникации.

Научный поиск оптимального пути обучения будущих специалистов связан с уточ-
нением терминологического аппарата, обслуживающего понятия «профессиональное, 
учебно-профессиональное, деловое общение и коммуникативная компетенция».

В данной статье содержание коммуникативной компетенции определяется примени-
тельно к профессиональной сфере обучения, включающей универсальные для специалиста 
ситуации и жанры учебного и делового общения. Деловой компонент составляет неотъемле-
мую часть и учебно-профессионального, и собственно профессионального общения. Мно-
гие ситуации этих типов общения требуют официального документирования. Документы 
могут служить поводом для общения и являться его профессиональным результатом.

Для теоретического и практического осмысления профессионального обучения и по-
строения грамматик необходимо совместить ситуативный и жанровый подход к нему 
как объекту исследования и моделирования. Это позволит при определении содержания 
общения не только выявить коммуникативные потребности обучаемых языку, но и скор-
ректировать список возможных для них ситуаций общения на основании лингвистиче-
ской иерархии жанров речевых произведений, функционирующих в учебной и собствен-
но профессиональной сфере деятельности [1,2,3].

В содержательную структуру коммуникативной компетенции специалиста необ-
ходимо включать совокупность знаний и умений адекватного речевого поведения и до-
статочно полного речевого самовыражения в типичных ситуациях и жанрах, стратегии 
и тактики осуществления коммуникативных намерений в ходе реализации профессио-
нальных задач и получения профессионального результата.

Содержание коммуникативной компетенции имеет ряд своих составляющих.
Во-первых, это языковые знания и умения (знания языковых единиц и законов и уме-

ния оперирования ими).
В перечень языковых знаний, составляющих соответственную компетенцию специ-

алиста (необходимую и достаточную), необходимо включить:
- знание характеристик научной речи;
©   А. Носкова, 2014
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- знание деловой речи;
- знание типов высказываний, характерных для профессиональной речи;
- знание приёмов использования речевых средств (традиции и нормы построения 

высказываний профессиональной ориентации);
- знание законов и схем построения произведений определённых жанров професси-

ональной речи;
- знание синонимии, вариативности и антонимии единиц данного подъязыка;
- знание языковых и этикетных норм профессионально общения.
К речевым умениям можно отнести следующие:
- умения стереотипно и творчески выражать определённые интенции;
- умения рационально и эмоционально выражать одну и ту же мысль;
- умения ограниченными речевыми единицами выражать различные коммуникатив-

ные интенции;
- умения различными языковыми средствами реализовать одну коммуникативную 

интенцию;
- умения использовать образные средства профессиональной речи;
- умения передавать чужие мысли и речь, строить высказывания в пределах этикет-

ных норм речевого общения [4,5].
Основным критерием оценки коммуникативной компетенции является владение участ-

никами общения приёмами рационального и эмоционального убеждения. Категория убеж-
дения является основной при реализации коммуникативных намерений в разных типах 
общения специалистов: получение профессионального результата в ходе коммуникации 
невозможно без целенаправленного влияния на интеллект и эмоции участников общения.

К коммуникативным знаниям в области профессионального общения относятся:
- предметные знания в различных сферах своей отрасли и за её пределами;
- знания в отрасли профессиональных интерперсональных конвенций, принципов и 

правил поведения;
- знание типичных для профессионального общения стратегий и тактик поведения.
К коммуникативным умениям относятся стереотипные и творческие умения, связан-

ные как с интеллектуальной, так и собственно речевой сферой поведения специалиста в 
ходе решения им профессиональной задачи средствами языка.

Весь перечень коммуникативных умений можно разделить условно на три группы: 
(1) – умения в области прогнозирования общения; (2) – умения в области планирования 
и (3) – умения в области осуществления общения.

Первая и вторая группы систематизируют определённые ряды интеллектуальных 
действий. Третья группа объединяет ряды интеллектуальных и собственно речевых дей-
ствий. Такое объединение происходит прежде всего на уровне стратегии и тактики рече-
вого поведения участников общения.

Стратегия коммуникативного поведения – это способы проведения основной линии 
поведения для достижения запланированного коммуникативного эффекта и профессио-
нального результата речи.

Тактика коммуникативного поведения – совокупность используемых приёмов опе-
ративного маневрирования в ходе выполнения общей и частных задач профессиональ-
ного общения.
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 К стратегическим умениям в области прогнозирования можно отнести:
- умение оценить и идентифицировать по признакам конкретный вариант развития 

ситуации;
- умение составить прогноз относительно оптимального типа своего коммуникатив-

ного поведения для достижения цели общения.
Основными умениями в области планирования общения являются умения в области 

определения и корректировки стратегической цели общения, своей коммуникативной 
программы, основных этапов своего коммуникативного поведения.

К тактическим умениям прогнозирования и планирования профессионального об-
щения можно отнести частные умения по прогнозированию и определению промежу-
точных коммуникативных задач своей речи и направленности речи участников общения.

К стратегическим умениям осуществления задач профессионального общения от-
носятся:

- умение построить свою речь в соответствии с планируемым коммуникативным эф-
фектом и профессиональным результатом;

- умение внести в свою речь необходимый и достаточный для достижения цели объ-
ём изменений;

- умение точно устанавливать смысловые и ценностные ориентиры в речи участни-
ков общения;

- умение варьировать приёмы речевого воздействия на оппонента с учётом речевой 
реакции аудитории.

Наиболее сложными и требующими достаточных речевых знаний являются такти-
ческие правила речевого поведения. Они связаны с этапами речевого воздействия, на ко-
торых участник коммуникации стремится изменить информационную структуру знаний 
адресата или изменить его отношение к предмету речи.

Эти правила имеют двоякую направленность. Весь перечень тактических правил 
коммуникативного поведения – это, с одной стороны, информационный потенциал речи, 
и, с другой стороны, средства языка, вызывающие необходимое отношение к предмету 
речи и планируемому результату общения.

К первому типу тактических правил относятся следующие:
-  умение задать определённую последовательность и логику информирования и во-

просов;
- умения вовремя сообщить аудитории новые сведения о предмете речи;
- умение суммировать информацию и представить её с корректной избирательностью.
Наиболее общими из умений второго типа тактических правил коммуникативного 

поведения являются следующие:
- умение прямо воздействовать на собеседника через убеждение;
- умение продемонстрировать своё прямо противоположное отношение к предмету 

обсуждения или дискутируемой идее;
- умение выяснить позицию собеседника.
Языковые знания – основной компонент профессиональной подготовки, важный по-

казатель умственного развития человека, его культурного уровня. 
Изучения языковых норм в сфере избранной специальности – это возможность ши-

рокого и системного использования языка в разных формах общения [6,7].
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Лингвистическая образованность основывается на взаимодействии пяти составляю-
щих: языковая, речевая, терминологическая, коммуникативная, риторическая компетент-
ность (компетентность – способность мобилизовать в синтезе и на качественном уровне 
усвоенные знания для эффективного решения профессиональных заданий в разных кон-
текстах или ситуациях). 

Языковая компетентность проявляется в усвоении категорий языка, их функций, 
закономерностей, правил, необходимых не только для восприятия, но и построения речи 
специального назначения, в способности понимать и реализовывать грамматическую 
природу высказываний.

С понятием языковой компетентности логично связано понятие речевой компетент-
ности: знания закономерностей функционирования языковых форм в конкретных рече-
вых ситуациях, использования их в разных видах профессиональной деятельности.

Следующий образовательный шаг – формирования терминологической компетент-
ности –  ключевой для профессиональной деятельности.

Коммуникативная компетентность – это общественно и исторически детерминиро-
ванное социальное наведение, которое реализуется в речевых действиях и служит целям 
взаимопонимания, взаимовлияния и самореализации.

Следующим логическим звеном в парадигме профессионального образования не-
обходимо назвать риторическую (лингвокультурологическую) компетентность – это те 
знания, которые отвечают за построение коммуникативных стратегий и ситуаций с эсте-
тической доминантой. 

Таким образом, техника коммуникативного поведения представляет собой логиче-
ски организующийся набор коммуникативных приёмов, объединённых конкретными 
мотивами, целями и речевой манерой участников общения. Владение элементами этой 
техники представляется необходимым компонентом общей речевой культуры участни-
ков коммуникации. Уместность и целесообразность применения тех или иных элементов 
техники диктуется законами жанра и сферой общения.

При всей сложности структуры коммуникативной компетенции специалиста в ней 
можно выделить уровни усвоения и ориентировать на них процесс обучения языку, речи, 
общению, сделав тем самым этот процесс целесообразным и эффективным.
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Про СтруКтуру КомуніКативноЇ КомПЕтЕнЦіЇ
Дана стаття – про зміст і структуру комунікативної компетенції стосовно до про-

фесійної сфери спілкування, про теоретичне й практичне осмислення професійного на-
вчання як необхідності поєднати ситуативний і жанровий підхід до нього; про правила 
(стратегічні й тактичні) мовленнєвої поведінки.

Ключові слова: комунікативна компетенція (зміст, структура), правила мовленнє-
вої поведінки (стратегічні, тактичні).

The article deals with the structure of communication competence.
Key words: communication competence (contents, structure), rules of communication 

(strategy and tactics).
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відЕоФіЛЬм ЯК ЗаСіБ інтЕнСиФіКаЦіЇ навчаннЯ    
іноЗЕмноЇ мови у виШі

У статті розглядаються питання щодо використання навчальних відеофільмів та 
відеофрагментів як ефективних засобів розвитку вмінь і навичок говоріння та аудію-
вання. Відеоматеріал допомагає збільшити словниковий запас, розширити світогляд, 
поліпшити увагу і пам’ять, подолати мовний бар’єр, а також підвищити мотивацію до 
вивчення німецької мови у вищому навчальному закладі.

Ключові слова: відеофільм, відеоматеріали, відеофрагмент, німецька мова, систе-
ма вправ.

Останнім часом помітно зростає інтерес до навчальних відеофільмів як ефективного 
засобу навчання іноземної мови. Загальновідомо, що аудіовізуальний метод дозволяє по-
кращити результативність роботи студентів на занятті  на 80 %. Специфіка відео полягає 
в тому, що воно дає можливість поєднати зорові та звукові образи у типових обставинах, 
запропоновані студентам мовленнєві ситуації, в яких вони за допомогою викладача мо-
жуть опинитися у ролі активних учасників комунікації. Багатий аутентичний матеріал, 
цікавий сюжет дають можливість зробити процес вивчення іноземної мови, а саме ні-
мецької, більш природним та невимушеним.
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Дослідження проблеми використання аудіо та відео технологій у навчальному про-
цесі займалися у своїх наукових дослідженнях Бичкова Н.І., Бранді М., Верісокин Ю.І., 
Волошинова Л. К., Федоренко Ю.П., Яхунов Т.О та інші. Дослідники зазначають, що 
використання навчально-методичних відеоматеріалів сприяє формуванню та розвитку 
комунікативної компетенції, підвищенню мотивації вивчення мови та є невичерпним 
джерелом навчального матеріалу.

Мета статті –  проаналізувати можливості використання відеоматеріалів та продемон-
струвати роботу з автентичними відео фрагментами  на заняттях з німецької мови у ВНЗ.

У процесі вивчення іноземної мови студенти вчаться техніці спілкування, його опе-
раційній стороні, оволодівають мовним етикетом, стратегією та тактикою діалогічного 
та групового спілкування, вчаться вирішувати різні комунікативні завдання, виявляти 
ініціативу в спілкуванні з іншими людьми тощо. Через те, що ефективність оволодіння 
іноземною мовою прямо залежить від стратегії навчання, на нашу думку, було б доцільно 
використовувати відеоматеріал. Адже використовуючи фрагменти відеозаписів, ми спо-
нукаємо до дії зорові та слухові центри людини, які, у свою чергу, впливають на процес 
засвоєння  та запам’ятовування навчального матеріалу.  Робота з такими матеріалами 
на практичному занятті урізноманітнює види навчальної діяльності студентів у процесі 
оволодіння іноземної мови [5]. Під час перегляду утворюється атмосфера спільної пізна-
вальної діяльності, відбувається спілкування носіїв мови, спостерігаються невербальні 
елементи комунікації та способи вираження емоцій за  тим, як студенти починають і під-
тримують інформаційний та емоційний обмін під час спілкування, як вони обмінюються 
думкам і переривають бесіду. За цих умов навіть неуважний студент стає більш уваж-
нішим, мимовільна увага переходить у довільну, і створюються умови для формування 
комунікативної компетенції студентів.

Під час демонстрації викладачеві відеоматеріалу необхідно дотримуватись  низки 
умов, а саме:

- відеоматеріал повинен відповідати темі заняття і рівню знань студентів;
- перегляд відео повинен супроводжуватися чіткою інструкцією, спрямованою на 

вирішення конкретного навчального завдання, зрозумілого студентам і виправданого ло-
гікою заняття;

- відеоматеріал повинен використовуватися в міру й застосовувати його слід посту-
пово і тільки у відповідний момент заняття;

- необхідно детально продумувати пояснення, що даються в ході демонстрації віде-
оматеріалу, та чітко виділяти головне, істотне [3: 32].    

