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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 811.1
Чаус С. В., аспірант
НПУ ім. М. П. Драгоманова, Київ
СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ СУДДІ В ЖАНРІ «СУДОВИЙ ДОПИТ»
(НА АНГЛОМОВНОМУ МАТЕРІАЛІ НЮРНБЕРЗЬКОГО ПРОЦЕСУ)
У статті описані основні стратегії і тактики судді в жанрі «судовий допит» на англомовному матеріалі Нюрнберзького процесу. Проаналізована мовна поведінка судді,
охарактеризовані ситуації мовної взаємодії судді з різними учасниками судового процесу.
Ключові слова: судовий допит, стратегії і тактики, мовні засоби, мовна поведінка.
Цінність судового дискурсу у сфері лінгвістики полягає в тому, насамперед, що, маючи чітку регламентацію, учасники допиту розв’язують ряд завдань, пов’язаних з вибором
стратегій мовленнєвої поведінки, що в умовах змагальності процесу визначає особливі
риси мовленнєвої взаємодії комунікантів. В юриспруденції допит являє собою процесуальну дію, яка полягає в отриманні та фіксації у встановленому процесуальному порядку
свідчень свідків, потерпілих, підозрюваних та обвинувачених про відомі для них факти,
що мають значення для вірного вирішення справи [5. С. 133]. Жанр судового допиту
привертав увагу вітчизняних і зарубіжних дослідників, він знаходить відображення і логічний розвиток в інших судових жанрах, таких як дебати, звернення до присяжних, вирок, проте його взаємодія з іншими жанрами судового дискурсу не отримали належного
висвітлення у роботах з юрислінгвістики.
Доповідь присвячена стратегіям і тактикам судді в жанрі «судовий допит» на прикладі судових допитів Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі, що став першим в історії досвідом засудження злочинів державного масштабу — правлячого режиму, його каральних інститутів, вищих політичних та військових діячів, не мав аналогів
в історії та був важливим не тільки для країн — учасниць війни, але й для вирішення
долі людства.
Судовий допит є обов’язковим елементом судового процесу як в континентальній,
так і в англо-американській (змагальній) судовій системі. Необхідність судового допиту
обумовлена тими функціями, які він виконує в процесі здійснення правосуддя. Саме під
час судового допиту учасники процесу відновлюють і вибудовують вторинну реальність
(secondary reality), тобто події, що є предметом судового розгляду [7. P. 78].
Судовий допит — це мовленнєвий жанр, який не описаний в жанрології.
Судді як адресанту належить головуюча позиція в мовленнєвому жанрі судового
допиту спрямована на досягнення комунікативної мети за допомогою використання
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ефективних комунікативних стратегій і тактик: слідування регламенту судового процесу,
обмеження, нагадування про обов’язки і забезпечення прав, дотримання норм поведінки,
контроль змісту показань, уточнення та внесення корективів, визначення кола тем, вказівка на (не) правдивість показань, стимулювання висновків, прямий запит інформації,
роз’яснення правових категорій, кваліфікація дій з точки зору права.
Стратегічним завданням у мовленнєвому жанрі «судовий допит» дискурсу
Нюрнберзького процесу є відтворення картини злочину, вторинної реальності, встановлення істини подій, які відбувались протягом років війни, необхідних для прийняття
рішення у справі. Тактики, орієнтовані на відтворення вторинної реальності: контроль
вмісту показань, окреслення кола тем, вказівка на (не) правдивість показань, припинення
юридичних коментарів, конкретизація та уточнення інформації сприяють ефективності
допиту і стосуються змістовного аспекту свідчень.
Кожна з сторін судового процесу наполягає на своєму баченні подій. Сам процес ведення допиту, тобто діалог того, хто допитує, і допитуваного, надає переконуючий вплив
на суд. Факти формуються, змінюються і руйнуються в ході судових допитів. Остаточне
переконання судді про наявність фактів грунтується на загальному враженні від показань, його віри в правдоподібність сказаного [1. С. 317]. Особливістю судових допитів
є подвійна мета в рамках основної функції формування вторинної дійсності. Судовий
допит — це одночасно і засіб отримання доказів, і засіб переконання суддів в правдоподібності встановлюваних фактів [1. Там же]. На Нюрнберзькому судовому процесі перед
судом повстали та були допитані 24 військових злочинців та сотні свідків із всіх провладних структур нацистської Німеччини. Процес розпочався 20 листопада 1945 року та
вівся чотирма мовами — англійською, російською, французькою та німецькою. Допит
на Нюрнберзькому процесі обов’язково проводився через перекладача та під стенограму.
З найвагоміших питань стенограма велась одночасно російською та німецькою мовами.
Розшифрована німецька стенограма наступного дня надавалась для підпису допитуваному і, таким чином, ставала офіційним протоколом допиту, який мав силу судового доказу.
Мовленнєве спілкування в судовому процесі являє собою складний механізм передачі, контролю, корегування та сприйняття інформації, де основні ролі належать носіям
специфічних мовних, соціальних, психологічних, культурно-ідеологічних, ментальних
ознак — адресанту та адресату. Адресантом у даному мовленнєвому жанрі є суддя, обвинувач, захисник.
Головуючим для ведення судового процесу в Нюрнберзі був обраний член трибуналу
від Великобританії лорд-суддя Джеффрі Лоренс. Його репліки звучали англійською мовою, отже наша доповідь основана на англомовному матеріалі.
Про могутність англійських суддів свідчить історія звичаєвого права в Англії, де
здавна судді користувалися великою повагою. Велика Хартія вільностей визначала суддю як людину, яка знає правові норми та вміє юридично грамотно їх застосовувати.
У часи Середньовіччя бути суддею було почесно то поважно. Ця традиція в свою чергу
здійснила вплив на формування могутньої судової посади в Британії та іі американських
колоніях, яка пізніше перетворилась в судову владу.
Шанобливе ставлення до служителів Феміди в країнах англосаксонської правової
системи пояснюється ще й тим фактом, що на відміну від країн реципійованого римського права, судді визнаються творцями права. В англосаксонських країнах існує давня
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традиція — «судді створюють право». Це відбувається в той момент, коли судді застосовують на практиці норми права. Значну роль відіграють також прецедент та доктрина
stare decisis, а також концепції так званих «наділених повноважень» (the concept of inherent powers), згідно яким судді належить влада вже тільки тому, що він суддя. Але
не тільки правові норми та принципи, система поділу влади, лідери судової системи,
які боролись за авторитет суду, створили фундамент могутності судової влади в Англії
та США. До факторів, які є наслідком та підтримують високий авторитет суддів у цих
країнах в наш час, можна віднести відсторонення суддів від політики та велика довіра
суспільства до судової системи.
Роль судді в ході судового допиту не можна назвати основною, але в ряді випадків
мовленнєва участь судді в цьому жанрі досить значна за обсягом. Суддя є ініціатором
мовленнєвого спілкування, йому належать репліки на початку судового допиту. Навіть
короткі висловлення суддів чинять відчутний вплив на хід судового допиту, коректуючи
мовну поведінку учасників, які проводять допит:
(1) THE PRESIDENT: Stand up. Will you state your name?
WITNESS: Rudolf Franz Ferdinand Hoess.
Did you wish to say something?
(2) THE PRESIDENT: Dr. Kauffman, will you kindly put questions to the witness?
DR. KAUFFMAN: Yes [10].
Слідування регламенту судового процесу. Аналіз матеріалу судових допитів
Нюрнберзького процесу показує, що в цілому ряді випадків суддя проявляє мінімум мовної активності в ході допитів, а мовний внесок у проведений однією зі сторін допит обмежується короткими репліками на адресу свідка. Така мовна поведінка судді є проявом
його особливої ролі спостерігача. Присутність судді і та важлива наглядова функція, яку
він здійснює, очевидні навіть в тих ситуаціях, коли суддя мовчить і не бере активної мовної участі в тому, що відбувається, будучи лише адресатом висловлювань.
Обмеження. Учасники судового процесу, ті, хто проводить допит, тобто прокурор,
адвокат, постраждалий та обвинувачений, відіграють активну роль у вибудовуванні судового допиту, оскільки саме їм дано право ставити запитання, формуючи лінії обвинувачення і захисту. Водночас свобода сторін в певній мірі обмежена, і саме суддя покликаний контролювати як технічну, так і змістовну сторону судових допитів. Будучи
найважливішими учасниками судового допиту, особи, які проводять допит, проте, завжди
узгоджують свої дії з суддею. Обов’язком обвинувачення судового процесу в Нюрнберзі
є представлення документальних доказів агресії, організованої німецькими військовими
злочинцями.
Контроль вмісту показань. Кожен учасник допиту вирішує певні завдання: юрист,
який проводить допит, задає питання свідкові, свідок відповідає на них, інша сторона
може заявити протест у разі, якщо вважає питання неприйнятним. Якщо функціональні
обов’язки інших учасників допиту досить очевидні, то роль і мовний внесок судді в допит заслуговують окремого розгляду. Суддя може ставити питання свідку на будь-якому
етапі допиту.
Нагадування про обов’язки і забезпечення прав, дотримання норм поведінки. Іншою
особливістю спілкування суддів з допитуваними є принципова статусна нерівність. У діалозі ‘суддя — допитуваний’ останній найчастіше не має відношення до судової сфери
7