Слід зауважити, що демонстрація відеофрагменту є частиною цілеспрямованого на-
вчального процесу.  Для більш ефективного результату слід використовувати автентич-
ний матеріал, що створює максимально наближені умови до реального мовного спілку-
вання німецькою мовою.

При виборі автентичних фрагментів відеофільмів для навчання німецької мови вели-
ке значення має визначення раціонального співвідношення зорової та звукової інформа-
ції у фрагментах. На думку багатьох дослідників (Т.Яхунов, Ю.Верисокін) мовлення у 
фрагменті відеофільму, який використовується для навчання або закріплення лексичних 
одиниць, є джерелом іншомовної лінгвістичної та екстралінгвістичної інформації, дає 
загальну характеристику відеоряду, конкретизує деякі деталі. Як відомо, слово доповнює 
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зображення, підсилює, деталізує його, керує процесом перегляду фільму. Словесний ряд 
має всю ту інформацію, яка не може бути відображена зоровим рядом, який, в свою 
чергу, відображає природну ситуацію, показує середовище, обставини дії, є органічно 
пов’язаним з темою, може формувати у студентів додаткові асоціації, допомагає зрозу-
міти залежність, що існує між мовою, мовленням та ситуацією завдяки безпосередньому 
чуттєвому сприйняттю [4: 33]. Таким чином, саме автентичні фрагменти відеофільму ві-
дображають функціонування мовних одиниць в реальних ситуаціях, тобто, відбувається 
процес контекстуалізації.

У цьому випадку, цікавим, на нашу думку, є відеоматеріал з навчальною метою, яка 
б розвила у студентів комунікативного підходу. 

При вивченні німецької мови як другої іноземної на початковому ступені нами вико-
ристовуються у навчальному процесі спеціальні курси та відеоматеріали, а саме: «Alles 
Gute», «Hallo aus Berlin», «Easy Germany», «Extra auf Deutsch», «Jojo sucht das Glück» 
тощо. На наш погляд, реалізація комунікативного підходу здійснюється в процесі на-
вчання німецької мови в умовах, що моделюють ситуації реального життя. Таким чином, 
наближення процесу навчання з реальним спілкуванням сприяє підвищення мотивації та 
досягнення цілей та мети спілкування.

Застосування аудіовізуальної наочності, до якої належать відеоматеріали, насампе-
ред, розвиває такий вид мовленнєвої діяльності як аудіювання, матеріальною основою 
якого є відеотекст або відеофонограма. Основними вимогами до змісту відеотекстів слід 
вважати їх інформативність та цікаву фабулу [1: 56]. Як і будь-який текст, він має свою 
композицію, структуру і смислову організацію. На наш погляд, дуже важливо правильно 
підібрати відео для заняття. Взагалі, для утримання інтересу студента, тривалість відео 
не має перевищувати 15-20 хвилин. 

Зупинимося докладніше саме на застосуванні відеофрагментів з навчального курсу 
«Extra auf  Deutsch» на практичному занятті з німецької мови  на тему «Давай познайо-
мимося» з метою вдосконалення фонетичних, лексичних та аудитивних навичок, які на 
початковому етапі відіграють значну роль. Найбільш типовими для сучасної методики 
навчання іноземних мов з використанням відео слід вважати трьохетапний  розподіл на-
вчальних дій [2: 32]. 

Перший етап (розуміння) передбачає ознайомлення з новими лексичними одиниця-
ми, перегляд відеофрагменту. Вправи, які під час перегляду виконують студенті, спрямо-
вані на розуміння послідовності дій та причинно-наслідкових завдань, а саме обирають 
правильний варіант з поданих трьох:

 • sehen sie sich das fragment an und wählen sie richtige variante:
1. Sascha und Anna …  zusammen in Berlin. 
     a) wohnen   b) wollen  c) suchen
2. Ihr … heißt Nic.
     a) Bruder  b) Freund  c) Nachbar
3. Sam ist Saschas … .
     a) Bruder  b)Brieffreund c) Cousin
Визначають, чи подані речення є правильними:
 • richtig oder falsch?

1. Saschas Brieffreund heißt Nic.  
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2. Sam wohnt in einem Museum in den USA.  
3. Sams Klamotten sind altmodisch.   
Визначають, кому належать подані фрази:
 • Wer hat das gesagt?

1. Louis komm schon. Sascha! Die Post! Louis und ich haben die Post!   
Gib mir die Post Louis!
2. Ein Brief für mich. Von meiner Mutter ... Hey, was ist denn das?
3. Aus Amerika? Von wem denn? Na sag schon ...  
Другий етап (мовна практика) передбачає паузовий перегляд відео фрагмента з ме-

тою привернення уваги студентів до відібраних мовних одиниць, виконуючи такі вправи:
Розставляють речення за порядком  подій у фрагменті:
 • verteilen sie die sätze der reihe nach der episode im fragment.

1.  Mmh … ,,Hallo! Kennst du mich noch?“ Nein ... „vor sieben Jahren Brieffreunde sind 
wir ...“  Vor sieben Jahren waren wir Brieffreunde. Ach du liebe Zeit! ... Jetzt erinnere ich mich 
wieder. Der Brief ist von Sam!  Sam Scott!

2. Wer ist Sam Scott?
3. Louis. Lass das fallen! Guter Hund! Telefon-Rechnung, Gas-Rechnung, Strom-

Rechnung … Oh, was ist das? Sascha, ein Brief für dich!
Записують на слух вирази з фрагменту:
 • schreiben sie folgende erwiderungen aus dem fragment nach.

1. Aus Amerika? Von wem denn? Na sag schon ... .
2. Er war mein Brieffreund. Aber das ist sieben Jahre her.
3. ,,Ich möchte mit dir schlafen.”
Після виконання усіх вправ та запису мовних явищ студенти переглядають фільм ще 

раз, після чого виконують наступні вправи. Отже, на третьому етапі (мовна практика) 
основним завданням є стимулювання активної комунікативної діяльності студентів на 
основі ситуації відеофрагмента з використанням  опрацьованого  мовного матеріалу. 

Викладач читає подані репліки, а студент намагається відповісти фразами – відпо-
відями з фрагменту:

 • Welche antwort der erwiderung?
1. „Hast du ein Bett für mich?”
2. Hallo Nic! Wie geht’s dir?
3. Was? Unsere Milch? Doch nicht etwa die Milch ... von vor drei Wochen?
Відповідають на запитання:
 •  antworten auf die fragen zum fragment.

 1. Warum darf Sam bei Sascha und Anna übernachten? 
 2. Warum ist Nic eifersüchtig? 
 3. Warum ist es Sam heiß?
Студенти розігрують  або читають за ролями діалоги з відеофрагменту:
 • rollenspiel.

1. Sascha und  Anna.            2. Nic und Sascha.           3. Nic und Anna.
Студентам пропонується  розповісти про переглянуті події від імені персонажів:
 • erzählen sie über dem viedeofragment.

 1. Sascha.                           2. Nic.                                3. Anna
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Переглядом відео можна завершувати цикл занять із теми чи проблеми. Наприклад, 
виконуючи аналіз та інтерпретацію художнього твору „Das Brot“ (Wolfgang Borchert) ви-
кладачем спочатку було запропоновано прочитати текст, а потім для підвищення мотива-
ції подивитися відеофільм зазначеного твору. При сприйнятті й осмисленні змісту віде-
офільму відбувається накопичення лексико-граматичного матеріалу для реалізації моно-
логічного висловлювання за темою фільму, з одного боку, з іншого, – виникає потреба 
у висловлюванні особистісного ставлення до подій, героїв фільму, їх вчинків, ідейного 
змісту, позиції авторів. 

Під час перегляду відеофільму „Das Brot“ на практичному занятті виникає атмосфе-
ра спільної пізнавальної діяльності, спрямовується увага на розуміння основного змісту 
фільму та  на логічну послідовність подій. У цих умовах навіть неуважний студент стає 
уважним. У процесі перегляду студенти мають можливість чути німецьку мову з вуст її 
носіїв, побачити на власні очі те, про що говорять на занятті та читають в тексті. Крім 
того, використання відео на занятті підвищує мотивацію навчання й активність тих, кого 
навчають, створює певні умови для самостійної роботи студентів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що використання автентичних відеоматері-
алів на практичних заняттях з німецької мови сприяє розвитку комунікативної та між-
культурної компетенції, розвиває навички аудіювання, підвищує  мотивацію студентів до 
вивчення німецької  мови.

Подальше дослідження ми бачимо в пошуку та створенні  такої системи яка  допомо-
же ще більше поглибити знання з іноземної мови, розвитку творчі можливості студентів 
при перегляді автентичних відеофільмів.
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иноСтранному ЯЗЫКу в вуЗЕ

В статье рассматриваются вопросы касательно обучающих фильмов и видеофраг-
ментов как эффективных способов развития творческих умений и навыков говорения 
и аудирования. Видеоматериал помогает увеличить словарный запас, расширить ми-
ровоззрение, усовершенствовать внимание и память, преодолеть языковой барьер, а 
также увеличить мотивацию к изучению немецкого языка в высшем учебном заведении.
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The viDeo as a means of inTensificaTion eDucaTion of foreign 
language in high school

The article deals with the use of educational video films and video clips as effective tools of 
development of the skills of speaking and listening. The video can help to increase vocabulary, 
to broader horizons, improve attention and memory, to overcome the language barrier and to 
increase the motivation to learn German in universities.
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 ЯЗЫКоваЯ КонКурЕнЦиЯ:
вЫБор ЯЗЫКа оБучЕниЯ в СитуаЦии ПоЛиЯЗЫчиЯ1

В статье исследуется проблема выбора языка преподавания в полиязычной ситуации.
Ключевые слова: языковая ситуация, полиязычие, выбор языка, социолингвистиче-

ские переменные, пилотное анкетирование.

Безусловно, что выбор языка обучения обусловлен, прежде всего, этнической при-
надлежностью и языковой ситуацией, сложившейся в той или иной стране. Выбор языка 
обучения является важным шагом получения полноценного образования, расширения 
 
1  Статья написана по гранту проекта  TargetII программы  Erasmus Mundus
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функциональной сферы и беспрепятственного включения в социально-коммуникативное 
пространство. Выбор языка безболезненно проходит в моноязыковой среде, где перед 
родителями и самими обучающимися не стоит проблема определения языка обучения. 
В ситуации полиязычия, в частности в Казахстане, выбор языка обучения осложняет-
ся тем, что в коммуникативном пространстве страны реальное распределение языков 
исторически «осуществляется в пользу двух демографически и функционально мощных 
языков – казахского и русского», и каждому человеку необходимо сделать выбор языка 
обучения для себя и своих детей [1: 282]. 

Cтратегия развития языков народов Казахстана определяет расширение и укрепле-
ние социально-коммуникативных функций государственного (казахского) языка [2]. 
Действие этой программы, с одной стороны, обеспечило растущую востребованность 
титульного языка в системе государственных органов, образовательных институтах, 
сферах бытового обслуживания и т.п. С другой стороны, декларированный в Программе 
пункт о сохранении общекультурных функций русского языка, позволяющий ему дей-
ствовать в государственных институтах и социальных сферах, а также неослабевающая, 
напротив, усиливающаяся роль русского языка в межнациональном общении, позволя-
ет констатировать, что русский язык занимает сильную позицию в коммуникативном 
пространстве Казахстана. Эти факторы обусловливают приоритеты в выборе казахского 
и русского языков как языков обучения. Тенденция выбора в качестве языка обучения 
казахского языка усилилась среди самих казахов, а также наметилась тенденция выбора 
казахского языка русским населением и другими этническими диаспорами. 

Немаловажным фактором в выборе языка обучения является уровень преподавания 
в школах и вузах. В связи с этим хотелось бы отметить, что некоторые родители не реша-
ются определить казахский язык в качестве языка обучения. Эти колебания обусловлены 
тем, что, несмотря на мероприятия, проводимые в рамках государственной политики, до 
сих пор отмечается недостаточно высокий уровень преподавания в школах с казахским 
языком обучения. В то время как в школах с русским языком обучения отмечается более 
высокий учебно-методический потенциал [2], включающий как уровень кадрового со-
става, так и учебно-методическую базу (профессионально составленные учебно-мето-
дические комплексы по различным дисциплинам, активное использование современных 
технологий и инновационных методик). Кроме того, экстралингвистические факторы 
– желание родителей включить своих детей в мировое образовательное пространство, 
дать им возможность получить широкий доступ к культурному наследию многих на-
родов – также определяют вектор выбора языка в пользу не только английского языка, 
но и русского. 

Верификация объективной оценки стратегии выбора языка обучения предполагает 
ряд последовательных процедурных этапов, включающий анкетирование и обобщение 
полученной информации. С этой целью в 2009 году было проведено пилотное анкети-
рование респондентов различных регионов Казахстана по проекту Комитета по языкам 
Министерства информации и культуры Республики Казахстан “Этнолингвистическая 
ситуация в Республике Казахстан: настоящее и будущее” (2009 г.). 

Были проанализированы полученные результаты, позволяющие определить зави-
симость выбора языка образования от языка родителей и уровня владения им. Ответы 

©   Г. Мадиева, 2014
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получены от разных групп респондентов (анкетированию подвергались респонденты 16 
лет и старше), дифференцированных в зависимости возрастных, гендерных, этнических, 
территориальных и других параметров, что дает возможность эмпирически определить 
и обосновать корреляции содержания выбора языка от социолингвистических перемен-
ных. 