і не знає правил поведінки в суді, якщо тільки не йдеться про підсудного, який неодноразово бував на лаві підсудних. Такі особливості допитуваного знаходять відображення
не тільки в його власній мові, а й у мовній поведінці судді.
Надання дозволу / заборони. Повною мірою усвідомлюючи чітку роль судді, учасники, які проводять допит, прагнуть отримати дозвіл на певні дії, наприклад, на запрошення
додаткового свідка або заміну одного свідка на іншого. Ніхто, крім судді, не може дозволити свідку або підсудному залишити зал суду. Інструкції щодо цього робочого моменту,
зустрічаються і в російському, і в англійському матеріалах засідань Нюрнберзького процесу. Судді дякують свідкам і дозволяють їм піти.
DR. STAHMER: At present I have no further questions to address to the witness.
THE PRESIDENT: Very well. Then the witness can retire. [9.Testimony of Albert
Kesserling, 13.03.1946].
Уточнення та внесення корективів. Жанр судового допиту є формалізований та інституційно обумовлений з погляду розподілу ролей і послідовності мовної участі судді, обвинувачення, захисту, свідків, підсудних. Регламент допиту чітко визначений нормативними документами. У нашому дослідженні це Устав трибуналу, що був прийнятий в червні
1945 року та став головним документом, що визначав організацію та порядок діяльності
Міжнародного військового трибуналу. Уставом визначався склад Трибуналу: по одному
судді та його заміснику від кожної з країн-переможниць — СРСР, США, Великобританія та
Франція. Призначались вони урядами відповідних держав. Устав Трибуналу надавав процесуальні гарантії підсудним, а саме: право захисту в суді особисто та за допомогою адвоката, клопотати про виклик свідків, надавати суду докази в свій захист, надавати пояснення
з пред’явлених обвинувачень, допитувати свідків особисто або через адвоката, звертатись
до суду з останнім словом. Можна припустити, що мовна поведінка судді в рамках судового допиту визначається не тільки інституційними нормами, закріпленими в нормативних
документах, а й усталеними в судовій сфері традиціями:
(5) THE PRESIDENT: Наven`t copies of these documents been handed to the defendants?
COL. AMEN: Yes, so I understood. We have copies here. However, five German copies
have been distributed.
THE PRESIDENT: Well, the matter can be looked into. [10.Testimony of Rudolf Hoess.
15.04. 1946]
Вказівка на (не) правдивість показань. Коментар судді може стосуватися деяких фактів, викладених у показаннях свідків:
(6) THE PRESIDENT: “This is not a direct answer to the question. The question was that
you said some members of the government were more radical towards Jews than you were.
Would you tell us which of the members of the government were more radical than you were?
[10. Excerpts of the Testimony of Hermann Goering. 20.03.1946].
Кожна з сторін в суді наполягає на своєму баченні подій, і те, яку картину вторинної
реальності суддя вибере як об’єктивну, багато в чому залежить від вмілого використання мовних засобів у ході процесу, в тому числі під час допитів. Мовну сторону жанру
«судовий допит» доцільно розглядати в сукупності з прагматичними характеристиками
ситуацій мовної взаємодії судді з різними учасниками судового процесу.
Стандартна, повторювана структура судового допиту Нюрнберзького процесу сприяє використанню готових мовленнєвих формул: “ I ask to have your attention called to… “
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did you wish to say something?”, “ what was your question about?”, “ you cannot answer for
the cross-examination”, “ do you wish to re-examine?”, “ the Tribunal will adjourn”.
Висловлення є наочним зразком прояву влади в мові. Форми дієслів у мовленнєвих
фразах “you are testified”, “do you find”, “you assume responsibility for” представляють
інформацію як факт, який не підлягає обговоренню. Модальна конструкція “must say”
приписує свідкові певні обов’язки. За допомогою імперативів “ stand up”, “will you state
your name”, “ will you repeat”, “ will you sit down”, “will you remember” суддя дає послідовні інструкції. В іншій ситуації суддя привертає увагу свідка, коли той відволікається,
додатковою імперативною конструкцією:
(7) THE PRESIDENT: Now, a question concerning you personally. From whom did you
received your orders for the liquidation of the Jews and so forth? And in what form? [10].
Роз’яснення правових категорій, кваліфікація дій з точки зору права. Як і свідкам,
підсудним необхідні інструкції щодо правильних дій у суді, і суддя дає такі інструкції,
приймаючи рішення з урахуванням думки підсудного, якщо це передбачає процедура.
Перераховані тактики орієнтовані на допомогу учасникам допиту у створенні мовних виступів, які відповідають інституційним нормам, а також на регулювання взаємодії
між учасниками допиту.
Тактики, орієнтовані на відтворення вторинної реальності, сприяють ефективності
допиту і стосуються змістовного аспекту свідчень.
Таким чином, допит у Нюрнберзькому процесі є реалізацією мовленнєвого жанру «
судовий допит».
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ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА ТЕКСТУ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ
У статті розглядається проблематика мовного вираження простору в оповідному
тексті, а саме — когнітивне конструювання просторового оточення у свідомості читача під час процесу декодування мовних знаків художнього тексту.
Ключові слова: просторова лінгвістика, просторова референція, конструювання
простору, засоби вербалізації, просторові відносини в тексті, художній текст.
Просторова організація мовних засобів у літературному тексті — результат складної
взаємодії концептуальних та мовних факторів, що регулюють утворення та сприйняття просторового плану тексту. У художньому тексті як вторинній моделюючій системі
© Л. В. Губа, 2014
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індивідуальна картина світу втілюється за допомогою спеціально відібраних відповідно
до авторського замислу мовних засобів.
У літературному тексті специфіка його просторової організації визначається за допомогою кількох аспектів: граматичного простору (тобто засобів вираження просторових
відношень), онтологічного та об’єктивного простору, простору, який відбивається у свідомості автора, психологічного простору персонажа.
Просторова структура тексту утворюється за допомогою художнього простору,
що містить різні типи простору (географічний, психологічний, фантастичний) та
мовних засобів його репрезентації. Просторова структура охоплює всю систему просторових відношень в тексті.
Просторова структура також утворюється за допомогою використання автором
прямого та переносного значення лексичних одиниць із просторовою семантикою, топонімів, гідронімів тощо. Методика побудови просторової структури містить засоби
створення просторової структури (лексичні, морфологічні, синтаксичні) та прийоми
утворення просторової структури (сполучуваність та комбінування засобів) та моделі
побудови просторової структури (особливості побудови простору та просторових відношень у творчій діяльності автора).
Просторова структура тексту — це сукупність просторових відношень в тексті,
які утворюються за допомогою мовних засобів. Просторова організація уможливлюється описом локалізації процесу чи стану явища, що описується, авторською
панорамою опису подій, сприйняттям простору персонажами, розвитком сюжету та
системою образів простору.
Отже, для того, щоб осягнути всю глибину просторової структури тексту, неможливо
обмежитися вивченням лише деяких мовних засобів, наприклад, граматичних прийомів.
Вираження складних просторових відносин у оповідних текстах відбувається за умови
поєднання різних засобів. Зміст та смисл твору можна визначити не тільки через його
лексичну структуру, а й за допомогою просторових відносин, які надає сюжет твору.
Останніми роками вивчення простору в художньому творі стає все більш актуальним, оскільки використання ідей когнітивної лінгвістики дає можливість відповісти
на запитання, яким чином лінійне декодування мовних знаків художнього тексту уможливлює формування образу простору в свідомості читача.
Простір слугує для моделювання сюжетної та смислової структури художнього тексту, містить елементи вербалізації просторових відносин людиною, відображає систематизоване знання та уявлення людини про навколишній світ.
Вивчення проблеми зображення простору в художньому тексті в рамках лінгвістики бере початок із праць І. Гальперіна, який вводить до мовознавчого лексикону термін
„просторово-часовий континуум“, запозичений із точних наук, де останній означає концептуальну модель для великої кількості різноманітних видів руху. На відміну від літературознавства, лінгвістичний аналіз „просторово-часового континууму“ виходить з того,
що останній поєднує властивості художнього простору та часу (скінченність / нескінченність, перервність / безперервність, замкнутість / відкритість тощо), які виражаються у конкретних мовних формах. З точки зору лінгвіста просторово-часовий континуум
розуміється як одна із граматичних категорій тексту, яка визначає формально-структурну, а також семантико-композиційну побудову мовного матеріалу художнього тексту,
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враховуючи ту обставину, що „категорії тексту по-різному взаємодіють між собою в різних стилях і у різних жанрах“ [3: 524].
Слідом за І. Гальперіним, дослідники присвячують свої студії вивченню закономірностей формування просторових континуумів з метою створення їх типології та виявлення їх основних мовних характеристик.
Зокрема, І. Белоусов переконливо доводить, що для художнього твору континуальність значить набагато більше, ніж просто синтаксична ускладненість. Континуальність,
на його думку, — це засіб імітації континуальності реального світу. Адже дійсність безперервна, і для письменника (поета) створення універсаму художнього тексту можливе,
в першу чергу, за умови моделювання безперервності. Тільки рухаючись по континууму,
можна створити ілюзію безкінечності обмеженого простору [4: 2004]. У такому контексті
дискретність / континуальність виконують художні та комунікативні функції [2: 36–37].
Взагалі, просторово-часова характеристика художнього твору є одним із важливих
аспектів вивчення літературного твору. Традиційно це питання випливає із визнання
мімезису (наслідуваності) художнього твору, відображення у творі зовнішньої до нього
реальності. М. Бахтін обґрунтовував необхідність вивчення єдності просторово-часових
відносин у літературному творі: „Суттєвий (істотний) взаємозв’язок часових і просторових відносин, зображених у художньому творі явищ ми будемо називати хронотопом (що
дослівно означає „часопростір“)“ [1: 234].
Про особливості простору в художньому тексті говорить Ю. Лотман, розглядаючи
цю проблему зі структуралістських позицій: „Простір у художньому творі моделює різні
типи зв’язків картини світу: часові, соціальні, етичні тощо… категорія простору тісно
переплітається з тими чи іншими поняттями, що представлені в нашій картині світу як
окремі чи протилежні“. Дослідник зазначає, що „… у художній моделі світу „простір“
іноді метафорично висловлює зовсім не просторові відношення у моделюючій структурі
світу“. Таким чином, „художній простір репрезентує модель світу даного автора, яка виражається мовою його просторових уявлень“ [5: 252–253].
Далі Ю. Лотман пояснює, що ця мова характеризує загальні риси, вона значною мірою „належить часу, епосі, суспільним та художнім групам“. Художнику слова належить
лише вислів цією мовою, який складається із сполучених в індивідуальному досвіді
„просторових мов жанрів та видів мистецтва“, а також містить „моделі простору різного
ступеня абстрактності, що утворені свідомістю різних епох“ [там само: 253]. Це означає, що авторська присутність обмежується вибором та комбінуванням мовних засобів,
а не вираженням переживань та уяви творця.
У процесі декодування актуально-смислової інформації тексту інтерпретатором,
просторові маркери активують ті самі ментальні репрезентації (візуальні образи, орієнтувальні схеми, сценарії і т. д.), які активуються і в процесі сприйняття реального простору. Це дозволяє максимально наблизити схему аналізу до реального алгоритму сприйняття простору людиною. Особливо, якщо в основу схеми дослідження було покладено
принцип виділення „фону“ та „фігури“, який уможливлює здатність людини в процесі
сприйняття простору фокусувати увагу на певному об’єкті, сприймаючи все інше у вигляді фону і дозволяючи зміщувати фокус уваги із одного об’єкта на інший.
Кожна людина, по-своєму сприймаючи світ, конструює для себе свій особливий образ
простору. Тим паче вибудовує свій образ простору в своєму творі письменник. В. Топоров
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переконаний у тому, що „індивідуальність“ образів простору полягає у тому, що сама
роль „просторового“ у психоментальній структурі людини не вкладається у межі середніх, „загальноприйнятих“, типових норм. Автор припускає, що навіть якщо носій такого
індивідуального образу простору співставляє його — свідомо чи несвідомо — із геометризованим гомогенним, безперервним, нескінченно подільним та рівним самому собі
в кожній його частині “ньютонівським” простором, то він його „об’єктивує“та „опановує“, якщо використовувати термінологію Гайдеґґера, по суті інакше, ніж „посередній“
користувач простору [6: 446]. Такі „індивідуальні“ образи простору ми можемо спостерігати на прикладах художніх текстів.
Для того, щоб говорити про простір у творі, потрібно в першу чергу звернутися
до розгляду його структурних елементів, тобто розглянути мовні засоби вираження просторових відносин. Їх утворюють, з одного боку, слова, які позначають простір та предмети у межах певного простору (здебільшого іменники), а з іншого боку — такі слова,
як-от прийменники в німецькій мові, які визначають ці предмети в просторі. Серед них
Гайнц Фатер [14: 115] виділяє такі методи вираження просторової віднесеності: метод
позиціонування (статична просторова референція), метод спрямовування (динамічна
просторова референція) та параметричний (розмір, величина) метод (опис параметричних якостей об’єкта за допомогою прикметників).
Наразі було б не досить точно говорити про мовну репрезентацію простору в текстах,
навіть якщо йдеться про зображення реального географічного простору. Комунікація
в тексті, як і мовна комунікація загалом, спирається не тільки на мовну реалізацію феноменів світу. Скоріше за все при створенні текстів мова йтиме про те, щоб запропонувати
реципієнту знаковий продукт, реалізований у текстовому матеріалі, для того, щоб виходячи з нього реципієнт міг когнітивно утворити текстову модель, яка дорівнюватиме
просторовій моделі, сконструйованій в тексті [12: 42]. Така текстова модель має бути
змістовною, когерентною та відповідати прагматичним цілям комунікації.
До такої текстової моделі належить також когнітивне конструювання просторового
оточення, яке має значення в будь-якому тексті, як, наприклад, у пейзажному описі [див. 9].
Перш за все мова йде не тільки про те, щоб реципієнти лише когнітивно конструювали текстові моделі та пов’язаний з ними простір, а також про те, що автор твору у процесі
формулювання тексту спочатку обирає об’єкти та їх просторове положення із, наприклад, майбутнього пейзажного опису та водночас обирає стратегію мовного вираження,
для того, щоб передати своє сприйняття просторового оточення у певному тексті, оскільки „Мова вимагає лінійного вираження думки та вибору перспективи» [11: 20]. З цього
слідує, що власне сам автор твору не надає сформовану у вигляді тексту репрезентацію
простору. Він лише конструює певний простір на основі текстового матеріалу, обираючи
для нього елементи та перспективуючи в ньому репрезентації простору.
У випадку фікціональних (художніх) текстів, в яких мовно репрезентується фіктивний простір, ще виразніше можна побачити, що тут йдеться не про звичайний опис, а про
конструювання певного світу, який також значною мірою складається із окремих просторів, що репрезентуються в ньому. Важливою ознакою фікціональних текстів є також
те, що їм приписується фікціональна модальність референції [15: 140; 8: 27], яка виражається в тому, що фіктивний світ, який конструюється в тексті, у своїй цілісності нерівнозначний світу, що сприймається як „реальний“.
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Таким чином, референція та пов’язана з нею просторова референція великою мірою
присутня у фікціональних текстах. Знайомі елементи із житейського світу виконують
важливу функцію для конструювання фіктивного простору: як тільки їх згадують, вони
відразу ж активізують у реципієнта відповідний когнітивний фрейм відповідно до розуміння М. Мінські [див. 10]. Знання, що зберігається у цьому фреймі, може залучатися
реципієнтом для розбудови чи доповнення його текстової моделі.
Д. Щукина виокремлює два типи простору в художньому тексті: 1) зовнішній: ментальні репрезентації просторових моделей, що позначають місце дії через опис матеріальних об’єктів; 2) внутрішній: простір героя, який містить подієвий простір тексту,
а також думки та почуття героя [7: 15].
Слід розглянути також допоміжну техніку, яку застосовують автори літературних
текстів. Мова йде про наративну перспективу, через яку читачу репрезентується відповідний фіктивний світ.
Транскрипція когнітивного уявлення до його вербалізації, а потім обов’язково лінеаризованого для сприйняття реципієнтами текстового матеріалу вимагає, як уже зазначалося, перспективації текстового світу, що конструюється. Вкладена у певному тексті інформація може бути описана з різних перспектив (точок зору). Таким чином, наприклад,
діючі особи певного художнього тексту мають свою власну відповідну перспективу, яка
маніфестується в їхніх виразах, а також (коли вони є в наявності) у переданих думках чи
імпліцитно через їхні дії.
Результат художнього конструювання тексту за допомогою поєднання перспектив
можна назвати разом із лінгвістом К. Зауером [13: 130] мультиперспективним (зі сторони творця тексту) чи, як сказав би М. Бахтін, поліфонним [1] інсценуванням, в якому
кожна перспектива, а також кожна перспективація як форма її мовної реалізації відіграє
комунікативно-стратегічну роль.
Проведений аналіз висвітлює механізм конструювання простору в художньому тексті та виділяє основні принципи такого конструювання.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТА И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
В статье рассматривается проблематика языкового выражения пространства
в повествовательном тексте, а именно – когнитивное конструирование пространственного окружения в сознании читателя в процессе декодирования языковых знаков
художественного текста.
Ключевые слова: пространственная лингвистика, пространственная референция,
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THE SPATIAL STRUCTURE OF THE TEXT AND ITS COMPONENTS
The article examines the problems of the linguistic expression of space in a narrative text
and namely the cognitive creation of the space environment in the reader’s mind during the
decoding process of linguistic signs in a literary text.
Keywords: spatial linguistics, spatial reference, space creation, means of verbalization,
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ЛНУ ім. Івана Франка, Львів
ІНТЕРДИСКУРСИВНІСТЬ ЯК ТИПОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЕЗОТЕРИЧНОГО ДИСКУРСУ
Стаття присвячена особливостям реалізації явища інтердискурсивності у езотеричному дискурсі. Здійснюється порівняльний аналіз типологічних рис езотеричного,
дидактичного, політичного та науково-популярного дискурсів.
Ключові слова: дискурс, езотеричний дискурс, ченнелінг-дискурс, адресат, адресант, аргументативна комунікація.
Суспільству 20 ст., особливо другої його половини, властиве тяжіння до містичних,
загадкових явищ; відновлення інтересу до таємних древніх знань та пошук джерел отримання таких знань. Таким чином, виникають різноманітні езотеричні гуртки та формується новий вид дискурсу — езотеричний (від давньогрецького ἐσωτερικός — внутрішній).
Дана стаття ставить за мету виявити типологічні риси езотеричного дискурсу та простежити особливості реалізації ознак інших дискурсів у його тканині. Новизна дослідження полягає як у матеріалі аналізу (езотеричний дискурс), так і у самому предметі
науково розгляду. Актуальність статті — у антропоцентричній спрямованості наукового
пошуку як провідній концепції сучасного мовознавства.
Розглядаючи езотеричний дискурс з точки зору класифікаційних ознак, можна стверджувати, що у своїй основі він є інституційним, оскільки передбачає чітко визначені рольові характеристики його учасників. Роль адресанта асоціюється з образом духовного
вчителя — проводиря у світі духовник практик, духовного вдосконалення та на шляху
до просвітлення, а також того, кому відкриті таємниці світобудови та законів Всесвіту.
У ченнелінг-дискурсі ця роль належить позаземній свідомості, яка за посередництва ченнелера передає необхідну інформацію щодо вищезгаданих аспектів буття; авторський езотеричний дискурс цю роль відводить власне безпосередньому автору тої чи іншої езотеричної праці, людині, яка вже досягла певного духовного розвитку і здатна своїм досвідом
допомогти у цьому іншим. Роль адресата езотеричного дискурсу також має чітко виписану
модель: це — людина у пошуку духовної істини, людина, яка прагне пізнати непізнане та
непізнаване і відшукати засіб досягнення того стану, який називають просвітленням.
Коли ми говоримо про інституційність дискурсу, перш за все маємо на увазі, що
за ним стоїть певний соціальний інститут або, у ширшому тлумаченні, певне (чи певні)
угрупування, які позиціонують себе як спільноту, об’єднану певними світоглядними позиціями. Саме у такому значенні можемо говорити про езотеричний дискурс як інституційний тип дискурсу і його дві ключові складові: мету та учасників.
Метою езотеричного дискурсу є зміна світогляду особистості щодо духовної складової життя людини, визначення її як пріоритетної та підпорядкування матеріального
духовному. Така мета передбачає низку завдань, набір яких різниться у кожного із адресантів. Серед найбільш частотних слід виділити: роз’яснення ієрархії істот у Всесвітах
© Т. В. Петрик, 2014
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та місця людини у цій системі; визначення сутності людської істоти у нашому (тривимірному) просторі та інших вимірах; пояснення історії людства з езотеричної точки зору; «обожествлення» людини як частини Бога; зазначення духовної місії людської раси;
інформування та пропагування шляхів духовного розвитку людини; передача технік для
фізичного та духовного вдосконалення. Серед побічних тем та завдань (найчастіше побічні теми простежуємо у ченнелінгах як одному із різновидів езотеричного дискурсу)
зустрічаємо: інформація-роздуми про політичні, екологічні та соціальні проблеми як віддзеркалення духовної деградації; пророцтва та передбачення долі людства (залежно від
ступеню виконання своєї місії).
Водночас, попри інституційний характер, езотеричному дискурсу властиві й вкраплення дискурсу персонального в силу того, що, незалежно від моделі адресанта (позаземний
розум це чи людина), у кожній із цих моделей присутнє індивідуальне особистісне бачення, розуміння та світосприйняття і це реалізується у такому типі буттєвого спілкування,
як смисловий перехід (прямий буттєвий дискурс) та його композиційно-мовленнєва форма — роздуми. Ця форма частіше зустрічається у авторському езотеричному дискурсі, де
автор через роздуми та риторичні питання дає визначення неочевидним явищам, які мають