Основной вектор выбора языка обучения ориентирован на казахский и русский язы-
ки, что вполне объяснимо особенностями сложившейся языковой ситуацией в Республи-
ке Казахстан. Данные анкетирования наглядно демонстрируют картину корреляции вы-
бора языка обучения и этнической принадлежности отцов в пользу казахского и русского 
языков, в том числе приоритет отдается английскому языку. Сопоставление полученных 
результатов позволяет прийти к выводу, что ответы респондентов, у которых отцы каза-
хи/русские, и ответы респондентов, у которых матери соответственно казашки/русские, 
приблизительно совпадают (Таблица 1).

Таблица 1. 
Корреляция выбора казахского/русского языка  

как языка обучения в средней школе в зависимости  
от этнической принадлежности отца/матери (%)

национальность отца/ матери
Язык обучения казах казашка русский русская
казахский язык 44,7 45,4 0 1,1

русский язык 14,3 13,4 74,4 71,5
  
   Показатели, представленные в приведенной таблице, свидетельствуют о том, что 

этническая принадлежность отца и матери почти в равной степени влияет на выбор ка-
захского и русского языков в качестве языка обучения, что является реальным фактом 
сбалансированной функциональной мощности обоих языков. 

Небольшие расхождения имеются в выборе других языков. Так, респонденты, у ко-
торых матери – русские, выбрали казахский/русский и казахский/английский/русский 
языки (по 1,1%). В то время как на выбор языка обучения респондентов иная этниче-
ская принадлежность отцов и матерей влияет по-разному, например: больший процент 
респондентов выбрало в качестве языка обучения русский, матери которых: татарки 
(55,6%), украинки (100%), чеченки (66,7), башкирки (100%).     Этот факт свидетельству-
ет о том, что роль матерей в выборе языка обучения играет существенную роль.

выбор языка обучения в высшей школе vs этническая идентичность родителей
В таблице 2 представлены процентные показатели выбора языка обучения в высшей 

школе в зависимости от этнической принадлежности отца. В качестве языка обучения 
респонденты-казахи помимо казахского, русского, английского языков выбрали такие 
языки, как китайский, персидский, турецкий. У респондентов-русских набор языков ме-
нее разнообразен, чем у респондентов-казахов. 

Безусловно, что показатели таблицы 2 не являются окончательными и полными, по-
скольку значительное число респондентов воздержались от ответа. Тем не менее, ко-
личественные данные дают возможность говорить о том, что приоритет в выборе язы-
ка обучения в высших учебных заведениях остается за казахским и русским языками. 
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Представители тюркской национальности выбирают в качестве языка обучения казах-
ский язык: 50% респондентов, отцы которых казахи, 100% респондентов, отцы которых 
азербайджанцы, 50% респондентов, отцы которых уйгуры, 50% – респондентов, отцы 
которых узбеки, 25% респондентов, отцы которых киргизы, 11,1% респондентов, отцы 
которых татары. 

Таблица 2. 
Корреляция выбора языка обучения в высшей школе  

в зависимости от этнической принадлежности отца (%)
нац.
отца

каз. рус. каз.+
рус.+
нем

кит каз.+
рус.

каз.+
англ.+
кит.

каз.+
англ.+
рус.

рус.+
англ

каз.+
англ.

каз.+
англ.+
перс+
тур.

каз.+
рус.+
англ.+
тур.

возд

Казахи 50 18,2 0,2 0,3 5,2 0,3 1,6 0,4 0,7 0,2 0,3 22,6
Русские 2,5 67,1 1,2 1,2 28
Татары 11,1 55,6 33,4
Украинцы 66,7 33,3
Немцы 100
Уйгуры 50 50
Белорусы 100
Корейцы 100
Киргизы 25 75
Поляки 33,3 67,7
Чеченцы 33,3 67,7
Армяне 100
Узбеки 50 25 25
Башкиры 50 50
Булгары 100
Азербай- 
джанцы

100

Каракал- 
паки

100

Марийцы 100
Возд. 67,7 33,3
Примечание: нац. – национальность, каз. – казахский, рус. – русский, арм. – армянский, 
кирг. – киргизский, англ. – английский, кит. – китайский, узб. – узбекский, перс. – персид-
ский, тур. – турецкий, возд. – воздержавшиеся

    
Казахский язык в качестве языка обучения выбрали также респонденты, отцы кото-

рых славяне – поляки (33,3%) и русские (2,5%). Этот факт свидетельствует о возрастаю-
щей роли казахского языка. 

Русский язык в качестве языка обучения в высшем учебном заведении выбрали 
респонденты, отцы которых славяне: русские – 67,1%, украинцы – 66,7%, белорусы – 
100%, поляки – 67,7%.
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Кроме того, русский язык выбрали респонденты, отцы которых: немцы – 100%, уй-
гуры – 50%, корейцы – 100%, казахи – 18,2%, чеченцы – 33,3%, узбеки – 25%, башкиры 
– 50%, марийцы – 100%. 

Таблица 3 содержит процентные показатели выбора языка обучения в высшем учеб-
ном заведении в зависимости от этнической принадлежности матери. 

В качестве языка обучения респонденты, у которых матери – казашки и русские, так-
же как и респонденты, у которых отцы казахи и русские, помимо казахского, русского, 
английского языков выбрали и другие языки. 

Таблица 3. 
Корреляция выбора языка обучения в высшей школе в зависимости  

от этнической принадлежности матери (%)
нац.
матери

каз. рус. каз.+
англ.+
рус.+
кит.

каз.+
англ.+
перс.+
тур.

англ. каз.+
рус.+
нем.

каз.+
рус.

каз.+
англ.+
рус.+
тур.

каз.+
англ.+
рус.

рус.+
англ.

каз.+
англ.

возд.

Казахи 50,7 17,5 0,3 0,2 0,5 0,2 5,2 0,3 1,6 0,5 0,7 23
Русские 2,5 67,1 1,2 1,2 28,1
Татары 75 25
Украинцы 100
Немцы 100
Уйгуры 25 25 100
Белорусы 25 75
Корейцы 75 25
Киргизы 100
Поляки 100
Чеченцы 50 50
Армяне 100
Узбеки 40 20 40
Башкиры 50 50
Булгары 100
Возд. 50 50

Аналитический обзор анкетных данных, представленных в таблице 3, позволяет сде-
лать вывод о том, что представители тюркской национальности выбирают в качестве 
языка обучения казахский язык: 50,7% респондентов, матери которых казашки, 25% ре-
спондентов, матери которых уйгурки, 40% респондентов, матери которых узбечки. 

Казахский язык в качестве языка обучения выбрали также респонденты, матери ко-
торых славянки – русские (2,5%) и белоруски (25%). 

В таблице 3 указан процент респондентов (50%) оставивших без ответа вопрос об 
этнической принадлежности матери, но ответивших на вопрос о том, какой язык они 
выбирают в качестве языка обучения: казахский. В общей сумме этот показатель обу-
словливает положительную динамику относительно выбора казахского языка в качестве 
языка обучения. 
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Русский язык выбрали в качестве языка обучения в высшем учебном заведении ре-
спонденты, матери которых славянки: 67,1% –русские, 100% – украинки, 75% – бело-
руски, 100% – полячки. 

Русский язык, кроме респондентов славянской национальности, выбрали респонден-
ты, матери которых: немки – 100%, уйгурки – 25%, кореянки – 75%, казашки – 17,5%, 
чеченки – 33,3%, узбечки – 20%, башкирки – 50%, булгарки – 100%. 

Воздержавшихся от ответа об этнической принадлежности матери, но выбравших 
русский язык в качестве языка обучения в вузе, – 50%. 

Безусловно, что показатели таблицы 3 не являются окончательными и полными, по-
скольку значительное число респондентов воздержались от ответа. Тем не менее, коли-
чественные данные дают возможность говорить о том, что приоритет в выборе языка 
обучения в высших учебных заведениях остается за казахским и русским языками. 

Сопоставительный анализ содержания таблиц 2-3, а также числовых показателей и 
анкетных данных дает основание сделать вывод о том, что, несмотря на то, что про-
центное содержание по отдельным показателям довольно велико, в количественном от-
ношении эти показатели достаточно низкие. Например, казахский язык в качестве языка 
обучения выбрали: 361 респондент из 722 респондентов, отцы которых казахи, 2 респон-
дента из 82 респондентов, отцы которых русские, 1 респондент из 4 респондентов, отцы 
которых белорусы и т.д. 

Русский язык в качестве языка обучения выбрали: 55 респондентов из 82 респонден-
тов, отцы которых русские: 131 респондент из 722 респондентов, отцы которых казахи; 
3 респондента из 4 респондентов, отцы которых татары и т.д.  Дополнительное макросо-
циолингвистическое исследование может представить более полную картину.

Интересно отметить, что комбинации разных языков отметили в своих ответах толь-
ко казахи и русские. Этот факт является свидетельством повышения престижа дву- и 
полиязычия в среде респондентов-казахов и респондентов-русских. Тем не менее, нельзя 
отрицать желания изучать несколько языков у представителей других этнических групп. 
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ПарЕмии в ПроЦЕССЕ иЗучЕниЯ руССКого ЯЗЫКа КаК 
иноСтранного

В статье рассматривается один из элементов стимулирования мотивации обучае-
мых – осознанное введение паремий в процесс обучения РКИ. Овладение лингвострано-
ведческими реалиями через пословицы и поговорки ведет студентов к глубоким знаниям 
в области языка, к употреблению более богатых выразительных средств.

Ключевые слова: паремии, русский как иностранный, пословицы, поговорки.

Несомненно, владение иностранным языком определяется не только владением лек-
сико-грамматическими правилами и оборотами. Это, прежде всего, и знание культуры, 
знание особенностей традиций и обычаев, которые, нашли свое отражение в языке. Наи-
более насыщенными с точки зрения отражения культурных ценностей нам представля-
ются паремии (пословицы и поговорки). Однако опыт практической работы показывает, 
что иностранные студенты при изучении русского языка не всегда адекватно восприни-
мают и используют русские паремии, так как слабо владеют экстралингвистической ин-
формацией, сосредоточенной в паремиологических единицах. Пословицы и поговорки 
репродуцируют из поколения в поколение культурно-национальные установки и тради-
ции народа. Они не только отражают действительность, ментальность, но и выражают 
эмоционально-оценочное отношение к миру. Заметим, что паремии относятся к разряду 
односоставных обобщённо-личных предложений, в которых глагол-сказуемое обознача-
ет действие, которое выполняет широкий, обобщённый круг лиц.

Существует мнение, что на начальном этапе обучения русскому языку иностранных 
студентов изучение паремиологических единиц является методически неоправданным и 
отдаётся предпочтение адаптированному лексическому материалу. И всё же практика ра-
боты с иностранными студентами показывает, что знакомство с пословицами и поговор-
ками на занятиях по РКИ привносит свежие краски, делает занятие более привлекатель-

©   Н. Кушнир, 2014
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ным и интересным. Конечно, учащиеся на начальном этапе изучения языка не владеют 
знаниями о морфолого-синтаксических особенностях предложений, их типах и структу-
рах, но, скажем, глагол - сказуемое в обобщённо - личном предложении, представленный 
в форме 2 - го лица ед. числа, они могут распознать по грамматической форме - ешь, 
- ишь, что интуитивно подсказывает местоимение ты (ты читаешь, ты говоришь) – Без 
труда не вынешь и рыбку из пруда. Кроме того, в грамматической структуре пареми-
ологической единицы может быть наличие форм императива, например: Береги честь 
смолоду; Век живи, век учись [1]. Бесспорно, все грамматические формы повелитель-
ного наклонения глаголов изучаются на продвинутом этапе, но всё же студентам изна-
чально известны императивные формы. Независимо от того, что на начальном этапе из-
учения иностранного языка, обучаемый только-только подходит к овладению лексикой 
и грамматикой, удачным примером к интенсивному усвоению грамматических особен-
ностей русского языка является использование именно паремий. Овладение лингвостра-
новедческими реалиями через пословицы и поговорки ведет к углубленным знаниям в 
области языка, и к употреблению более богатых выразительных средств. Использование 
в речи поговорок и пословиц говорит об осмысленном и осознанном владении языком. 

Практически нет грамматических категорий, которых невозможно представить, ра-
ботая на основе паремий, например: 1. времена глагола: а) настоящее время: Не оши-
бается тот, кто ничего не делает; Глаза боятся – руки делают; Цыплят по осени счи-
тают; Дома и стены помогают; Хорошо там, где нас нет; б) прошедшее время: Не 
было у бабы хлопот, так купила порося; Что было, то было; в) будущее время: Поживем 
– увидим; Тише едешь, дальше будешь. 2. Степени сравнения прилагательных: Одна 
голова – хорошо, а две лучше; Лучше синица в руках, чем журавль в небе; В гостях хо-
рошо, а дома лучше; Утро вечера мудренее; 3. Сравнение явлений: Кто как работает, 
тот так и ест. 4. наклонения: а) изъявительное: Труд человека кормит, а лень портит; 
Не все то золото, что блестит; б) условное: Любишь кататься люби и саночки возить; 
Не солгать, так и не продать; в) повелительное: Век живи, век учись; Семь раз отмерь, 
один раз отрежь; Не говори, что думаешь, а думай, что говоришь; Не откладывай на 
завтра то, что можно сделать сегодня. Можно подобрать пословицы на употребление 
всех падежей в русском языке, а также на разные случаи употребления в каждом из них. 

Нужно подчеркнуть, что при усвоении культурно-исторического наследия, представ-
ленного пословицами и поговорками, следует разбить изучаемые паремии на тематиче-
ские группы, обязательно связать их с лексико-грамматическим содержанием занятия, 
проиграть их употребление в процессе усвоения новой темы через упражнения, рассчи-
танные на усвоение лексики и грамматики, в диалогах по разговорной практике. Доступ-
ными в рамках изученного лексико-грамматического материала и аксиологического на-
полнения для начального этапа являются пословицы и поговорки по следующим темам: 
«дружба» (Старый друг лучше новых двух; Один за всех, все за одного; Друга на деньги 
не купишь; Друзей много, а друга нет; Друзья познаются в беде; Не имей сто рублей, а 
имей с то друзей) [2]; «труд, работа» (Без труда не вынешь и рыбку из пруда; Не место 
красит человека, а человек место; Труд кормит, а лень портит; Счастье и труд рядом 
живут; Дело мастера боится; Кончил дело – гуляй смело; Кто не работает, тот не 
ест) [2]; «учёба» (Ученье – свет, а неученье – тьма; Век живи, век учись; Повторение 
– мать учения; Учиться никогда не поздно) [2].
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Разумеется, самую разнообразную дидактическую работу с пословицами и поговор-
ками можно провести на более продвинутом этапе языкового обучения [3: 35]. Вклю-
чение пословиц и поговорок в обучение иностранному языку является предпосылкой 
для развития коммуникативных умений и для расширения культурного кругозора об-
учаемых. Однако хочется отметить следующее обстоятельство – нельзя требовать от 
студентов самостоятельно разобраться в заложенном в паремиях глубоком смысле без 
проведения предварительной работы, тем более, если такая работа проводится не на про-
двинутом, а на начальном этапе обучения иностранному языку. Следует учитывать и 
тот факт, что очень часто паремии имеют нетранспарентный, метафорический смысл, 
который иногда непонятен и самим носителям языка, если данная пословица не обладает 
семантической плотностью. 

В заключение можем обобщить, что использование паремий в практике преподава-
ния русского языка однозначно является фактором, который способствует овладению 
этого языка, расширяя знания студентов о лексическом запасе и особенностях его функ-
ционирования. Использование паремий во время занятий по русскому языку как ино-
странному доказало их положительную роль при усвоении таких аспектов обучения как 
произношение, грамматика, лексика. Они являются незаменимыми при обучении моно-
логической и диалогической речи, делая речь живой и более яркой.
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ПарЕміЇ в ПроЦЕСі вивчЕннЯ  
роСійСЬКоЇ мови ЯК іноЗЕмноЇ

У статті розглядається один з елементів стимулювання мотивації студентів – 
усвідомлене введення паремій в процес вивчення російської мови як іноземної. Опануван-
ня лінгвокраїнознавчими реаліями через прислів’я і приказки веде студентів до глибоких 
знань в галузі мови, до вживання різноманітних виразних засобів. 

Ключові слова: паремії, російська як іноземна, прислів’я, приказки.
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ПЕрЕКЛадаЦЬКа КомПЕтЕнтніСтЬ ЯК гоЛовний ФаКтор 
у навчанні ПЕрЕКЛаду СтудЕнтів-ФіЛоЛогів, майБутніХ 

ПЕрЕКЛадачів

Стаття містить виклад основних напрямків в організації методичної підготовки 
викладачів перекладу. Концепція методичної підготовки викладена з урахуванням бага-
тоаспектної діяльності викладача перекладу, який фактично поєднує в собі спеціаль-
ності перекладача і педагога. Перераховується ряд вимог, яким повинен відповідати 
кваліфікований викладач перекладу. Представлено загальні принципи організації навчан-
ня перекладу, формування в учнів перекладацької компетенції.

Виклад матеріалу подано в руслі моделі, що трактує переклад як засіб міжмовної 
комунікації, специфіка якого визначає сукупність знань і умінь, які майбутній викладач 
перекладу отримує в процесі навчання. Намічена пояснювальна стратегія роботи ви-
кладача в аудиторії.

Ключові слова: переклад, перекладознавство, мовна особистість, комунікативна 
діяльність, компетентність, фонові знання, смислове сприйняття, професійна діяль-
ність.

Постановка проблеми. Одним із центральних положень, визначених у Національ-
ній доктрині розвитку освіти в Україні в 21 столітті, є створення умов для підготовки 
вчителів, здатних практично втілювати нові прогресивні методики й технології навчан-
ня, інтегруючи всі етапи навчально-виховного процесу з кращими здобутками світової 
культури. У цьому контексті процес підготовки вчителів іноземної мови спрямовується 
на формування у студентів умінь реалізовувати технології, поєднуючи класичні й інно-
ваційні підходи до навчання у площині особистісного бачення.

©   О. Кочубей, 2014
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актуальність теми дослідження  полягає в тому, що до теперішнього часу не вирі-
шено багато питань пов’язані з організацією та змістом навчального процесу, кінцевими 
завданнями навчання і кваліфікаційними вимогами, які повинні пред’являтися до ви-
кладачів перекладу. Вимагає організації і процес підготовки кадрів за спеціальністю «ви-
кладач перекладу» на базі вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку влас-
не перекладачів. Методика професійної підготовки викладачів перекладу залишається 
недостатньо розробленою в силу ряду об’єктивних і суб’єктивних причин. Підготовка 
перекладачів була поставлена   на наукову основу лише в другій половині 20-го сторіччя. 
Незважаючи на те, що багато навчальних закладів навчають студентів перекладацької 
майстерності, «жоден вуз не готує викладачів перекладу, і ніде не читаються курси мето-
дики викладання цієї дисципліни»[3,c.3]. В даний час, коли перекладознавство отримало 
статус самостійної наукової дисципліни зі своєю теоретичною базою, концепцією і сис-
темою термінів, виникла необхідність в спеціальній методичній підготовці викладачів 
перекладу і в розробці принципів і методів дослідження. 

Навчання перекладу передбачає розвиток перекладацької компетенції і виконує за-
гально лінгвістичні та загальноосвітні функції. Поняття «професійна компетентність» 
(від лат. Professio – офіційне знання, лат. Competo – відповідати, знаходити) в енцикло-
педичних  виданнях трактується як «інтегральна характеристика ділових і особистісних 
якостей фахівця, що відображають рівень знань і умінь, достатній для здійснення даного 
виду діяльності».

Проблема професійної компетентності фахівців розглядалася в роботах науковців у 
зв’язку з розглядом проблем планування підготовки фахівців (В.А. Болотов, В.В. Се-
риков, В.А. Раянгу та ін.) [1;2], проблем адаптації молоді на робочому місці, питання 
підвищення кваліфікації працівників (Н.І. Пов’якель, Л.В. Долинська, С.Д. Максименко,  
М.М  Заброцький  та ін.) [3;4;5]. 

До поняття «професійна компетентність» звертаються багато учених – педагоги, 
психологи, методисти. Ф.М. Клюєв вважає, що поняття «професійна компетентність» 
включає в себе знання, уміння та навички професійного характеру, а також способи ви-
конання професійної діяльності [6].

О.О. Горшкова визначає професійну компетентність крім знань, умінь і навичок ще 
й як здатність приймати відповідальні рішення, вміння доводити справу до кінця, вміння 
постійно вчитися, оперативно освоювати нововведення і швидко адаптуватися до мінли-
вих умов виробництва [7].

A.M. Новіков розглядає професійну компетентність як інтегральну професійно-особис-
тісну характеристику, яка визначається готовністю і здатністю виконувати професійні функ-
ції в основі з прийнятими в суспільстві на даний момент нормами і стандартами [8:57].

Поняття «професійна компетентність» також було предметом спеціальних досліджень 
у роботах з управління навчальним процесом. У цих дослідженнях, крім сукупності знань, 
вона відображає ще знання всіляких наслідків конкретного способу впливу. Професійна 
компетентність розглядається як один з основних компонентів особистості або сукупність 
властивостей особистості, що зумовлюють успіх у розв’язанні основних завдань, що зу-
стрічаються в конкретній спеціальності (М. Альберт, М. Мескон, A.M. Омаров та ін.)

У психолого-педагогічній літературі також існують думки щодо того, що психоло-
гічні характеристики особистості мають розглядатися як складові професійної компе-
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тентності. В.Н. Комісаров визначає професійну компетентність як єдність знань, профе-
сійного досвіду, здібностей діяти і навичок поведінки індивіда, що визначаються метою, 
заданістю ситуації і посадою, а також знання і вміння в галузі взаємодії з іншими інсти-
тутами і людьми [9]. 

Узагальнюючи проаналізовані точки зору різних вчених, можна зробити висновок, 
що професіональна компетентність має діяльністний характер узагальнених умінь у по-
єднанні з предметними уміннями і знаннями в конкретних сферах; проявляється в умінні 
особистості здійснювати вибір, виходячи із адекватної оцінки себе в конкретній про-
фесійній ситуації. Компетентний спеціаліст націлений на майбутнє, передбачає зміни, 
орієнтований на самостійну освіту. Важливою особливістю професійної компетентності 
є те, що компетентність  реалізується в  теперішньому але орієнтована на майбутнє.

Приймаючи позицію вчених, ми також схильні не обмежувати перекладацьку ком-
петентність лише знаннями в предметній області, рахуючи такий підхід дуже вузьким і 
одностороннім. Позиція що склалася буде врахована нами при виокремленні складників 
професійної компетентності майбутнього перекладача.

У процесі створення професійної перекладацької компетенції у людини формуються 
якості, які характеризуються поняттям феномена «мовної особистості». Якості «мовної 
особистості» проявляються в основних аспектах комунікації: мовному, текстоутворюю-
чому, комунікативному, професійно-технічному та особистісному.

 Мовна (вербальна) компетенція учасників комунікації припускає використання 
мовних засобів, у відповідності з цілями і ситуацією спілкування. Вербальна комуні-
кація фактично представляє процес не тільки передачі інформації, але і її сприйняття, 
тобто порушення відповідного сенсу у свідомості реципієнта. Процес комунікації пе-
редбачає обмін думками за допомогою мови, в зв’язку з чим, від викладача перекладу, 
тобто від «мовної особистості», потрібно професійне знання мови, як системи знаків, 
взаємопов’язаними різними формальними і змістовними відносинами. Крім того, про-
фесійний перекладач повинен бути компетентний не тільки в мовному, але і в соціокуль-
турному «коді»  носія іноземної мови. Майбутній викладач перекладу, здійснюючи кому-
нікативний процес, за рівнем мовної підготовки, за ступенем сформованості тезауруса і 
за рівнем розвиненості «вторинної» лінгвокогнітивної свідомості, повинен наближатися 
до носія мови.

Фактично, в «мовній особистості» об’єктивується через лінгвістичний соціум «ета-
лонний» потенціал мовної та когнітивної свідомості носія мови. Згідно дослідженням 
Караулова Ю.М. формування «мовної особистості» відбувається на вербально-семан-
тичному або вербально-асоціативному рівні, тезаріусному і мотиваційному рівнях. 
Оскільки різні мови характеризуються наявністю власної вербально-семантичної «ме-
режі», то їх носії, відповідно, розрізняються своїм тезаурусом. Формування тезаурусів 
«марковане» соціально-детермінованим досвідом особистості, ціннісними орієнтирами, 
властивими даній соціокультурної спільності. Процес формування «мовної особистості» 
включає також навчання розпізнаванню «координат і установок» мотиваційного рівня 
носія мови [10].

Вивчення в психологічному плані досліджуваної проблеми дало змогу з’ясувати, що 
переклад можна вважати найкращою тренувальною вправою для формування автоном-
них динамічних стереотипів і закріплення нових тимчасових зв’язків, що виникають під 
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час вивчення другої мови. Виконання перекладацьких трансформацій сприяє створенню 
автономного й подоланню поєднаного механізмів породження мовлення двома мовами. 
Постійна перекладацька практика забезпечує безпроблемний перехід з однієї мови на 
іншу, сприяє швидкому автоматизованому відтворенню еквівалентів, що стимулює роз-
виток швидкого мовлення і зрештою веде до мислення мовою перекладу. 

Зважаючи на наявність розбіжностей в словниковому складі і граматичному ладі 
двох мов, що беруть участь в процесі переклад, перекладач стикається з певними трудно-
щами. Наявність у вихідному тексті певних лексичних одиниць чи синтаксичних струк-
тур може ускладнювати розуміння сенсу і створювати труднощі при виборі варіанту пе-
рекладу, які необхідно долати, застосовуючи різні технічні прийоми і творчу інтуїцію.