відношення до внутрішнього світу людини, та підводить читача до розуміння духовних
істин. Іншим видом вкраплень персонального дискурсу є опосередкований буттєвий дискурс, реалізований через алегоричний розвиток постульованої ідеї у такому жанрі як притча. Авторські притчові вкраплення зустрічаємо у ченнелінгах Крайона.
Окрім симбіозу інституціонального та персонального у езотеричному дискурсі простежуємо й ознаки низки інституційних дискурсів, що свідчить про накладання площини
цього дискурсу на ті суспільні сегменти, які, зазвичай, асоціюються з іншими дискурсами.
Так, простежуємо споріднені риси езотеричного дискурсу із дидактичним за кількома параметрами. Перш за все, це — рольовий статус актантів: пара вчитель-учень характерна
для обох дискурсів із тою відмінністю, що в езотеричному дискурсі «навчання» йде по лінії духу, людської душі, в той час як дидактичний дискурс спрямований на розширення
розумового потенціалу та соціалізації особистості. Адресантом у обох випадках виступає
«той, кому є що сказати (тому що він особистість та професіонал), і той, хто вміє це робити (тому що він професійно компетентний)» [1: 114], водночас адресат — «це отримувач
інформації, тобто значною мірою об’єкт аніж суб’єкт комунікації» [1: 115]. З точки зору класифікації дискурсів за ознакою їх співвіднесеності з типами мовлення за метою як
дидактичний дискурс, так і ченнелінг є пізнавальною (інформаційною) комунікацією, коли макроінтенцією мовця є намір проінформувати співрозмовника, сформувати у слухача
нове знання про предмети та явища об’єктивного світу, викликати допитливість. Усі види
інформаційного мовлення «об’єднує спільна ситуація, яка полягає у відсутності (усвідомленому чи ні) у адресата необхідної йому інформації, внаслідок чого й виникає необхідність її передати» [2: 41]. Відмінність між зазначеними дискурсами у тому, що з точки зору
новизни пропонованих знань дидактичний дискурс має на увазі суб’єктивно нові знання
(тобто нові для даного слухача); ченнелінг, зазвичай, передбачає передачу інформації, яка є
новою для усіх людей земної цивілізації, тобто становить об’єктивно нові знання.
Щодо процесу перебігу комунікації спорідненість простежуємо на кількох етапах:
1) на етапі формування пропонованого матеріалу його вибір мотивований інтенцією ініціатора комунікації — вчителя (як освітнього, так і духовного), оскільки саме
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він визначає, що на часі для передачі учневі, а для чого йому ще потрібно акумулювати інші знання;
2) на етапі викладу інформації знання постає як двокомпонентна одиниця (старе / нове), дихотомічна єдність наявної / набутої інформації про оточуючий світ; розгортання
комунікації йде шляхом чергування елементів відомого та невідомого;
3) на етапі засвоєння знання в рамках дискурсивного процесу концептуальний образ,
змодельований вчителем через вербальну форму, «матеріалізується» на ментальному
рівні та формує у адресата змінену картину світу (див. Г. Гийом «Принципы теоретической лингвистики» [3: 71]).
Інформаційне мовлення є одним із найбільш поширених у людському спілкуванні
і присутнє як складовий елемент у переважній більшості дискурсів. Інформування та
вплив є двома основними функціями і такого дискурсу, як науково-популярний, який
також виявляє схожі риси із езотеричним, з ченнелінгом зокрема. Окрім настанов та
інструкцій на шляху духовного розвитку ченнелінги багатьох позаземних істот містять
доволі детальний матеріал про існування різних форм життя в інших вимірах (Крайон,
Сет), про світобудову та вселенську ієрархію (Блаватська, Крайон, Плеядіанці, Сет),
людську ДНК та її роль у місії людства (Крайон, Асамблея світла, Хатор), тобто наукові
теми із відповідною насиченістю науковою термінологією. Наприклад:
Magnetic fields are very significant to your biology! In addition, magnetic fields can (and
do) affect your spiritual consciousness. The magnetic field of your planet is necessary for your
biological health, and is fine tuned to fit within your spiritual scheme [4: 24–25].
Your biology was given permission to change with your astral growth at this time, and the
mechanics were given to the magnetic portion of your DNA for this purpose [5: 35].
Для того, щоб інформацію була сприйнята пересічним читачем ченнелінг-дискурс
використовує дискурсивні стратегії популяризації, притаманні науково-популярному
дискурсу: «тематичну редукцію, зменшення щільності інформативності, використання
наочності, оціночності і динамічності» [6: 12]. Тематична редукція, тобто відбір наукової і технічної інформації, що підлягає вербалізації у дискурсі, передбачає згортання загальних і фахових знань, які присутні у концептуальній системі адресата, шляхом випущення нерелевантних для опису даної ситуації характеристик, узагальнення інформації.
Стратегія зменшення щільності інформативності організує інформацію у дискурсі таким
чином: повернення до досвіду, який міститься у особистій моделі ситуації, перехід від
абстрактного знання до більш конкретного шляхом пояснень і конкретизації, використання надмірної інформації. Безпосередньо роз’ясненню фактів науки слугує стратегія
створення наочності: зовнішня (візуальна), та внутрішня (перенесення досвіду з однієї
когнітивної царини до іншої). Використання оціночності спрямоване на вирівнювання оціночних стереотипів комунікантів. Оціночність формується шляхом перенесення
центру ваги на один з компонентів у співвідношенні “раціональне — ірраціональне”.
Стратегія динамічності дає можливість спостерігати явище в динаміці, створюється активізацією сценаріїв у пам’яті адресата [7: 205–206].
За своїм призначенням мовні засоби науково-популярного дискурсу можна поділити
на три основні функціональні групи: засоби безпосередньої передачі наукової інформації; засоби роз’яснення наукового змісту і створення контакту між автором і читачем;
засоби активного впливу на читача з метою переконання, спонукання до дії, формування
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у нього оціночної орієнтації [7: 205]. Аналогічні функціональні групи засобів спостерігаємо у тих ченнелінгах, які торкаються наукових аспектів буття людства. Щодо лексичного наповнення, слід зазначити, що обом типам дискурсу характерне спрощення
значень термінів та зменшення їх об’єму / змісту, роз’яснення наукового змісту від відомого до невідомого, передавання наукових знань і переконань у загальнодоступній формі із використанням наукових, художньо-белетристичних і розмовних мовних засобів.
Об’єднання різних елементів мови надає цим елементам якісно нової функціональної
своєрідності, яка сприяє поєднанню науковості з доступністю у викладі інформації.
Наступним типом дискурсу, який знаходить точки дотику із ченнелінгом є політичний дискурс. Спільність рис простежуємо на рівні топосів (у Хатор, Крайона): глобальні
політичні проблеми влади та військово-політичні конфлікти, оцінка політичних стратегій
та стилю керівництва окремих політиків (зазвичай, зі сфери політичного життя США),
заклики до активного та свідомого суспільно-політичного життя. Наприклад:
Did you notice? The country right below the one we channel in just had an unusual election [USA]. It is a country founded on «majority rule,» but it now has no real majority! Did
you notice? In order for it to do anything in its Congress, many more than ever before must
cross the bridge of differences — the aisle, as they call it — and join the others who do not
believe as they do. [8].
На стратегічному рівні спільність проявляється у використанні адресантом тих стратегій та тактик, які виступають ознаками аргументативної комунікації. Аргументативна
комунікація — це спілкування між окремими індивідуумами або окремим індивідуумом
та аудиторією з яскраво вираженою спрямованістю на вплив та контроль за свідомістю
адресата з метою внести зміни у його модель світу [9: 58] спонукати його здійснити чи,
навпаки, не здійснювати тих чи інших дій (як вербальних, так і невербальних). У цьому
випадку ми спостерігаємо прояви регулятивної функції мови, яка належить до конститутивних функцій, тобто тих, що визначають природу мови в цілому. По суті, будь-яке
висловлювання, яке несе певну інтенцію автора, містить і певний компонент впливу
на співрозмовника, тобто будь-який акт комунікації — це вплив мовця на слухача, а кінцевою метою будь-якого тексту є забезпечення впливу. Дискурси різняться тим, на яку
із конститутивних функцій мови вони орієнтовані у першу чергу. «Політичний дискурс,
поряд із релігійним та рекламним, входить у групу дискурсів, для яких провідною є регулятивна функція» [2: 47], функція впливу за посередництва мови. Ченнелінг-дискурс базований на регулятивній та референтній (інформативній) функціях. Інформативна функція реалізується у передачі знань, недоступних людській свідомості в силу обмеженості
свого тривимірного існування. Аргументативна комунікація в даному випадку зводиться
до взаємодії двох картин світу, коли позаземна істота змальовує іншу реальність буття
та стверджує її істинність, спонукає адресанта прагнути цієї реальності та виконувати
необхідні кроки для її досягнення. «Когнітивний аспект аргументації полягає у тому, що
в ході аргументації здійснюється взаємодія систем сприйняття, репрезентації та продукування інформації, тобто когніція» [10: 14–15].
Ще однією спільною рисою політичного та езотеричного дискурсів виділяємо функцію
проекції в майбутнє та минуле. Значна частина політичної комунікації присвячується прогнозуванню майбутнього: прогнозування наслідків вибору тої чи іншої політичної альтернативи, а отже і світлого майбутнього або кінця світу. Минуле подається як зразки позитивного
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чи негативного досвіду, апеляція до який використовується як прийом аргументації. У езотеричному дискурсі (особливо яскраво це виражено у ченнелінгах) негативні вчинки та події минулого подаються як причина всіх сучасних негараздів та страждань людства, і переорієнтація людини на пропоновані та пропаговані цінності є запорукою уникнення повтору
цих страждань. Таким чином, аргументація та вплив на адресанта здійснюється на прийомі
контрасту: негативного минулого, можливості свідомого вибору «правильного шляху» в теперішньому та перспектив позитивного майбутнього. Прогностичність загалом є однією із
характерних рис більшості ченнелінгів: людству прогнозують зміну в сторону духовності,
вихід на новий етап розвитку, перехід у чотиривимірну модель існування.
Як бачимо езотеричний дискурс як інституційний у своїй основі виявляє не лише
ознаки поєднання інституційного та буттєвого, але й наявність рис, властивих іншим
типам інституційного дискурсу. Перспективним видається відстеження типологічно схожих та відмінних рис між релігійним та езотеричним дискурсом з точки зору спільності
регулятивної функції та спорідненості топосів.
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ИНТЕРДИСКУРСИВНОСТЬ КАК ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Статья посвящена особенностям реализации явления интердискурсивности
в эзотерическом дискурсе. Проводится сравнительный анализ типологических черт
эзотерического, дидактического, политического и научно-популярного дискурсов.
Ключевые слова: дискурс, эзотерический дискурс, ченнелинг-дискурс, адресат,
адресант, аргументативная коммуникация.
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PECULIARITIES OF INTERDISCOURSIVE VERBALIZATION
IN ESOTERIC DISCOURSE
The article deals with the peculiarities of the interdiscoursive verbalization in esoteric
discourse. The contrastive analysis of the typological features of esoteric, didactic, political
and popular-science discourses is carried out.
Key words: discourse, esoteric discourse, channeling-discourse, addresser, addressee, argumentative communication.