Текстоутворююча  компетенція майбутніх перекладачів є однією з умов професійної 
діяльності і передбачає: вміння створювати тексти різного типу відповідно до комуні-
кативного завдання і ситуації спілкування; здатність вибрати перекладацьку стратегію 
відносно тексту; визначити тип вихідного тексту, тип реципієнта перекладу і мети пере-
кладацького акту; грамотно інтерпретувати зміст повідомлення, враховуючи намір від-
правника; наблизити лексико-граматичну структуру тексту перекладу до тексту оригіна-
лу; оцінити місце і співвідношення окремих частин тексту; забезпечити цілісність тексту, 
сприймати текст як «одиницю комунікації». Оскільки переклад повинен відтворювати 
комунікативний ефект тексту оригіналу, відмінності в культурі можуть викликати по-
требу в прагматичній адаптації тексту перекладу, з тим, щоб зробити його доступним 
для представників іншої культури. Під час перекладу здійснюється не тільки перехід 
від однієї мови до іншої, але й від однієї культури до іншої. Комунікативна компетенція 
припускає, що перекладач доповнює мовний зміст тексту інформацією, яку він отримує 
з обстановки спілкування, «фонових знань» (background knowledge) та попереднього до-
свіду. Адекватний переклад забезпечує розуміння імпліцитного сенсу оригіналу, також 
як його переносного значення і ситуативного змісту.

Комунікативну компетенцію перекладача складає його здатність до формування 
грамотних висновків з мовних висловлювань або текстів, з точки зору використання 
в текстах системних засобів даної мови, «фонових знань» (background knowledge) 
навколишньої дійсності, ситуаційної обстановки, визначення мети переказу, з ураху-
ванням типу реципієнта, для якого призначений переклад [11]. Викладач перекладу 
будує свою навчальну діяльність з усвідомленням того, що професійна діяльність 
перекладача передбачає виконання різноманітних видів діяльності, що забезпечують 
багатогранність міжмовної комунікації. Нерідко, перекладачеві доводиться займати-
ся різними видами мовного посередництва і «навколоперекладацької» діяльності: ре-
ферування, анотування, складання оглядів, протоколів бесід, підготовкою службової 
документації і т.п.

В сучасній науці багато мовознавців визнають, що для повного розуміння деяких 
фактів мови слід вийти за межі лінгвістики в сферу тих психологічних процесів індивіда, 
за посередництвом яких мовний матеріал організується в людському мозку і в потрібний 
момент має свою зовнішню реалізацію. Такі психологічні процеси є предметом вивчення 
психолінгвістики.

У багатьох психолінгвістичних дослідженнях підкреслюється складність та бага-
тогранність процесів сприйняття та розуміння тексту. Науковці вказують на їх тісний 
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взаємозв’язок, ось чому сприйняття і розуміння прийнято розглядати як дві сторони од-
ного явища – сторону процесуальну і сторону результативну.

Під час розуміння тексту перекладач може здійснювати певні допустимі трансфор-
мації текстової інформації. Людина передусім намагається виокремити в тексті найбільш 
значущі елементи інформації та відділити їх від другорядних шляхом переструктуруван-
ня окремої частини тексту або об’єднання текстових елементів в більш великі за обсягом 
семантичні утворення, які адекватно відображають зміст окремих частин повідомлення. 
Крім цього під час читання можливим є синонімічне перефразування, що призводить до 
реконструкції всієї структури тексту або окремих його частин. У даному разі перекладач, 
як правило, вводить в текст різноманітні доповнення, які відображають ставлення люди-
ни до отриманої інформації, але ці доповнення не повинні бути такими, що повністю або 
частково викривлятимуть зміст попереднього тексту.

В результаті осмислення тексту  студентом, майбутнім перекладачем,  утворюється 
проекція цього тексту. Проекцію тексту складає система уявлень, яка формується у ре-
ципієнта у процесі взаємодії зі знаковою продукцією. Реципієнт адекватно інтерпретує 
текст лише в тому випадку, якщо основну ідею тексту витлумачено адекватно задуму 
автора, тобто проекції текстів автора і читача максимально наближені одна до одної.

Хоча загальновідомим є той факт, що в інтерпретації одного і того ж тексту різни-
ми реципієнтами часто можна простежити за значними розбіжностями. Варіативність 
сприймання одного і того ж тексту пояснюється, на наш погляд, декількома психологіч-
ними причинами. В першу чергу сюди слід віднести прояви мотиваційної, когнітивної та 
емоційної сфер особистості: ті потреби, мотиви й цілі, які спонукали людину звернутись 
до певного тексту, а також емоційний настрій в момент сприйняття тексту; ступінь кон-
центрації уваги на інформації, яка сприймається.

В процесі осмислення тексту студент, майбутній перекладач, обов’язково спира-
ється на схеми знань про всесвіт. Ці знання дозволяють йому орієнтуватися в ситуації, 
яка описується в тексті, додумувати її, оцінювати вірогідність чи нереальність подій, 
які описуються. Ось чому ми рахуємо за необхідне окремо виділити психофізіологічні 
особливості індивіда, сприймаючого текст, зауважити на його стать і вік. Так, в межах  
нейрофізіологічних уявлень передбачається, що в кожної людини є свій основний канал 
сприйняття і зберігання інформації, своя так звана «репрезентаційна система». Рахуєть-
ся, що саме через провідний канал до людини надходить основний потік інформації.

Ось чому викладачу перекладу варто враховувати індивідуальні особливості сту-
дента, виявляти студентів із схильністю до різних способів засвоєння мови. Під час на-
вчального процесу варто запропонувати їм різні – для кожного типу свої – завдання, а 
також активно впливати на всі канали сприйняття та переробки інформації. Викладач 
має розуміти, що можливою є розбіжність між мовною особистістю студента та мовною 
особистістю викладача. І він повинен вміти згладжувати можливий конфлікт за рахунок 
гнучкого використання різноманітних тактик навчання.

Що стосується сприйняття і розуміння певних видів текстів, то найбільш адекват-
но зміст тексту інтерпретується тим індивідом, психологічна структура свідомості якого 
максимальною мірою наближена до психологічних особливостей особистості автора. 
Ось чому є важливим для студентів, майбутніх перекладачів, глибоко зрозуміти зміст 
тексту, аналізувати його. У цьому контексті процес підготовки вчителів перекладу спря-
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мовується на формування у студентів умінь реалізовувати технології, поєднуючи класич-
ні й інноваційні підходи до навчання у площині особистісного бачення.

Різноманітні форми перекладацької діяльності і специфіка міжмовної комунікації 
вимагають розвитку у перекладача своєрідної перекладацької компетенції, яка може бути 
сформована при грамотно побудованому процесі навчання і в ході практичної діяльності.

Переклад  –  це складний вид розумової діяльності, що вимагає спеціальних знань, 
навичок і вмінь. Багатогранний характер перекладацької діяльності робить завдання під-
готовки кваліфікованих фахівців досить складною. У здійсненні цього завдання, особли-
ва роль належить викладачеві перекладу, який сам повинен бути грамотним фахівцем в 
даній області, і особистість якого є вирішальним чинником для досягнення поставленої 
мети навчання. Зважаючи на це, професійній підготовці викладачів перекладу слід при-
діляти першочергове значення.

 Професійна компетенція викладача перекладу повинна відповідати цілому ряду ви-
мог. Викладати дисципліну повинна людина, що має власний перекладацький досвід, що 
володіє відповідною професійною компетенцією, що є знайомою з характером перекла-
дацької діяльності, можливостями, труднощами та умовами роботи перекладача. Викла-
дач перекладу повинен володіти всіма аспектами перекладацької компетенції.  Відповід-
но, його володіння іноземною мовою має бути істотно вище, ніж у тих, кого він  навчає.

 Під час  проведення занять викладач звертає увагу студентів на нюанси семантики, 
понятійно-термінологічні та конотативні  аспекти мовних одиниць, соціально-культур-
ну інфраструктуру мови, пояснює своєрідність системної організації та функціонування 
мови, розкриває особливості бачення «мовної картини світу» роз’яснює принципи під-
ходу до перекладу як до акту міжкультурної комунікації.

 Викладач перекладу повинен бачити і вміти виправляти мовні та мовленнєві по-
милки, розрізняти смислові та стилістичні нюанси, вміти будувати синонімічні ряди, 
знати особливості побудови текстів різних типів, стилів і т.п. Аналізуючи зміст тексту 
оригіналу, обговорюючи стилістичні особливості та смислові тонкощі, доречність вжи-
вання мовних засобів у певних ситуаціях спілкування, викладач використовує методи і 
термінологію лексикології, семасіології, граматики та інших складових лінгвістичних 
дисциплін.

 Відповідно, викладач повинен бути готовий дати роз’яснення, нагадати значення 
використовуваних їм термінів. По суті, викладач перекладу є ще й кваліфікованим мовоз-
навцем. Викладання перекладу завжди передбачає широку загальноосвітню ерудицію в 
області країнознавства, історії, літератури. Як і перекладач, викладач перекладу повинен 
поповнювати свої знання в спеціальних областях, для забезпечення розуміння і перекла-
ду текстів з медицини, економіки, права, сільського господарства, промисловості, осві-
ти, науки і т.д. З метою вирішення перекладацьких завдань, характерних для перекладу 
текстів в конкретних областях, важливо передати студентам свій досвід набутих знань 
шляхом використання довідкового матеріалу, енциклопедій, консультацій фахівців і т.д.

 Суттєву роль у викладанні перекладацької дисципліни відіграє особистість викла-
дача і його здатність знайти взаєморозуміння зі студентами. Викладачеві необхідно до-
тримуватися одного з найважливіших принципів навчання перекладу – дотримуватися 
доказовість навчання. Для успішної підготовки майбутніх перекладачів треба навчити їх 
мислити «по-перекладацький», приймати рішення, відповідні досвідченому професіо-
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налу[8]. Викладачеві важливо організувати роботу таким чином, щоб студенти розуміли 
доцільність рекомендацій та критичних зауважень з приводу варіантів перекладу. Необ-
хідно показати студенту, в чому помилковість його варіантів, вказати на відхилення тек-
сту перекладу від оригіналу, виявити причину невірного рішення, оцінити серйозність 
похибок, і підвести студента до найбільш близькому варіанту тексту перекладу.

Треба відзначити, що головна відмінність викладача від перекладача-практика по-
лягає в тому, що він повинен не тільки професійно перекладати, але і вміти пояснити 
загальні принципи, методи і прийоми перекладу, сформувати і пояснити характер пере-
кладацьких проблем, показати можливі варіанти їх вирішення.

У викладацькій діяльності важливо дотримуватися ще одного принципу  – узагаль-
нюючого характеру у процесі навчання перекладу. Належна підготовка викладача до кон-
кретного заняття має істотне значення у підвищенні ефективності навчання перекладу. 
Основний зміст заняття включає в себе певні завдання. Важливо, щоб студенти усвідом-
лювали, яку мету переслідує конкретне завдання і запропонована форма роботи.

висновки.  Переклад навчальних текстів не є самоціллю, а засобом розвитку у сту-
дентів перекладацьких умінь і викладачеві треба докласти зусиль, щоб допомогти їм 
оволодіти загальними принципами і методами перекладу. Результативність заняття ви-
значається не обсягом перекладеного матеріалу, а кількістю типових перекладацьких за-
вдань, вирішення яких були відпрацьовані зі студентами.

Отже, можна зробити висновок, що попередня аналітична робота з навчальними тек-
стами з виявлення в них типових перекладацьких проблем, вимагає від викладача воло-
діння навичками перекладацького дослідження. Можна припустити, що більш значним 
досвідом володіють викладачі перекладу, що займаються практичною та дослідницькою 
діяльністю в різних галузях  перекладознавства: критика перекладу, лінгвістичні трудно-
щі перекладу, термінології і т.д. 

Важливо, щоб викладач був в курсі публікацій і наукових повідомлень з актуальних 
питань перекладознавства.

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на 
більш глибинне вивчення проблеми підготовки викладачів перекладу в мовному вузі, 
пошук ефективних шляхів розв’язання останніх та розробки відповідних програм, спря-
мованих на підвищення перекладацької компетентності студентів.
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в оБучЕнии ПЕрЕводу СтудЕнтов- ФиЛоЛогов, БудуЩиХ 

ПЕрЕводчиКов
Статья содержит изложение основных направлений в организации методической 

подготовки преподавателей перевода. Концепция методической подготовки изложена 
с учетом многоаспектной деятельности преподавателя перевода, который фактичес-
ки объединяет в себе специальности переводчика и педагога. Перечисляется ряд тре-
бований, которым должен отвечать квалифицированный преподаватель перевода. 
Представлены общие принципы организации обучения переводу, формирование у уча-
щихся переводческой компетенции.

Изложение материала представлено в русле модели, трактует перевод как сред-
ство межъязыковой коммуникации, специфика которого определяет совокупность зна-
ний и умений, которые будущий преподаватель перевода получает в процессе обучения. 
Намечена пояснительная стратегия работы преподавателя в аудитории.

Ключевые слова: перевод, переводоведение, языковая личность, коммуникативная 
деятельность, компетентность, фоновые знания, смысловое восприятие, профессио-
нальная деятельность.
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TranslaTion compeTence as a maJor facTor in The process of 
Teaching The sTuDenTs - philologisTs fuTure TranslaTors

The article contains a summary of the main trends in the organizing the methodological 
training prosses of  the teachers of translation. The concept of methodical training is described 
with the basis of multidimensional transfer activity of the teacher, which actually combines the 
specialties of the translator and the teacher. The number of requirements to be met by a quali-
fied teacher of translation is listed in the article. Some general principles of teaching transla-
tion, development of students’ translation competence is presented.

The material is presented in line with the model that treats translation as a means of inter-
lingual communication, the specificity of which defines a set of knowledge and skills that future 
teacher gets translation in learning. The process of understanding the text and some definite 
psycho-physical peculiarities of the individual that perceives the text are described in the arti-
cle.  The main target is the explanatory strategy of teachers in the classroom.

Keywords: translation, translation, linguistic identity, communicative activities, compe-
tence, background knowledge, semantic perception of professional activity.
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органиЗаЦиЯ и уПравЛЕниЕ  
СамоСтоЯтЕЛЬной раБотой СтудЕнтов  

в ПроЦЕССЕ оБучЕниЯ иноСтранному ЯЗЫКу

В  статье рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся проблем и основных 
направлений организации и управления самостоятельной работой студентов в процес-
се обучения иностранному языку.

Ключевые слова: организация и управление, самостоятельная работа, процесс обу-
чения.

Организация и управление самостоятельной работой (СР) в учебном процессе,в ходе 
преподавания иностранного языка, давно является предметом научных поисков в психо-
логических, педагогических и методических исследованиях по самым различным дис-
циплинам. Количество работ, посвященных этой проблеме, свидетельствует не только 
о ее актуальности, но и о ее сложности, специфике в приложении к определенной учеб-
ной дисциплине и о разноплановости предлагаемых форм ее организации, управления 
и способов оценки эффективности. Анализ этих работ значительно затрудняется, если 
не сделать попытки выделить для начала основные направления, по которым велись ис-
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следования. В качестве методического критерия отнесения исследования к одному из 
направлений нами был взят способ организации или управления СР, предлагаемый авто-
рами работ. Анализ литературы позволил нам выделить пять  таких направлений.

Первое направление характеризуется тем, что авторы исследований (С.А.Арефьева, 
1990; и др.), не разграничивая понятий организации и управления СР, понимают под 
ними ряд мер организационного и административного характера, сводимых к пересмо-
тру и упорядочению планов, программ, созданию графиков СР и карточек контроля, 
равномерному распределению учебной нагрузки, изучению бюджета времени студента, 
сокращению часов учебной работы, пересмотру объема домашних заданий, обобщению 
опыта и т.д. Другими словами, предлагается совершенствование учебного процесса на 
основе научной организации труда, где СР организуется с помощью « управляющих» и « 
регламентирующих» документов.

Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается, прежде всего, 
в том, что конечной целью здесь выступает овладение языком как средством коммуни-
кации. Это значит, что язык служит человеку либо как средство получения информации, 
либо как средство общения с людьми, говорящими на данном языке. Что касается ком-
муникативной направленности обучения иностранным языкам, то сами по себе меры 
организационного и административного характера, мало что способны изменить, если 
принять во внимание саму сущность иноязычной учебной деятельности, ибо они никак 
не затрагивают самого процесса учения.

Второе направление характеризуется стремлением авторов решить проблему орга-
низации и управления СР путем развития у обучаемых умений самостоятельного ум-
ственного труда.

К этому направлению можно отнести многочисленные исследования по методике об-
учения чтению (Л.Д.Татаурова, 1989; Н.Н.Рогожина, 1989; и др.), в подавляющем боль-
шинстве которых, проблема СР не является предметом специального рассмотрения.

Существенно, что этот процесс может идти разными путями:
- в рамках реализации метода « проб и ошибок», при котором обучаемый само-

стоятельно находит способы переработки  учебной информации, приемы организации 
собственной деятельности. Существенно, что при этом он слабо организуем и совсем 
не управляем, что отрицательно сказывается на познавательном интересе обучаемых, 
скорости формирования навыков самостоятельного умственного труда и его эффектив-
ности, а также на уровне интеллектуального развития обучаемого в целом. Работы тако-
го плана были отнесены нами к первому направлению в организации и управлении СР.

- путем формирования косвенным образом умений самостоятельного учебного труда, 
при котором обучаемый, работая над специально подобранным материалом с постепен-
но усложняющими заданиями и более или менее четкими указаниями о характере само-
стоятельной деятельности, остаются неуправляемым или слабо управляемым, хотя ему 
сообщаются знания о способах работы. В этом случае умение СР вырабатывается более 
целенаправленно и за более короткий срок по сравнению с первым путем. Сторонниками 
этого пути является А.Д.Давыдов, Б.П.Есипов, С.И.Архангельский и др.

- прямым путем, при котором умения самостоятельного учебного труда вырабаты-
ваются в процессе совместной работы обучаемых с преподавателем, под его непосред-
ственным руководством и контролем. В данном случае приобретаемые умения СР бы-
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стрее и прочнее формируются и обеспечивают перенос на новые условия и источники 
обучения. С этой целью предлагается чтение спецкурсов, проведение практических за-
нятий, бесед, создание методичек, рекомендаций и т.д.

Следует отметить несомненную полезность упомянутых работ для совершенствова-
ния  практики руководства учебным процессом, научной организации умственного тру-
да, рационализации содержательной стороны обучения, совершенствования культуры 
интеллектуального труда и т.д. Наряду  с этим, к сожалению, приходится констатировать, 
что авторы, разделяющие концепцию о подготовке обучаемого к поисковой СР, в мето-
дических рекомендациях ограничиваются чаще всего лишь « традиционными» умения-
ми работы с книгой – выделение главной мысли, установление причинно-следственных 
связей, подробные, краткие, выборочные ответы на вопросы и т.д. Поисковая учебная 
деятельность, как известно, требует других умений ( постановка задачи, определения 
путей решения, умения организовать решение и т.д).

Третье направление характеризуется стремлением создать эффективные виды СР 
(т.е. учебные задания), различные пособия, памятки, рациональные способы контроля за 
СР, пособия с применением ТСО и пр.В работах этого направления наблюдается тенденция 
соотнести содержание учебных заданий с целями обучения, со звеньями учебного процес-
са, с характером учебной деятельности, с этапами формирования навыков и умений, есть 
попытки осуществить индивидуальный подход к обучаемому в зависимости от различных  
видов применяемых учебных заданий, поставить эффективность организации СР в зави-
симость от текущего и « рубежного контроля».  Удалось найти новые формы организации 
СР, разработать новые виды СР. К этому направлению- интенсификация учебного процес-
са за счет разработки различного вида пособий, применения ТСО, рациональных способов 
осуществления контроля и т.д.- относится большинство работ, посвященных проблеме ор-
ганизации и управления обучения иностранным языкам ( Г.В. Барабанова, 1990).

Для развития умения говорить обучаемому, прежде всего, нужен собеседник, которо-
го он не только слышит, но и видит, что не всегда возможно в лаборатории. Обучаемый 
также нуждается в живом слове преподавателя, осуществляющего не только контроль, 
но и воспитание обучаемых, что в условиях лаборатории почти не реально. Эффективно 
обучать речи можно только при общении, причем не на изолированных речевых образ-
цах или даже диалогах, а на проблемных ситуациях, в разрешении которых участвуют 
все студенты и каждый вносит свою лепту. Аудиторное занятие должно быть заполнено 
активной самостоятельной речевой деятельностью, где преподаватель необходим, чтобы 
управлять этой деятельностью в процессе общения обучаемых друг с другом. Только 
непосредственное участие или сопричастность преподавателя ко всему происходящему 
даст ему возможность эффективно формировать не только умения общения, но и соот-
ветствующее поведение, мировоззрение и даже, в конечном счете, убеждения. Именно 
такой подход к назначению аудиторных занятий и к управлению самостоятельной учеб-
ной деятельностью, как показал наш опыт, позволяет реализовать образовательную, ком-
муникативную и воспитательную функции иностранного языка как учебного предмета.

Четвертое направление объединяет авторов, стремившихся к изучению особенно-
стей психических процессов, происходящих во время СР, и рационализации учебного 
процесса на основе выявленных закономерностей. За исходное принимается положение 
о том, что предметом познавательной деятельности в любом виде учебного труда явля-
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ется задача, включенная в конкретный вид СР, что и определяет ее сущность. К этому 
направлению - рационализация СР за счет типа решаемой задачи, обусловливающей ха-
рактер познавательной деятельности, - можно отнести работы Э. В. Гапон (1991), Д. Ф. 
Каревой (1990), Е. А. Иващик (1989).

Ценным в этих исследованиях является, с нашей точки зрения, попытка авторов 
апеллировать к личностным качествам обучаемого, стимулируя его мотивацию к обу-
чению на том основании, что наиболее сильными факторами здесь являются приемы 
обучения, удовлетворяющие потребности обучаемых в новизне изучаемого материала и 
разнообразии выполняемых упражнений.

Пятое направление характеризуют поиски путей управления СР с целью интенсифи-
кации учебного процесса. Оно развивается в нескольких аспектах в зависимости от взя-
той на вооружение методологии исследования, теории обучения и в некоторой степени 
от учебного предмера. Фактором, объединяющим все исследования, является идея управ-
ления, которая разрабатывается в основном в кибернетическом и системном освещении. 
Практическим воплощением идеи управления, взятой из кибернетики, явились работы по 
программированному обучению (ПО), исследования, разрабатывающие идею управления 
с помощью ТСО или комплекса технических средств в автоматизированных классах. К 
этому направлению - поиск путей управления СР с целью интенсификации учебного про-
цесса - мы отнесли работы JI. Д. Ефановой (1990). А. Н. Багровой (1989) и др.

Предлагается путь управления СР на основе «управляющей стратегии препода-
вателя» в процессе реализации лексической обучающей программы в условиях прак-
тического занятия в автоматизированном классе (АК). Использование АК усиливает 
управляющую функцию сопровождающего контроля, в связи с чем лексика по специ-
альности усваивается более прочно и за более короткое время, чем в обычной аудито-
рии. Однако опыт показывает что, есть студенты, которые к концу занятия в АК сильно 
устают. Соответственно, интенсивная обратная связь может служить высокорезультатив-
ным средством управления не более 18-22 минут на занятии. Этот факт говорит о том, 
что в методике преподавания иностранных языков вопросы, связанные с ТСО, адекват-
ных психологическим закономерностям интеллектуальной деятельности, и разработка 
средств и мер снижения интеллектуального утомления представляют проблемы, ожида-
ющие научного обоснования и практической реализации. Фактором, стимулирующим 
психофизиологическую активность обучаемых выступает внимание обучаемого. 

Подведем некоторые итоги проведенного анализа литературы по проблеме управле-
ния СР. Итак, рассматриваемая проблема организации и управления СР сложна и много-
аспектна. Отсюда разработка проблемы идет в русле научной организации учебного про-
цесса. До сегодняшнего дня исследователи значительно меньше занимались вопросами 
содержательной стороны СР, чаще пытаясь найти место СР в учебном процессе, увязать 
ее с другими его звеньями, отвести специальное время для ее реализации. Однако, по 
сути дела, это именно тот вопрос, с которого и нужно начинать разработку проблемы. 
Разумеется, данный аспект проблемы - это лишь самый верхний ее слой, лишь оболочка, 
под которой находится вся методика организации СР.

Понимая это, представители второго направления совершенно справедливо интер-
претировали «организацию» как руководство процессом, в результате которого обуча-
емый овладеет технологией самообучения, т. е. разработка проблемы велась в русле 
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конкретных учебных дисциплин и необходимых для овладения ими умений СР. Этот 
процесс также немаловажен. При его решении большинство авторов пришли к выводу 
что выработку умений СР нельзя отдавать «на откуп» случаю, что этим процессом нуж-
но руководить. Наряду с этим постепенно назревал вывод, что дело не в присутствии или 
отсутствии преподавателя во время этой работы, а в мере руководства этим процессом, в 
характере направляющих указаний. Разговор о том, что выработкой умений можно не ру-
ководить, беспредметен на сегодняшний день. Однако исследователи столкнулись с тем 
фактом, что простого инструктирования мало. Нужны эффективные средства обучения, 
хорошо продуманные разработки, добротные материалы, специально подготовленные 
для этих целей.

Этим вопросом занимались представители третьего направления. Понятие «органи-
зация» прибрело иной смысл. Под ним понималось упорядочение деятельности обуча-
емых на основе эффективных видов СР. Интенсивная разработка этого вопроса привела 
к созданию множества материалов для СР. Вероятно поэтому авторы этого направления 
понятие СР чаще применяют в значении «учебное задание, работа, предназначенная для 
самостоятельного выполнения». Проведенные эксперименты показали, однако, что не 
всегда эффективный с точки зрения исследователя тип СР давал желаемые результаты 
на практике. Испытуемые нередко не следовали задуманным экспериментатором путем. 
Стало совершенно очевидно, что обучаемый, его поведение, образ мышления во время 
СР требуют самого пристального внимания.