УДК 811.112.2’373.7
Остапович О. Я., канд. філол. наук, доцент
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ
СЕМІОТИКО-ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПІДХІД
ДО ВИВЧЕННЯ ПАРЕМІОЛОГІЇ
У статті розглядається проблема філософського тлумачення феномену паремій
як світоглядної категорії та мовленнєво-прагматичної одиниці. З позицій культурної
семіотики, феноменології та герменевтики прислів’я трактуються не як поведінкові
регулятиви чи вмістилища національної ментальності, а як експоненти культурного
знання. У мовленні вони насправді активуються post factum для виправдання конкретних амбівалентних дій і дезактивуються та замінюються на протилежні за ціннісними
установками через гетерогенність та дифузність навколишньої позамовної дійсності.
Ключові слова: пареміологія, семіотика, феноменологія, герменевтика, поведінковий регулятив, ціннісна установка.
Постановка проблеми. Дослідження паремійного фонду європейських мов дотепер
виходили з традиційного уявлення про прислів’я як превентивно-прескриптивні одиниці,
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поведінкові регулятиви і начебто виразники «неповторної національної ментальності».
Проте цьому очевидно суперечить амбівалентність, негомогенність, дифузність та контрадикторність паремійного фонду як німецької, так і української мови, у якому водночас
постулюються прямо протилежні ціннісні установки:
Gemeingut geht über Eigengut; liebe deinen Nächsten wie dich selbst але jeder ist sich
selbst der Nächste; Morgenstunde hat Gold im Munde; ohne Fleiβ kein Preis але Morgenstunde
hat Gold im Munde und Blei im Arsch; що громаді, те й бабі; громада — великий чоловік;
гуртом і батька легше бить але своя сорочка ближче до тіла; хто рано встає, тому
Бог дає; без труда нема плода але дурних робота любить; від роботи коні дохнуть etc.
Очевидно, таке традиційне тлумачення не повністю адекватно передає суть даного
мовного феномена і потребує альтернативного теоретичного базису.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Великий італійський письменник та
класик семіотичної науки Умберто Еко з цього приводу справедливо зауважив, що очевидною слабкістю дискурсу є обмежена кількість назв та дефініцій для нескінченної
кількості окремих речей: «Люди завжди говорять назагал, в той час як речі є завжди
одиничними» [1: 23].
Паремія за своєю природою є не лише мовною та мовленнєвою одиницею, комплексним ідіоматичним знаком із ситуативним денотатом, але й експонентом знання — як
сформульованого, об’єктивованого, так і несформульованого, лише в потенціалі — поведінково-регулятивного. На наш погляд, можна вести мову про «мовчазне», рецептне
знання паремій, яке зовсім не обов’язково буде активоване за будь-яких обставин.
Ця евристика корелює з положенням російських класиків Ю. Лотмана та
Б. Успенського про «об’єктивовані» та «необ’єктивовані» культурні коди [2: 179]. Саме
це філософське підґрунтя ми вважаємо продуктивним для розгляду світоглядних основ
паремійного фонду.
Мета нашої розвідки — розробити теоретичне тлумачення феномену паремій у феноменологічному та герменевтичному розумінні через базову категорію знання як семіозису та культурного коду.
Виклад основного матеріалу дослідження. Уже стало загальновизнаним твердження про те, що мовна картина світу є лише частиною (і не обов’язково науково адекватною) загального образу дійсності. Клішовані репродуковані мікротексти (в. т. ч.,
крилаті вислови, афоризми, цитати, прислів’я та приказки) знаходячись на межі між
langue i parole, ілюструють базову антиномію дискурсу як проміжної сфери між кодом
і текстом. Через частотне клішоване уживання таких мовних одиниць, мова справді
значною мірою нав’язує мовцям певні інтерпретації дійсності. Цей механізм реалізується у формі сугестії одного досвіду і ускладнення, затемнення, відходу на другий
план іншого, таким чином, проявляючи, за Е. Сепіром, діалектику “габітуального і
потенційного досвіду” [3: 22]. Світогляд, фіксований у паремійному фонді, зазвичай
патріархально-консервативний, за умови його вербалізації, не може не викликати відчуття суттєвої прогалини у знаннях про дійсність, більше того — очевидними стають
протиріччя між дійсністю у чуттєвому сприйнятті й усвідомленні та нав’язуваною мовою поняттєвою таксономічною категоризацією, в тому числі, евалюативною, у якій
роль паремій є загальновизнаною. Адже наявність у досвіді нестандартних оцінок
певних явищ, відмінних від стереотипних, ставить під сумнів авторитет прислів’я як
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«мудрості» чи «істини», яка в ідеалі не може суперечити дійсності. Але проблема полягає в тому, що з точки зору феноменологічно-герменевтичного підходу, реальна навколишня дійсність є не впорядкованою таксономією, до якої люди підсвідомо прагнуть,
щоб подолати хаос та ентропію («вербалізувати» хаотичний потік вражень про довкілля, здійснити “das Worten der Welt” за Л. Вайсгербером [4]), а радше гетерогенною,
багатовимірною, суперечливою і дифузною картиною.
Мовна картина світу за такого підходу виступає синтезом конкретного і абстрактного, домовного (природнього) і мовного (культурного). Поняттєва категоризація (первинно неусвідомлена) та членування дійсності насправді дають лише ілюзію впорядкованості цього хаосу.
Ми погоджуємось із розробленою чеським фахівцем Я. Кайфошем [5: 55] схемою
інтерпретації дійсності мовними засобами як пошуку картини, що характеризується такими прототиповими якостями мовного світогляду:
КАТЕГОРІАЛЬНА НЕПРОБЛЕМНІСТЬ — ВІДОМІСТЬ — ЧЛЕНОВАНІСТЬ —
ВПОРЯДКОВАНІСТЬ — ІНТЕРПРЕТОВАНІСТЬ — ПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ —
ОЧІКУВАНІСТЬ — ЗВИЧНІСТЬ — ЗАСПОКІЙЛИВІСТЬ —
ПЕВНІСТЬ, УБЕЗПЕЧЕНІСТЬ.
На противагу цьому реальна дійсність переважно виявляє прямо антонімічні
характеристики:
АКАТЕГОРІАЛЬНІСТЬ — НЕВІДОМІСТЬ — НЕЧЛЕНОВАНІСТЬ —
НЕВПОРЯДКОВАНІСТЬ — НЕІНТЕРПРЕТОВАНІСТЬ — НЕПЕРДБАЧУВАНІСТЬ —
НЕОЧІКУВАНІСТЬ — НЕЗВИЧНІСТЬ — ЗАНЕПОКІЙЛИВІСТЬ —
НЕПЕВНІСТЬ, НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ.
Феноменологічне тлумачення виникнення і функціонування паремій якраз і полягає
внутрішній потребі в певності й захищеності, що є причиною тенденції дотримуватись
у мовленні генералізованих мовних виражень (світоглядних стереотипів, вербалізованих
стереотипними судженнями, в. т. ч., паремійними кліше), а дійсність, яка цим судженням
суперечить, не помічати, ігнорувати і витісняти. Саме цим пояснюється добре відома
аксіологічна застиглість паремій. Конкретне, одиничне, що суперечить «мудрості народній», при такому підході розглядається як прикрий виняток, непорозуміння, що не може
ставити під сумнів «вічні» загальні правила. Таким чином підтримується ілюзія скінченного набору життєвих правил, дотримання яких гарантує бездоганне поводження зі
світом, на кшталт Біблійного Декалогу.
Герменевтичний підхід до вивчення паремій виходить із протилежної гіпотези.
Насправді, прислів’я переважно вживаються нами в повсякденному побутовому мовленні радше, щоб виправдати post factum наші цілком конкретні вчинки. Саме тому здоровий
глузд завжди віднайде прислів’я для виправдання будь-чого (sic!) Якщо ж дія суперечить
паремійним проскрипціям, то прислів’я дезактуалізується з parole в langue, а обирається
інше, протилежне за змістом.
Це наближає прислів’я до культурологічного феномена міфу у класичній інтерпретації Роланда Барта: «Міф усуває складнощі і діалектику та суперечності заради… втішної ясності» [6: 278].
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Необхідність такої редукції очевидна з огляду на уже згадану контрадикторність паремійного фонду, який у історичному вимірі є виразником різних типів світогляду та
фіксує в різні часові періоди різні світоглядні установки:
— магічно-фаталістичні (keiner kann seinem Schicksal entgehen; долю конем
не об’їдеш);
— аж до есхатологічних (всі там будемо; семи смертям не бувати);
— народно-релігійні (jeder für sich selbst, nur Gott allein für alle; Glaube kann
Berge versetzen; без Бога — ні до порога);
— гуманістичні (jeder ist seines Glückes Schmied) etc.
У постмодерну ж добу акцентування амбівалентності навколишньої дійсності
(alles ist relativ), навпаки, призводить до своєрідної догматизації антидогматизму, ба навіть абсолютизації парадоксів, що знаходить своє вираження у масовій моді на пародіювання паремій, широкому вжитку антиприслів’їв та веллеризмів, назагал людичному
підходу до мови та меметичному медіавірусному розмноженні кліше, що заперечують
начебто «вічні» прості істини паремій: Schönheit vergeht, weil Tugend besteht; Lüge hat oft
nicht kurze, sondern lange und schöne Beine; die Axt im Haus erspart den Scheidungsrichter.
Причиною цього феномена є «зворотній бік» підходу до пізнання істини і потреби
в ній. Уявлення про істину, на думку того ж Я. Кайфоша [5: 60], знову ж-таки концентруються навколо базових, прототипових характеристик:
ВІДДАЛЕНІСТЬ –ПРИХОВАНІСТЬ –ТРИВАЛІСТЬ (ВІЧНІСТЬ, УСТАЛЕНІСТЬ) —
ВСЕЗАГАЛЬНІСТЬ (ДОСКОНАЛІСТЬ) –ПЕВНІСТЬ, УБЕЗПЕЧЕНІСТЬ.
Саме під цю матрицю мовна свідомість традиційно намагається «підігнати» вербалізовану нами дійсність, в той час, як реальні спостережувані факти, що суперечать стереотипам, описуються, в тому числі, мовними засобами у категоріях:
БЛИЗЬКІСТЬ — ОСЯЖНІСТЬ — НЕТРИВАЛІСТЬ (СКОРОМИНУЩІСТЬ,
НЕСТАЛІСТЬ) — НЕЗАГАЛЬНІСТЬ (НЕДОСКОНАЛІСТЬ) — НЕПЕВНІСТЬ, НЕБЕЗПЕКА.
Зрештою, буремні суспільно-політичні події в Україні останніх кількох місяців активували у масовій свідомості нові варіанти прислів’їв (моя хата скраю — я першим
стріляю / першим ворога стрічаю; Москва слезам не верит — она кровушки просит),
крилаті вислови, афоризми і меми минулих десятиліть, які здавалися архаїзмами, але
виявилися актуальними і доречними саме за даних обставин. Серед них, за нашими спостереженнями, особливо вирізняється літературний доробок Вінстона Черчілля. Тут спостерігаємо у масовому недійному вжитку як багаторазово відтворювані ледь не усіма мовами світу поняття “залізної завіси” і “холодної війни”, обіцянку чесного політика своїм
виборцям у критичний час «нічого, крім поту, сліз і крові», контамінацію із крилатим
виразом Р. Рейгана про «хрестовий похід проти Імперії Зла», так і дидактично-повчальні, але, на жаль, дотепер практично цілковито ігноровані провербіальні максими, про те,
що «обираючи між ганьбою і війною, Захід, вибравши ганьбу, отримає і ганьбу, і війну»
і що «фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами».
Висновки.
Герменевтичний підхід до вивчення паремій виходить із протилежної до традиційної валоративної, поведінково-регуляторної гіпотези паремії як дидактичного засобу з превентивною дією. Згідно з нею, прислів’я є виразниками діалектики габітуального, узвичаєного та
потенційного досвіду індивіда і мовної спільноти та результатом внутрішньої психологічної
24