Представители четвертого направления теснее увязывали данные психологии с ди-
дактикой, глубже вникали в существо психической деятельности обучаемых. Понятие 
«организация СР» стало восприниматься как согласование внешних воздействий на ос-
нове препарированных учебных заданий с закономерностями мыслительной деятельно-
сти обучаемых. К сочетанию «организации СР» стали добавлять слово «управление». 
Делалось это на том основании, что тип предъявляемой задачи определяет, как известно 
из психологии и логики, образ мышления, его сущностные черты. Поэтому разработка 
видов СР (т.е. видов учебных заданий) также совершенствовалась. Появились задания, 
стимулирующие необходимую интеллектуальную деятельность (воспроизводящую ус-
военное, развивающую усвоенное, применяющую усвоенное к новой ситуации, а также 
стимулирующую поиск решения на основе усвоенного, постановку целей исследования, 
поиск путей и способов решения и т.д.).

Провоцируя обучаемого с помощью таких материалов на определенный вид деятель-
ности, исследователи считали правомерным говорить не только об организации, но и об 
управлении СР. Эти понятия употребляются недифференцированно. Объясняется этот 
факт тем, что понятие «управлять» также трактуется как «руководить», но только с боль-
шей степенью надежности получаемых результатов. Однако запланировать определен-
ный вид деятельности еще не значит получить его на практике. Обучаемые различаются 
типом нервной системы, степенью устойчивости внимания, умением сконцентрировать-
ся на задаче, уровнем знаний, интеллектуальными способностями и т.д. Чтобы уследить 
за ходом мыслей обучаемого и управлять этим процессом, недостаточно знать конечный 
продукт его умственной деятельности, необходимо получить сведения и о промежуточ-
ных результатах. Разумеется, что различные типы учебных заданий этого обеспечить не 
могли. Поэтому исследователи четвертого направления в качестве обязательного усло-
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вия успеха отмечают необходимость положительного отношения обучаемого к учебной 
деятельности. Стал напрашиваться вывод о необходимости обеспечения эффективной 
обратной связи в процессе выполнения СР, а также о важности стимулирования потреб-
ности, мотива, установки, на тот или иной вид деятельности. Однако тезисы эти остава-
лись на бумаге’и не были реализованы на практике. Только подход с позиции кибернети-
ки сделал эту задачу выполнимой.

Представители пятого направления, вооружившись теорией управления в ее кибер-
нетическом аспекте, смогли вплотную подойти к реализации тезиса об управлении СР. 
С одной стороны, совершенствовались типы учебных заданий (программированные 
пособия, материалы для автоматизированных классов, разнообразных ТСО и т.д.), с 
другой - разрабатывались средства эмоционального воздействия на обучаемого (эф-
фективная обратная связь, подбадривающие установки, поощрения, своевременная 
подсказка и т.д.). Такое управление дало основание говорить об интенсификации про-
цесса обучения, так как фактор времени стал играть огромную роль. Но наряду с этим 
появились и издержки «индустриализации» процесса обучения. Особую остроту полу-
чила необходимость снятия интеллектуального утомления, возникающего в условиях 
ограниченности времени, напряженной работы с ТСО, работы в режиме контроля т.д. 
Так, А. Н. Багрова, 1989, рассматривая управление учебным процессом с помощью 
автоматизированных обучающих систем, приходит к выводу об увеличении степени 
интеллектуального утомления студентов при работе в АОС. После двух часов занятий 
у 80% студентов наблюдалось снижение психических процессов запоминания как кра-
ткосрочной (на 21,6%), так и долговременной (на 23,6%) памяти, а также рост усилия 
сосредоточения внимания на объекте, что объясняется ограничением только зритель-
ным каналом связи. Использование слухового канала способствует снижению (но не 
снятию) нагрузки. XX век и без того характеризуется ростом нервного напряжения у 
людей. Обучение, следовательно, должно искать пути снижения перегрузок и вряд ли 
следует говорить об эффективности учебного процесса, сопряженного с утомлением 
обучаемых. Кстати сказать, факторы утомления и невнимательности относятся к одной 
из важнейших проблем в управлении социальными системами и их устранение являет-
ся насущной проблемой современной науки.

Оказалось также, что при «общении» обучаемого с машиной или с пособием не 
учитывается необходимость коррекции состояния обучаемого, т.е. не ставится задача 
формирования соответственно поставленной цели его эмоционального и психического 
состояния. Возможность управлять деятельностью еще не означала возможности управ-
ления состоянием. Очень верная в целом концепция управления, уже вошедшая в плоть 
и кровь дидактики и ставшая педагогической проблемой, нуждалась в доработке ее «ки-
бернетической» трактовки. Из виду упускался человеческий фактор. Обучаемый должен 
являться не только объектом, но и субъектом управления, так как он корректирует свою 
деятельность сообразно своему внутреннему состоянию и соответственно преобразует 
намеченные педагогом результаты деятельности. Именно априорное признание деятель-
ности обучаемого как неизменного процесса, ожидание определенной реакции на за-
ранее запрограммированное преподавателем воздействие, мешало исследователям заду-
маться над необходимостью формирования соответствующего состояния обучаемого как 
субъекта саморазвивающейся системы.
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Понять это оказалось возможным благодаря системному подходу к интерпретации 
идеи управления. Появление системных исследований явилось крупным шагом вперед 
в решении проблемы управления учебной деятельностью вообще и самостоятельно 
управляемой деятельностью, в частности. Это в свою очередь потребовало рассмотре-
ния процесса обучения не просто как системы, а как саморазвивающейся социальной 
системы. Представляют интерес работы, основанные на индивидуализации процесса об-
учения (Г. И. Купцова, 1989); и др.).

Последние годы отмечаются резко возросшим интересом к обучению и самообуче-
нию иностранным языкам с помощью компьютерных программ, INTERNET. На наш 
взгляд, это - шестое направление, которое необходимо специально рассматривать.

Такова в целом картина развития методики организации и управления СР.
Существенно, что сам концепт «управления» претерпел за последние годы опреде-

ленные изменения: к прежней трактовке его как организации, администрирования, упо-
рядочения, программирования, стимулирования активности мыслительных процессов, 
формирования умений развития и др. добавились такие, как реализация целей обучения 
(Д. Ф. Карева, 1990), разработка типологии умений учения (J1. Д. Татаурова, 1989) и, на-
конец, как самоорганизация и саморегуляция, а также внешнее и внутреннее управление 
(Г. М. Бурденюк, 1993).

Существенно также, что при столь разноплановом понимании сущности управления 
и управления CP по иностранному языку, выделяемые средства управления представля-
ют собой также конгломерат разнородных рецептов. В частности, предлагается управ-
лять CP путем формирования прогностических умений на основе самооценки и самокор-
рекции, за счет дифференцирования знаний, а также использования системы рефератов, 
тестов-упражнений, видеофильмов, проектов и др., что способствует интенсификации 
учебного процесса и создает благоприятные условия для обучения иностранному языку.

СР способствует более эффективному овладению учебным материалом, стимулиру-
ет познавательные и профессиональные интересы, способствует росту мотивации об-
учения иностранному языку.
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ФормуваннЯ КомуніКативноЇ  
КомПЕтЕнтноСті  СтудЕнтів  мЕтодом гри  

в інтЕраКтивному навчанні риториКи

У статті висвітлено актуальність викладання риторики як шляху формування 
комунікативної компетентності студентів, що складає основу професіоналізму будь-
якого фахівця.  Автор розглядає метод гри як найбільш популярний метод проблемного 
навчання. 

Ключові слова: риторика, комунікативна компетентність, гра, мультимедійні пре-
зентації публічних виступів.

Ми живемо в епоху активної комунікації і бурхливого розвитку всіх її видів і форм. 
Тому такі високі вимоги до комунікативної культури сучасної людини, що включає в себе 
вміння володіти словом, знання законів і правил комунікації. Сьогодні невід’ємною озна-
кою освіченості й професіоналізму справедливо вважають комунікативну компетенцію, 
оскільки відповідно до сучасних потреб суспільства, європейських вимог на ринку праці 
вища освіта в Україні має бути спрямована на формування та розвиток «комунікативної 
професійно орієнтованої компетенції особистості…» [1, с. 9]. 

Мовленнєва і риторична грамотність необхідні в першу чергу людям так званих 
«мовних» професій, для яких комунікативні вміння і навички –  основний інструмент їх 
діяльності. Однак у політичній комунікації, в засобах масової інформації ми часто спо-
стерігаємо досить низьку культуру мови, бачимо приклади неефективності публічного 
виступу. 

В останні два-три десятиліття набули актуальності науки, спрямовані на розвиток 
мовної особистості: стилістика, лінгвістика тексту, культура мовлення, соціо- і психо-
лінгвістика, соціальна й особистісна психологія та ін. Проте,кожна з них вивчає одну з 
граней мовної особистості. Риторика ж, на переконання Г.М.Сагач,відіграє роль синте-
затора цілісного підходу до розвитку мовної особистості. «Зараз, через століття, стало 
зрозуміло, – пише С.І.Гіндін, – що сумою частин, нехай навіть тих, які дуже розрослися, 
не замінити цілого…. Практика довела, що наявність розгалуженої логіки не творить 
мовлення людини більш логічним, складна система лінгвістики не заважає нам залиша-
тися неграмотними, бурхливий розвиток в останні роки різних напрямків стилістики не 
додає окремо нікому оригінальності стилю, чітка вимова акторів не перешкоджає нашій 
без’язикості і, головне, серйозні зусилля психології і діалектичної логіки, направлені на 
розкриття людської думки, не наближають нас до творчості у власних промовах» [2; 364].

Постановка проблеми. Усне мовлення своїми можливостями як засіб контактувати 
з іншими і впливати на них – аж ніяк не дорівнює писемній формі. Тому ми маємо повер-
нутись від «фетишизації писемного мовлення», за висловом професора О.Сербенської 
[3], до більш детального та ґрунтовного вивчення риторики,  науки про успішну мовну 
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комунікацію, постійно удосконалюючи й модернізуючи систему методів і форм викла-
дання цієї древньої науки, яка вважалась колись «королевою мистецтв».

Необхідно підкреслити, що риторика являє собою технологію, яку можна наповни-
ти будь-яким предметним змістом (юридичним, педагогічним, політичним, економічним 
тощо), оскільки керована мисленнєво-мовленнєва діяльність дозволяє людині чітко, точ-
но, логічно викласти будь-який предмет мовлення. Отже, риторика може бути ще й ін-
струментом ефективної реалізації різного роду наук. Уміння керувати своїм мисленням 
і мовленням зумовлює універсальність риторики, тому що вона дає можливість людині 
повніше реалізувати себе, свої здібності в обраному напрямі,складає основу професіона-
лізму будь-якого фахівця.

аналіз останніх досліджень. Теоретичні та практичні аспекти впровадження нових 
технологій навчання розглянуті в роботах В.П. Беспалько, Л. Буркова, Г.К. Селевко, Е.Н. 
Пєхоти, Є.І. Пометун, Л.В. Пироженко, А. Панченкова, Т. Ремех, О. Саган,  О. Стребной 
та інших вітчизняних і зарубіжних вчених. 

Питання про впровадження найсучасніших технологій у навчальний процес було 
згадано у працях О. Пометун, Л. Пироженко, Н. Мурадової, В. Гузеєва,І. Драгомирецько-
го, О. Квасової, Л. Міхеєвої, О. Штепи, П.Щербаня,  Л. Якубовської. 

Проблеми комунікативної підготовки студентів розробляли такі дослідники, як: М. 
Гредескул, А. Жалінський, Н. Івакіна, Г. Онуфрієнко, Є. Подголін, О. Скакун, Ф.Бацевич, 
А. Токарська, С.Абрамович, М. Чикарькова, С. Шевчук та інші. Зауважимо, що під час 
огляду наукових публікацій спостерігається дещо непослідовне вживання термінів «ком-
петенція» і «компетентність», які часто використовуються в одному контексті. Про-
те більшість учених розмежовують перше і друге значення. Так, «компетенція» (англ. 
competency) розуміється як властивості, потенційні здібності або якості особистості і 
виявляється в контексті різноманітних типів поведінки, розглядається як наперед задана 
вимога щодо знань та досвіду діяльності у певній сфері. Натомість «компетентність» 
(англ. competencе) стосується роботи як такої і співвідноситься зі складністю завдання 
та результатами роботи, тобто «компетентність» розуміється як здатність мобілізувати у 
певній ситуації отримані знання й досвід. 

Нас цікавить лінгвістичне тлумачення поняття «комунікативної компетенції», яка 
формується на основі мовної та мовленнєвої компетенцій (засвоєння категорій та оди-
ниць мови, їх функцій, усвідомлення закономірностей і правил семантичного, синтак-
сичного, морфологічного, фонологічного характеру та мовленнєвих навичок володіння 
цим мовним матеріалом у процесі підготовки фахівців до участі в діловому спілкуванні). 

Отже, під комунікативною компетентністю розуміють «знання, вміння, навички, 
необхідні для розуміння інших (чужих) і формування власних програм мовленнєвої по-
ведінки [3, с. 68], здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими 
людьми (висловлювати свою точку зору, слухати й розуміти точку зору співрозмовника, 
вести дискусію, адекватно поводити себе в різних комунікативних ситуаціях, вирішувати 
комунікативні завдання). 