потреби у надійності, певності, захищеності. Це спричиняє тенденцію до дотримання генералізованих клішованих мовних виражень світоглядних стереотипів, тобто стереотипних
суджень у формі паремій. Наявність фіксованого у пареміях скінченного набору життєвих
правил, дотримання яких гарантує бездоганне поводження зі світом, є не більш ніж ілюзією. Прислів’я насправді є загальними висловами, які щоразу активуються або деактивуються post factum для виправдання конкретної дії. Саме тому здоровий глузд завжди віднайде
прислів’я для виправдання будь-чого, навіть відвертого парадоксу чи абсурду.
Таким чином, прислів’я є не містичною «народною мудрістю» чи «правдою», а мовним результатом пошуку тривалого і гомогенного та простого, що приховується за минущим, гетерогенним та складним, що почасти може бути й перешкодою для адекватного
пізнання дійсності.
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СЕМИОТИКО-ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ
ПАРЕМИОЛОГИИ
В статье рассмотрена проблема философского толкования феномена паремий как мировоззренческой категории и речевой прагматической единицы. С позиций культурной семиотики, феноменологии и герменевтики пословицы трактуются
не как поведенческие регулятивы или вместилища национальной ментальности, а как
экспоненты культурного знания. В речи они на самом деле активируются post factum
для оправдания конкретных амбивалентных действий и дезактивируются и заменяются на противоположные по ценностным установкам из-за гетерогенности и диффузности окружающей внеязыковой действительности.
Ключевые слова: паремиология, семиотика, феноменология, герменевтика, поведенческий регулятив, ценностная установка.
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SEMIOTIC HERMENEUTIC APPROACH TO THE STUDY OF PAREMIOLOGY
The article deals with the problem of philosophic explanation of the phenomenon of proverbs as the world view-category and speech pragmatic unit. From the point of view of cultural
semiotics, phenomenology and hermeneutics, proverbs are considered not as the behavior
regulatives or containers of the folk mentality, but as the exponents of cultural knowledge. In
the speech they are actually activated in order to justify post factum the definite ambivalent
actions are deactivated and replaced by the other contradictory ones according to the wealth
prescriptions due to the heterogeneity and diffuseness of the surrounding extralinguistic reality.
Key words: paremiology, semiotics, phenomenology, hermeneutics, behavior regulative,
wealth prescription.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПТА, СИМВОЛА І СЛОВА
Стаття присвячена теоретичному аналізу лінгвістичних понять концепту, символу та
слова. Ці поняття розглядаються з позицій як традиційної, так і когнітивної лінгвістики.
В результаті аналізу їхньої взаємодії пропонуються критерії розмежування цих понять.
Ключові слова: концепт, символ, слово, лінгвокультурний, етнокультурний, маркованість.
Людина оперує концептами, словами та символами, осмислює світ і себе в навколишньому світі в значній мірі завдяки цим поняттям. Ці три поняття є базовими у лінгвістиці,
проте їхня роль та приналежність, окрім лінгвістики, до інших галузей дослідження зумовлює їхню складність та розбіжності у трактуванні. Це зумовлює актуальність даної статті.
Поняття концепту є об’єктом дослідження, окрім лінгвістичної, філософської, психологічної, літературознавчої, культурологічної наук. У всіх цих випадках концепт мислиться як комплексне, багатомірне соціопсихологічне та культурно-значуще утворення,
що співвідноситься з колективною та індивідуальною свідомістю і пов’язане зі сферою
науки, мистецтва, побуту та соціальним середовищем, в якому перебуває суб’єкт мовлення [1]. Концепти відносяться до ментальних структур, які у когнітивній лінгвістиці
представляють собою пакети структурування та збереження знань, головним завданням
яких є опрацювання нової інформації. У процесі комунікації мова виступає своєрідним
упакуванням думки, специфіка якого визначається типами знань [2: 7–10]. У рамках філософської теорії пізнання та відображення дійсності визначення концепту, за твердженням Воркачова С. варіюється від широкого (складні ментальні утворення, такі як думка,
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знання, віра), до вузького (смисли, якими оперує людина в процесі інтеріоризації), тобто
у філософському осмисленні концепт трактується як згорнуте знання людини про світ,
як складова світогляду, концептуальної картини світу, яка в процесі визначення виражається при допомозі мовних засобів [3].
У сучасній лінгвістиці виділяють два основні підходи до вивчення концепту — лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний [3; 4]. Лінгвокогнітивні методи дослідження
концепту відображають ціннісно-нормативну систему індивіда, а лінгвокультурологічні — виявляють способи фіксації дійсності у свідомості носіїв мови, тобто певного етносу. О. Селіванова виділяє сім трактувань концепту, найбільш прийнятним з яких науковець вважає інтегративний підхід, де він мислиться як термін, який пояснює одиниці
ментальних і психологічних ресурсів нашої свідомості і тієї інформаційної структури,
яка відображає знання та досвід людини; оперативна змістовна одиниця пам’яті, концептуальної системи та мови мозку, всієї картини світу [5]. Це трактування концепту
відповідає природі символу.
Лінгвокультурологічне вивчення концептів було започатковане А. Вежбицькою
[4; 6], яка порівняла декілька ключових понять на матеріалі різних мов. Для того, щоб
визнати, чи певний концепт є ключовим у лінгвокультурі, необхідно, щоб він був загальновживаним, частотним, входив до складу афоризмів, приказок, прислів’їв [7: 63].
Такий підхід спрямований на виявлення подібних та відмінних способів фіксації дійсності у свідомості носіїв мови, оскільки це є обраний етносом спосіб адаптації до світу.
Ключові слова стисло виражають концепти окремих культур і визначають основні риси
національного менталітету. Ці положення є релевантним до символів, оскільки вони є
згорнутими текстами, що відображають національну специфіку.
Про концепт насамперед говорять як про оперативну одиницю пам’яті, ментального лексикону, культурних інтеріоризацій, мови мозку і всієї картини світу, відображеної
у психіці людини [8: 90]. Концепт розуміють і як мінімальну (атомарну) одиницю лінгвокультури, наділену психоментальними, етнокультурними, регулятивними і аксіологічними властивостями, сферою об’єктивації якої є мова, мовлення, текст і дискурс [9: 249].
Основні властивості загальнокультурного концепту (поняттєвий, ціннісний, асоціативний) насичуються фоновими елементами архетипічного, символічного та міфологічного
порядку. Символ є одним із основних засобів вербалізації концепту, оскільки при культурологічному підході їхні параметри як одиниць лінгвокультури збігаються.
Що стосується структурної будови концепту, то вона тришарова, з такими компонентами: понятійний субстрат (ядерна частина), перцептивно-образна складова, валоративний (ціннісний) епістрат. Понятійний субстрат відображує його денотативну
співвіднесеність, ціннісний епістрат — те, що переживається, емоції. Перцептивнообразний адстрат — це ті образи та асоціації, що викликаються у свідомості у зв’язку
з денотатом, і який формується на підставі узагальненого образу, у якому закладені
почуттєвий індивідуальний досвід і колективне знання [10: 49]. Ми виділяємо такі
основні критерії класифікації концептів котрі дотичні до символів.
— За етнокультурним критерієм виділяють етноконцепти, емоційні концепти,
культурно-соціальні, універсальні концепти, специфічні концепти тощо [4; 5]. При цьому підході дослідники беруть до уваги національно-культурні особливості.
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— За кількісним та якісним показником концепти поділяються на параметричні,
непараметричні, категоріальні тощо. Параметричні концепти асоціюються з процесом
зіставлення сутностей чи явищ. Непараметричні концепти не піддаються застосуванню
критеріїв міри, а виражаються на рівні відчуттів. Вони, як і символи, можуть різнитися
у різних лінгвокультурах.
— За наявністю аксіологічно-маркованого компонента концепти також можуть
мати етнокультурні відмінності. Центральною ланкою концепту даного типу є цінність,
яка дає настанову на певну поведінку носія етнокультурного соціуму. Те, що є особливо
цінним в одному суспільстві може не мати особливої цінності в іншому. Їм протиставлені нерегулятивні концепти, котрі не вирізняються своїм ціннісним компонентом, тобто
не дають установку на певну модель поведінки [10: 61].
Отже, символи та концепти єднає лінгвокультурологічний підхід і пошук ціннісних
домінант [3]. Основні параметричні властивості загальнокультурного концепту насичуються фоновими елементами архетипного, символічного та міфологічного порядків, і це
виводить концепт з когнітивно-семантичної площини у когнітивно-функціональну площину національно-маркованої «моделі світу».
Концепт — це одиниця лінгвокультури, результат фіксації дійсності у свідомості народу,
що виражається мовним знаком і визначається культурною та національною ментальністю
носіїв мови. Вербалізаційний потенціал концепту, його здатність об’єктивуватися, «опредметитися» є широкою, а можливості символа як об’єктиватора загальнокультурного концепту є унікальними, оскільки обидва є переважно національно маркованими.
Слово, як поняття та базова лінгвістична одиниця, є дотичним до символа і, з метою
розмежування цих двох понять, необхідно окреслити їхні межі та взаємодію. Слово відноситься до тих лінгвістичних категорій, дати вичерпне визначення яким є вкрай важко, оскільки в ньому перехрещуються найрізноманітніші лінгвістичні аспекти. Слово
є також об’єктом логіки, психології, філософії, загальної семіотики, теорії інформації
та ряду інщих наук. Як зазначає Д. Н. Шмельов, «хоча це парадоксально, але саме центральне положення слова в механізмі мови зумовлює труднощі у його визначенні. Слово
є, в певному сенсі, центральною ланкою різноманітних та різнорідних ознак, які порізному розмежовують його з іншими одиницями мови [11: 40]. «Слово — це одиниця
найменування, яка характеризується фонетичною і граматичною цільнооформленістю та
ідіоматичністю» [11: 5].
Квінтесенцією слова є його значення. В сучасній семасіології є декілька підходів
до проблеми значення слова, але все більше відроджуються ідеї про необхідність
розрізняти у слові його значення і смисл [12: 50]. Як елемент системи мови, слово має
відносно інваріантне значення, а також різні смисли, які відтворюються в мовленні. При
незмінності знакового інваріантного значення, слово може позначати різні партикулярні
смисли, інтерпретацію яких забезпечує контекстуальний аналіз. Знання загального інваріантного значення слова, на відміну від його партикулярного контекстуального смислу,
веде до глибинного розуміння даного слова та його словосполучень [12: 51]. При незмінності знакового значення, позначеного словом, воно може послідовно позначати різні
поняття, тобто полісемія є невід’ємною ознакою слова.
Конкретний смисл окремого слова узагальнюється шляхом виявлення комунікативно релевантних ознак. Однозначність розуміння смислу слова досягається тим, що
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абстраговані комунікативно релевантні ознаки вихідного поняття відомі усім носіям
мови, а основа смислу задається у мовленні щораз інша і визначається предметом мовлення, тобто породжуються нові смисли вживання одного і того ж слова. Інваріантне
значення як стабільне ядро, має той мінімум ознак поняття, відомий усім носіям лінгвокультури. Одна з найважливіших функцій значення полягає в тому, щоб зробити знак
узагальненим до безлічі предметів, процесів як основ для диференціації [12].
Семантичний зміст слова має стабільний та змінний компоненти. Здатність слова як
знака мати абсолютні та відносні величини в складі свого значення робить його рухомим
і водночас постійним, загальним [13]. Для слова важливим є виділення стабільного семантичного інваріанта слова. Це інваріантне значення є диференційною ознакою поняття
і є відносно стабільним. Смисл слова, з іншого боку, є наслідком творчого використання
цього слова суб’єктом мовлення. Ця творчість проявляється у незвичайному сполученні
різнопланових компонентів відповідно до системи мови, комунікативної інтенції та норми
мовлення. Як стверджують вчені, можливість утворення різних кількісно-якісних комбінацій одних сем при нейтралізації інших збільшує смислотвірну потужність слова [13].
Отже, слово — це найменша значима лінгвістична одиниця, яка в своїй структурі
має значення і смисл, де значення є інваріантним і відносно стабільним компонентом,
а смисл є рухомим, творчим елементом. Інваріант слова є його ядром і слово як одиниця
лінгвістичної системи не може функціонувати без інваріантного ядра, яке є первинним.
Смисл слова є актуалізацією компонентів інваріантного знакового значення і є вторинним, тобто значення породжує смисл.
Поняття символа ми розглядаємо не лише як окреме, позасистемне явище мови, але й
як соціальне та суспільне. Ми поділяємо думку У. Лідз-Гурвітц, що індивідуальний узус
символів певними людьми у певних контекстах і сумарний суспільний конструкт усіх
значень та інтерпретацій символа тісно переплетені та нерозривні [14]. Як стверджує дослідниця, для адекватної інтерпретації символів важливими є два його аспекти — це контекст, в якому символ вживається і спосіб, в який комуніканти послуговуються ним [14].
Найширша дефініція символа як предмета, поняття чи явища, яке умовно репрезентує
щось інше, видається найприйнятнішою. Природа символа така, що репрезентант завжди
присутній або принаймні доступний, тоді як позначуване зазвичай відсутнє. Зв’язок між
репрезентантом і позначуваним довільний, тому, якщо людина не обізнана з цим зв’язком,
то не зможе зрозуміти і прослідкувати смисл символа. В цьому аспекті символ уподібнюється
до слова, в якому зв’язок між референтом та самим словом також є довільним.
Інтерпретація символа, за твердженнями дослідників, не може бути тотожною навіть
у носіїв однієї лінгвокультури, це є радше «система інтерпретацій», що застосовується
індивідами у різних контекстах [15]. В цьому сенсі символ має спільні характеристики
зі словом, оскільки знання слів і символів дають можливість індивідам комунікувати.
Символи не дають комунікантам знання про те, що комунікувати, а дають можливість
утворювати смисли. Будь-яка лінгвокультура не «зобов’язує» своїх носіїв застосовувати
символи в одному і тому ж сенсі. Вона, радше, створює можливості для безконечної
кількості смислів, і, якщо вони співпадають, то це тому, що комуніканти послуговуються
однаковими символами, хоча контексти можуть бути протилежними [15:16].
При взаємодії комуніканти послуговуються символами, тим самим спільно утворюючи смисли. Символи не є ізольованими, а тісно інтегрованими у смислові структури,
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які постають у процесі комунікації. В плані наявності в символу значення та смислу,
символ перехрещується зі словом, в структурі якого є також інваріантне значення та партикулярні смисли. Але, на відміну від слова, де інваріант є ядром, а смисл є периферією
у символі ядром є смисл, а значення, зафіксоване у словнику, є його периферією.
Контекст для символів є надзвичайно важливим компонентом, символ, на відміну від
слова, не може функціонувати ізольовано, поза контекстом. Смисл і значення символу
в значній мірі залежать від контекстyальних імплікацій. Жодний символ не вживаються
поза подіями, а для комунікантів він породжує абстрактне значення, що базується на конкретній події чи ситуації. Комуніканти певної ситуації спільно породжують новий смисл
символічного предмета для позначення іншого, зазвичай відсутнього предмета чи явища.
Використання символів у суспільній інтеракції не є випадковим, їхній суспільний узус
конструює значення, спільне в межах певної лінгвокультури. Неодноразово використовуючись в різних контекстах, символ може набувати багатьох значень, тобто для нього, як
і для слова властива полісемія. Поняття полісемії, яке релевантне до символів, дозволяє
дослідникам виявляти множинні зв’язки, які існують між символом та позначуваним [14].
Символ за своєю природою є явищем суспільним і він є засобом, за допомогою якого
члени спільноти встановлюють, конструюють та підтримують когерентне суспільство.
Ідентичність суспільних та національних груп часто проявляється через використання
символів в певних подіях, тобто вони мають національну маркованість [16].
Полісемія символів та їхня соціальна природа тісно пов’язані з таким характерним
для символів явищем як бріколаж, який вперше дослідив К. Леві-Cтраус [17]. Символи,
зазвичай, використовуються не ізольовано, а групами, і групи символів в кожному випадку є різними, тому в межах цих символічних груп завжди присутній креативний
момент. Створення нового смислу із попередніх значень вчений назвав бріколажем. Це
явище сфокусоване на здатності людей бути суспільно креативними, знаходити приховані зв’язки. Однією із характеристик бріколажу, як стверджує У. Лідз-Гурвітц, є те, що
потенціал символу розкривається поступово, і один і той же символ вступає в нові групи
та набуває нових значень [14: 268], тобто сполучуваність символу ширша ніж слова і
його смислотворчий потенціал також значний.
Символам як знакам, які використовуються в діахронії та синхронії властива інтертекстуальність, оскільки в кожному наступному застосуванні є певний відбиток попередніх смислів символів. Застосування символів в будь-якому контексті резонує з його передуючими значеннями, [14]. Інтертекстуальність символів є імпліцитною і ґрунтується
на досвіді та знанні, що поділяють комуніканти та на їхньому використанні у подібних
контекстах в минулому. Інтертекстуальність збагачує смисли символів, віддзеркалюючи
в них елементи минулого. Інтертекстуальність, бріколаж та полісемія символів є свідченням багатошаровості смислів, широких рамок функціонування та комунікативного
потенціалу. Значення та смисли символів співконструюються учасниками комунікації.
Отже, символ — це одночасно і структура мислення, ментальне утворення, і лінгвістичне відображення цієї структури, об’єктивоване певною лексичною одиницею.
Визначальною суттю символів як комунікативних одиниць є те, що вони утворюють значення та смисли, які співконструюються учасниками комунікації в процесі інтеракції.
Вступаючи в безліч зв’язків, вони набувають смислів, які утворюють шарувату структуру. Вступаючи у групи з іншими символами, вони утворюють польову структуру.
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Співставляючи концепт та символ, доходимо висновків, що концепт як поняття когнітивної лінгвістики, має багато спільних рис із символом. І концепт і символ є ментальними
одиницями, які належить одночасно і суб’єктивній мовомисленнєвій структурі індивіда, і
є маркованою в мовній картині світу різних національностей і культур. Символ та концепт
єднає шарувата будова, де різні шари є результатом різних епох, тому методи дослідження
концепту релевантні до символу. Відмінність полягає в тому, що концепт функціонує головно в синхронії, позаяк символ функціонує одночасно в діахронії та синхронії.
Щодо природи символу, то тут він проявляє спільні риси зі словом, оскільки природа слова — завжди лінгвальна, а в символа — головно лінгвальна (в деяких випадках
символи не лінгвальні), природа ж концепту екстралінгвальна, тобто зв’язок концепту зі
словом чи іншим мовним засобом вербалізації не є обов’язковим. Символ, з одного боку,
є реалізацією концепту, з іншого — ключовою одиницею, що є іменем концепту, тобто є
«показовим для окремо взятої культури» [6: 282].
У підсумку діалектику взаємодії символу, концепту та слова пропонуємо узагальнити в таблиці.
Властивість