мета статті. Продемонструвати можливості використання інтерактивних методів 
під час вивчення риторики, зокрема таких як дидактичні ігри, підготовка публічної про-
мови з  мультимедійною презентацією; дати їх опис, висвітлити методику їх проведення.

виклад основного матеріалу.
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Риторика – це мистецтво вираження у подвійномусенсі: мистецтво самовиражен-
ня і мистецтво досягати відповідного результату. Риторика розвиває в людини цілу 
систему особистісних якостей: культуру мислення (самостійність, самокритичність, 
глибину, гнучкість, оперативність, відкритістьмислення, ерудицію),мовлення (правиль-
ність, виразність, ясність, точність, стислість, доцільність), поведінки (ввічливість, 
тактовність, коректність, точність, розкутість), спілкування (повага до співрозмовника 
через вивчення його інтересів, управління поведінкою аудиторії, залучення однодумців, 
відповідальність за своє слово). Можна припустити, виходячи з власного досвіду, що 
риторика — найоптимальніший шлях особистісного розвитку людини.

Найбільш прийнятною у методиці викладання риторики виявилася класифікація, 
побудована саме на дієвому підході. Згідно з нею існують методи: а) які забезпечують 
опанування навчального предмета (словесні, візуальні, практичні, репродуктивні, про-
блемно-пошукові, індуктивні, дедуктивні); б) які стимулюють та мотивують навчально-
наукову діяльність (навчальні дискусії, ділові ігри, творчі завдання,пошук і дослідження, 
конкурси, вікторини тощо); в) методи контролю і самоконтролю у навчальній діяльності 
(опитування, залік, іспит, контрольна робота, тестові завдання, питання для самокон-
тролю та ін.). Сучасна методика викладання гуманітарних дисциплін має багатий арсе-
нал різноманітних способів, прийомів і засобів навчання, зокрема інноваційних, проте 
в межах цієї статті ми розглянемо ті методи і прийоми навчальної роботи, які, з точки 
зору досвіду впровадження, сприяють інтенсифікації та модернізації навчального проце-
су, розвивають творчий підхід і особистісний потенціал учасників навчального процесу.

Високу ефективність навчального процесу, спрямованого на формування комуніка-
тивної компетентності, мовленнєвої культури студентів  забезпечує застосування таких 
методів, форм і прийомів навчальної роботи, як:

тренінги (як окремих, так і комплексних навичок);
ділова (рольова) гра;
метод дискусії;
аудіовізуальний метод навчання;
метод «мозковий штурм»;
«сократів діалог»;
метод інтерв’ю;
публічні виступи на задану тему з підготовкою мультимедійної презентації (імпро-

візація);
аналіз помилок, колізій, казусів.
Один з найбільш популярних методів проблемного навчання – ділова (рольова) гра – 

спрямований на активізацію пізнавальної діяльності, створення мотиваційних умов для 
поглиблення професійних знань, розвиток творчих здібностей.

Термін «гра» на позначення методу навчання широко використовується в науковій 
педагогічній літературі. Поняття «ділова гра», «рольова гра» описані у працях А. Вер-
бицького, М. Крюкова, Н. Ложнікової, П. Щербаня, В. Скалкіна та інших. Як правило, ці 
поняття використовуються синонімічно, і визначають їх як імітацію реальної практичної 
професійної діяльності. Що ж до відмінностей, то вважається, що рольова гра як іміта-
ційна форма активного навчання «простіша, ніж ділова», «потребує менших затрат часу 
на її розв’язання» [4, С. 45]. 
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Ігри, які ми використовуємо на заняттях з риторики,слід визначити дидактичними. 
Досить точно і системно, на наш погляд, визначив характерні ознаки дидактичної гри 
П. Щербань: моделювання ситуацій навчального характеру та прийняття навчальних 
рішень; розподіл ролей між учасниками гри; різноманітність рольових цілей при виро-
бленні рішення; взаємодія учасників гри, які виконують ті чи інші ролі; наявність спіль-
ної мети учасників гри; колективне вироблення рішень; багато альтернативність рішень; 
наявність системи індивідуального чи групового оцінювання діяльності учасників гри 
[5, С.35]. Додамо ознаки власне риторичних ігор: включеність всіх учасників гри (це 
означає усіх студентів групи) у процес ігрового спілкування; максимальна мисленнєво-
мовленнєва активність учасників; взаємозв’язок індивідуальної та колективної мислен-
нєво-мовленнєвої діяльності; різноманітність форм мисленнєво-мовленнєвої діяльності. 
Бажано, щоб методичні рекомендації щодо проведення ігор (мета, структура, правила, 
опис ролей, критерії оцінювання) були подані студентам у друкованому чи електронному 
варіанті.

Грі має передувати змістово-процесуальна підготовка, мета якої – актуалізувати тео-
ретичні знання, створити позитивну емоційну налаштованість на гру, зняти психологічні 
бар’єри (ніяковість, невпевненість, нерішучість). 

Підготовка до гри має бути демократичною:студенти можуть висловлювати думки 
щодо проведення гри, розподілення ролей, обґрунтовуючи свої пропозиції. Це посилить 
позитивну навчальну мотивацію і сама підготовка матиме навчальний характер. Не слід 
детально регламентувати дії гравців. Інакше не буде простору для ініціативи, імпровіза-
ції, творчості.

У розробці та підготовці дидактичної гри визначальна роль належить викладачу. У 
самому ж процесі гри вона мінімізована.Оцінювання студентами один одного дуже важ-
ливе в іграх з риторики, оскільки уміння аналізувати і адекватно оцінювати якість мов-
лення є вагомим складником риторичної грамотності, риторичної культури. 

Під час вивчення риторики ми використовуємо ігри «великі» і «малі», такий розподіл 
запропонувала Залюбівська О.Б.«Велика гра» може бути одна на весь курс (дві – якщо до-
зволяє обсяг аудиторних годин). Як правило, «Велика гра» є підсумковою, розрахованою 
на весь комплекс знань і вмінь з дисципліни («Суд присяжних», «Конкурс ораторів»). 

«Мала гра» не тривала за часом, коротка, проста за структурою, не потребує колек-
тивної підготовки. «Мала гра» – це гра-тренінг, мета якої розвиток окремих риторичних 
вмінь. Наприклад, «Гра в мікрофон», «Словесний волейбол» (гравець з м’ячем називає 
слово-іменник і одразу кидає комусь, хто стоїть у колі, м’яч; той називає відповідне ді-
єслово, далі знову іменник і кидає м’яч наступному і т.д.), «Ланцюг асоціацій» (студенти 
(курсанти) розбиваються на пари чи трійки, перший – називає будь-яке слово, наступний –  
слово-асоціацію, третій – асоціацію до другого слова, і так по колу; через кожні8-10 
слів ланцюг обривається і один з гравців повторює усі слова у їхній послідовності; гра 
продовжується далі). «Коментатор» (кожен студент у групі готує добірку громадсько-
політичних, культурних новин в Україні й світі за останній місяць, тиждень чи день і 
формулює запитання таким чином:„Прокоментуйте дії уряду щодо…”, „Як ви гадаєте, 
чому…”, прокоментуйте  слова Є. Маланюка «Малоросійство – то неміч, хвороба, калі-
цтво внутрішньонаціональне. Це національне пораженство … хитливість, зрадливість, 
агентурність…” ? Чи погоджуєтесь ви з Т.Шевченком, що лише „У своїй хаті своя й 
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правда, і сила, і воля…”, обґрунтуйте тощо. По черзі кожен зі студентів виступає у ролі 
коментатора). 

Важлива умова проведення дидактичних ігор – кожна гра має бути детально проана-
лізована як викладачем, так і самими студентами (усно або письмово). 

Ще один спосіб активізації пізнавальної діяльності студентів та курсантів, який ми 
використовуємо, – підготовка мультимедійної презентації публічної промови. У процесі 
роботи з нею студенти та курсанти  вчаться аналізувати, формувати, висловлювати влас-
ну думку.

Якщо застосування мультимедійних технологій добре продумане, заняття стає на-
очним, цікавим, життєвим, дозволяє розвивати професійні уміння та навички. На наше 
переконання, використання презентаційних матеріалів на заняттях з «риторики» допома-
гає: підвищити ступінь наочності; отримати швидкий зворотний зв’язок; створити емо-
ційне ставлення до навчальної інформації; значно активізувати пізнавальну діяльність 
студентів; реалізувати принципи індивідуалізації та диференціації навчального процесу; 
підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу; зробити цікавішим процес 
вивчення дисципліни.  

Вважаємо, що робота над мультимедійною презентацією, її публічне представлення, 
захист позитивно впливає на підвищення рівня сприйняття інформації, формуванню у 
студентів власної точки зору, уміння її аргументувати і відстоювати, а також сприяє під-
вищенню їх успішності.

Одна з найголовніших проблем у формуванні комунікативної компетенції – це 
проблема пізнавальної активності студентів, яка зумовлює прагнення, здатність і го-
товність розв’язувати проблеми і завдання, що виникають під час професійного спіл-
кування. Оскільки основу формування комунікативної компетенції складає досвід 
людського спілкування, а комунікативні компетенції кожного фахівця можуть бути 
розвинені лише за умови мотивованої діяльності, особливу увагу під час вивчення дис-
ципліни «Риторика» варто приділяти розгляду реальних проблемних комунікативних 
ситуацій. Саме тому публічні виступи на задані теми готують студенти перед окресле-
ними аудиторіями, наприклад: «Я  пишаюсь своєю професією» (виступ перед  учнями 
10 класу школи для профорієнтації); «Вітаємо на землі  багатої культури та  славних 
традицій» (Виступ перед делегацією науковців з Німеччини, які приїхали для обміну 
досвідом); «Управління людьми – це наука, мистецтво і покликання» (Виступ на нара-
ді); «Керівник –  це  стратег, який концентрується на можливостях»(Виступ керівника 
перед колегами) тощо.

висновки. Дидактична гра є ефективним методом формування риторичної культури 
студентів. Підкреслимо, що оптимізацію взаємодії викладача і студентів слід здійсню-
вати шляхом надання максимуму можливостей для розкриття особистісного потенціалу 
засобами мови. При цьому важливо впливати на підтримання особливої психологічної 
атмосфери в аудиторії, виявляти доброзичливе, приязне ставлення викладача до студен-
тів, оптимізувати стосунки в групі. Необхідно ліквідувати перешкоди, які викликають 
страх мовлення й активної участі в навчальному процесі. Студент (або курсант) не пови-
нен боятися припуститися помилки й таким чином відчути загрозу своїй повноцінності. 
Педагогу варто уникати різких зауважень, використовуючи натомість тактовні виправ-
лення й підказки. Важливо заохочувати навіть невеликі перемоги студентів, обмежуючи 
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застосування негативних коментарів. Особливо важливою є постійна демонстрація ви-
кладачем своєї впевненості у здібностях і здатності студентів досягти успіхів у вивченні 
риторики. Подібна демонстрація викликає так званий «ефект Пігмаліона», тобто навіює 
аналогічну впевненість студентам,різко посилюючи ефект їхньої навчальної діяльності. 
Суттєвим фактором підвищення рівня мотивації є право студентів обирати навчальний 
матеріал, тобто впливати на організацію навчального процесу. Керуючись принципом 
диференційованого підходу до змістового компоненту навчання, викладач може запропо-
нувати на вибір перелік різних завдань в межах одного тематичного блоку. Можливість 
братии активну участь в управлінні навчальним процесом посилює психологічну ком-
фортність студентів під час вивчення дисципліни «Риторика».

СПиСоК виКориСтаниХ дЖЕрЕЛ
1. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К.: Райдуга, 

2001. – 16 с.
2. Гиндин С.И. Комментарий 1. Риторика и проблемы структуры текста/Гиндин С.И. 

// Общая риторика. – М.,1987.
3. Сербенська О. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей / 

Сербенська О., Волощак М.– К.: Видавничий центр «Просвіта», 2001. – 204 с.
4.  Ігри для дорослих. Інтерактивні методи навчання / Упоряд. Л.Галіцина. – К.: Ред.

загальнопед.газ., 2005. – 128 с.
5. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: навч. 

посіб. / Щербань П.М. – К.: Вища школа, 2004. – 207с.
6. Залюбівська О.Б.  Дидактичні ігри  у викладанні риторики / Залюбівська О.Б.   – 

Режим доступу: conf.vntu.edu.ua/humed/2006/.
7. Онуфрієнко Г. С. До проблеми формування мовно-риторичної компетентності як 

невід’ємної ознаки освіченості і чинника професіоналізму / Онуфрієнко Г. С.  // Дошкіль-
на освіта. – 2008. – № 2 (20). – С. 62-68.

Стаття надійшла до редакції 03.10.2014 

о.Ф. Прохоренко, канд.фил. наук, доцент
Национальная академия внутренних дел,Киев

ФормированиЕ КоммуниКативной  
КомПЕтЕнтноСти СтудЕнтов мЕтодом игрЫ При 

интЕраКтивном оБучЕнии риториКи  
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The article specifies the relevance of the rhetoric teaching as a way of formation com-
municative competence of students, which is the basis of professionalism to any specialist. The 
author discusses the method of game as the most popular method of problem-based learning. 
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