Символ

Концепт

Слово

Одиниця пізнання

+

+

–

Одиниця відображення

+

–

+

Згорнутість

+

+

–

Польова структура

+

+

–

Полісемія

+

–

+

Інтертекстуальність

+

–

+
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПТА, СИМВОЛА И СЛОВА
Статья посвящена теоретическому анализу лингвистических понятий концепта,
символа и слова. Эти понятия рассматриваются с позиций как традиционной, так
и когнитивной лингвистики. В результате анализа их взаимодействия предлагаются
критерии разграничения этих понятий.
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THEORETICAL ASPECTS OF CONCEPT, SYMBOL AND WORD
The article is dedicated to the theoretical analysis of such linguistic notions as the
concept, the symbol and the word. These notions are considered from both theoretical and
cognitive viewpoints. As a result of the analysis criteria of their differentiation have been
developed.
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ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 810.14.
Завгородня О., доктор психол. наук
ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ САМОПЕРЕТВОРЕННЯ
В статті висвітлюється проблема самотворення людини з позицій гуманістично
орієнтованих концепцій особистості. Окреслено провідні характеристики зазначеного процесу. Охарактеризовано умови самотворення особистості та можливі його
деформації.
Ключові слова: особистість, самотворення, особистісна деформація.
Дослідники відзначають значну роль суб’єктності в розвитку особистості. Л. І.
Божович розглядає людину як ініціатора власної активності, коріння якої занурено у потребово-мотиваційну сферу. Первинні форми суб’єктного ставлення до світу, згідно з Л. І.
Божович, спостерігаються у немовлят на 3–5-му тижні життя. Світ викликає у дитини
радість, зацікавлення, спонукає до дослідницької активності. В процесі розвитку дитини
суб’єктність виявляється у становленні „внутрішньої позиції” дитини. Актуальною є
проблема визначення умов становлення довіри людини до самої себе, що своєю основою сягає раннього періоду життя. В концепції Божович суб’єктність розглядається як
визначальна якість особистості, здатність до продуктивно-перетворювальної діяльності,
до творення себе та нового соціального досвіду [5].
Особливий напрям творчості людини — творення самого себе. Характер і здібності
активно конструюються самою людиною (з допомогою зовнішніх впливів) в процесі оволодіння нею „мистецтвом жити”. Е. Фромм підкреслює, що людина і творець,
і предмет свого мистецтва, і скульптор, і лікар, і пацієнт [21]. Внутрішні та зовнішні несприятливі обставини можуть переживатись як виклик, мобілізувати самотворчу активність людини. Великий внесок в розуміння багатогранності та напруженості
внутрішньої роботи людини з метою формування свого внутрішнього світу здійснили
С. Л. К’єркеґор та К. Г. Юнґ.
Відчай К’єркеґор називає „смертельною душевною хворобою”, яка полягає в стражданні, зумовленому усвідомленням того, що в реальному житті я не є тим, чим я покликаний бути. Люди по-різному реагують на це страждання. Зокрема, частина людей схильна
до психологічної втечі від цього переживання. Людина втікає в спілкування, роботу, розваги тощо. Все це загрожує тим, що Я людини може „розсипатись в пісок миттєвостей”.
В деяких випадках людина звертається до такого захисту як ґерметизм. К’єркеґор
характеризує ґерметизм як зачинені двері з ґратами, за якими ховається Я. Здається, що
© О. Завгородня, 2014
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це Я цінує себе, уважне до себе, але замкнутість, відгородженість від світу гальмує подальше самопізнання.
Уникаючи відчаю, людина уникає розвитку і „не виходить за все своє життя із стану дитинства і юності, тобто з безпосереднього життя, мінімально забарвленого рефлексією про себе” [10]. Людина ховається сама від себе „у власній напівтемряві невідання”.Пливучи за течією, уникаючи самовизначення, людина регресує. На думку
С. Л. К’єркегора, в такому випадку «надходить, нарешті, хвилина, коли більше й мови
не може йти про вибір, не тому, що він зроблений, а тому, що пропущено момент для нього. Інакше кажучи, за людину вибрало життя і вона втратила себе саму, своє Я [11, с. 231].
Коли людина наважується шукати своє справжнє Я, то в цьому їй допомагає рефлексія.
Відчай породжує напружену енергію, мужність втратити себе попереднього. Рух до істинного Я, згідно з К’єркеґором. пов’язаний з глибоким зверненням до того, що вище за Я, до вічного і нескінченного. Причетність до цього вищого зцілює і перетворює стихійне Я [10].
Одним із шляхів духовного зцілення Я, згідно з М. О. Бердяєвим, є творчість, оскільки „творчість протилежна егоцентризму, це забуття себе, спрямованість до того, що вище за мене” [4, c. 39].Юнґ, досліджуючи процес виявлення свого справжнього Я (який
він називає індивідуацією), відзначає необхідність проникнення в сферу небажаних
відчужених від себе особистих якостей (сфера тіні), розпізнавання відмінностей маски,
пов’язаної із соціальною роллю, від справжньої своєї особистості, осягнення метафор
та символів колективного неусвідомлюваного, в результаті чого людина виявляє свою
самість, знаходить своє покликання.
А. Маслов акцентує самотворчу сутність людини: серцевина або самість виявляється
лише частково через розкриття та прийняття того, що в людині було відпочатково, а частково вона є творінням самої особистості.
К. Роджерс високо оцінює ідеї С.К’єркеґора і, характеризуючи рух до справжнього
Я, виокремлює такі тенденції:
•
інтуїтивно-пошукову, «намацувальну» поведінку, в процесі якої здійснюється
просування до себе;
•
звільнення від хибного Я — від різних форм «вимушених» і «пристосувальних» Я;
•
відкритість досвіду;
•
прийняття себе, своїх почуттів, бажань у їх складності та суперечливості;
•
усвідомлення своїх почуттів, імпульсів, бажань;
•
узгодження досвіду, внутрішніх інтуїтивно-емоційних сигналів та Я-концепції.
В. Франкл підкреслює позитивний зв’язок рівня самосвідомості із свободою людини. Що менше розвинуто самосвідомість людини, то менш вільною вона є — нею
керують витіснені змісти, утворені в дитинстві умовні рефлекси [19]. А. Бандура акцентує таку якість людини як впевненість у власній ефективності; людей, які високо
розвинули у себе цю якість, Бандура називає продюсерами, режисерами-постановниками свого життя [20].
На нашу думку, авторське Я (коли людина незадоволена своїм стихійним Я, усвідомлює його недосконалість і прагне перетворити його згідно із своїм проектом) може бути
не тільки конструктивним, творчим, благотворним, але також:
•
ригідним, стереотипним — конструює із себе одновимірну „людину-функцію”;
•
гнучким, але „безхребетним” — проект Я весь час змінюється;
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•

деструктивним, деформуючим, свавільним — здійснює зміни на гірше, створює
монстра.
Перетворення стихійного Я буде успішним і конструктивним за таких умов:
1) позитивне ставлення, прийняття свого стихійного Я, автосимпатія;
2) не дуже великий розрив між стихійним Я та проектом бажаного Я;
конструктивність та реалістичність проекту Я (врахування особливостей, обмежень
та «зони найближчого розвитку» стихійного Я, подальший розвиток вже наявних якостей, опора на наявні сильні якості, а також на потенційні ресурси розвитку),
3) інтуїтивність, творча уява (здатність до вгадування прихованих ресурсів Я).
Конструктивне авторське Я створює сприятливі умови для розвитку, руху, внутрішньої диференціації та інтеграції, сприяє осягненню людиною власного покликання,
а не реалізує свавільний Я-проект. Реалізація свавільного проекту Я призводить переважно до деструктивних змін, коли людина в цілому стає гіршою, ніж була, але при цьому
культивується якась характеристика, що набуває сенсу надцінності (наприклад крицева
твердість тощо). Недостатність самоприйняття, а тим більш ненависть до себе — також
чинник деструктивних змін.
Суб’єктно-діяльнісний підхід, який набув розвитку в 90 ті роки, особливо акцентував роль людини-автора, ініціатора перетворення та вдосконалення світу [6, 16 та ін.].
„Проте чи вичерпує даний підхід всю повноту особистісного існування людини в світі, напруженість її душевного життя, своєрідність внутрішнього світу?” [1, с. 220], чи
охоплює страждання, переживання життєвої драми. Л. І.Анциферова зауважує, що внутрішні та зовнішні обставини часом накладають свої обмеження на активність суб’єкта,
зокрема, в зв’язку з природою душевного життя, роллю неусвідомлених мотивів, які регулюють поведінку індивіда, незалежно від його волі [1].
У. Джеймсом та К. Г. Юнґом охарактеризовано переживання „вторгнення” несвідомого у свідомість, пов’язане із втратою суб’єктної позиції. Зокрема, мова йде про
релігійні переживання. Згідно з М. О. Бердяєвим, С. Булгаковим та іншими філософами, саме притишення суб’єктної активності — здатність до терплячого чекання,
максимальної сприйнятливості уможливлює глибокий релігійний досвід. А. Маслов,
описуючи вершинні переживання, підкреслює: „ми не можемо керувати такими переживаннями, це просто трапляється” [13, с. 121]. Така тимчасова втрата почуття
суб’єкта, на думку Анциферової, — не недолік людини як особистості, а безцінний
дар, виявлення виняткового психічного ресурсу. Особистість повинна бути неочікуваною для самої себе, незапрограмованою. Маслов відзначає: „в умовах нашої цивілізації треба схилити ваги в бік спонтанності, здатності до експресії, непередбачуваності, творчості” [13, с. 241].
Л. І.Анциферова, співвідносячи феномени „особистості” і „суб’єкта”, відзначає, що „в
число особливостей суб’єкта не входять ті, які містяться в понятті духовності, гуманності,
моральності, сумління тощо” [1, с. 227]. Цим категоріям значну увагу приділяє Е. Фромм,
а також А. Маслов (концепція метамотивації) та В. Франкл. Аналіз життя видатних історичних діячів свідчить про нерівномірність розвитку людини як особистості і суб’єкта.
Можна бути суб’єктом значного політичного впливу, бути дуже успішним в тій чи іншій
сфері, але як особистість бути на низькому рівні розвитку [1, с. 227]. Обговорюючи проблему критеріїв величі людини, Фромм зауважує: „Звичайна людина, яка сумлінно виконує
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життєві завдання як громадянин, як сім’янин… є більш великою, ніж великий „державний
діяч”, чиї аморальні рішення можуть спричинити непоправне зло” [21, с. 172].
„Особистість починається з любові” [12, с. 138] і посмертно живе в діяннях, які мають
джерелом любовно-творче ставлення до світу. Здавна в філософії існує традиція диференціювання волі та сваволі. „Полюби Господа і роби, що хочеш” — писав св. Августин.
Любов — універсальний потяг до цілісності, взаємозв’язку, єднання з усім світом. Без
любові особистість розсипається в дрібність психологічних елементів і моментів [18].
Поза любов’ю, поза відчуттям єдності, спорідненості з людством, зі світом, воля перетворюється на безжальну руйнівну силу. Свавільна людина „не знає єднання, а лише
лихоманковий світ там ззовні і свою лихоманкову жагу використати його…” [7, с. 111].
На думку Г. Федотова, ХХ століття з його досвідом індивідуального та масового насильства засвідчило, що воля (і суб’єктність — О. З.) за умови деградації душі може
одержати „диктаторські права над усім тим, що залишилось від зруйнованої людини…
Така істота має величезну діяльну силу. Але оскільки вона позбавлена розуму та серця,
то не може спрямувати цю силу до добра. Її сила набуває стихійного, тобто руйнівного
характеру” [17, с. 39].

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Анцыферова Л. И. Развитие личности и проблемы геронтологии. — М.: Изд.-во
„Институт психологии РАН”. — изд. 2, испр. и доп. — 2006. — 512 с.
Бахтин М. М. Работы 20х. — К.: Next. — 1994. — 384 с.
Бердяев Н. А. О назначении человека. — М.: Республика, 1993. — 383 с.
Бердяев Н. А. Самопознание. — М.: Книга. 1991.–318 с.
Божович Л. И. Личность и ее развитие в детском возрасте. — М.:
Просвещение. — 1968. — 464 с.
Брушлинский А. В. Избранные психологические труды. — М.: Изд.-во
„Институт психологии РАН” 2006, — 560 с.
Бубер М. Два образа веры. — М.: Республика. — 1995. — 464 с.
Гуманістичнапсихологія. Антологія: в 3-х т. Том 2: Психологія і духовність.
(Світоглядніаспектигуманістичнозорієнтованихнапрямів у сучаснійзахіднійпсихології) / упорядники: Г. Балл, Р. Трач. — 2005. — 279 с.
Джеймс У. Психология. — М.: Педагогика. –1991. — 368 с.
Кьеркегор С. Наслаждение и долг / Пер. с дат. — Ростов н/Д: Феникс,
1998. — 416 с.
Кьеркегор С. Страх и трепет / Пер. с дат. Н. В. Исаевой, С. А. Исаева. — М.:
Республика, 1993. — 251 с.
Максименко С. Д., Максименко К. С., Папуча М. В. Психологіяособистості.: К.:
вид. ТОВ „КММ”, 2007. — 296 с.
Маслоу А. Психология бытия.– М.: Рефл-Бук. К.: Ваклер, 1997. — 394 с.
Роджерс К. Несколько важных открытий // Вест. Моск. универс. — Сер.
14. — 1990. — № 2. — С. 58–61.
Рубинштейн С. Л. Человек и мир. — М.: Наука, 1997. — 191 с.
Субъект, личность и психология человеческого бытия / Под ред. В. В. Знакова,
З. И. Рябыкиной. — М.: Изд.-во „Институт психологии РАН” 2005. — 240 с.

Федотов Г. Ессеhomo // «Человек». — 1991. — № 1. — С. 38–47.
Флоренский П.А Сочинения в 2-х томах. Т1.I. — М.: Изд. «Правда». — 1990. — 496 с.
Франкл В. Человек в поисках смысла. — М.: Прогресс, 1990. — 368 с.
Фрейджер Р. Фейдимен Дж. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. —
СПб: прайм-Еврознак, 2004. — 608 с.
21. Фромм Э. Душа человека.– М.: Республика, 1992.– 430 с.
22. Юнг К. Г., Нойман Э. Психоанализ и искусство. — М.: Refl-book, K–Ваклер,
1996. — 304 с.
23. Юнг К. Г. Структура души // Предмет и метод психологии: антология / Под ред.
Е. Б. Старовойтенко. — М.: Гуадеамус. — 2005. — С. 187–208.
17.
18.
19.
20.

Завгородня О., доктор психол. наук
ЧЕЛОВЕК КАК СУБЪЕКТ САМОСОЗИДАНИЯ
В статье рассматривается проблема самосозидания человека с позиций гуманистически ориентированных концепций личности. Раскрыты особенности данного процесса.
Охарактеризованы условия самосозидания личности и возможные его деформации.
Ключевые слова: личность, самосозидание, личностная деформация.
Zavgorodnya O., doctor of psychology
HUMANISM ORIENTED CONCEPTIONS OF PERSONALITY
SELFCONSTRUCTION
The article deals with the problem of personality selfconstruction from the positions of the
humanism oriented conceptions. The features of this process are exposed. The terms of selfconstruction of personality and its possible deformations are described.
The key words: personality, selfconstruction, personality deformation.
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УНІВЕРСАЛЬНЕ ТА ЕТНОСПЕЦИФІЧНЕ У СТРУКТУРІ МИСЛЕННЯ
ТА МОВНОЇ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ
У статті узагальнюються існуючі погляди на проблему взаємозв’язку між мовою, мисленням та свідомістю; визначається сутність поняття мовної свідомості;
з’ясовується співвідношення універсального та етноспецифічного у структурі мислення та мовної свідомості людини.
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Проблема зв’язку між мовою і свідомістю належить до традиційних для мовознавства, в історії якого можна простежити різноманітні, інколи навіть протилежні підходи
до осмислення їхньої взаємодії. Наведемо лише деякі з них. У рамках логічного напрямку
в лінгвістиці (Аристотель, логіки Пор-Рояля, А. Востоков, Ф. Буслаєв) категоріям мови
відводили другорядну роль порівняно з категоріями думки. Категорії думки вважали первинними й універсальними, такими, що лише використовують мовні категорії для свого вираження. Прибічники психологічного напрямку (В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь,
В. Вундт, О. Потебня) взагалі заперечували безпосередній зв’язок між формами мови і
мислення. Прямим корелятами категорій мови були визнані психічні категорії, а психологія проголошена методологічною основою мовознавства. У розробленій в 30-роках
ХХ століття теорії лінгвістичної відносності (гіпотеза Сепіра — Уорфа) в діаді ‘’мова —
мислення’’ головна роль відводилася мові. Як відомо, Б. Уорф зазначав: ‘’Ми розчленовуємо природу в напрямку, який підказує наша рідна мова’’ [1: 174]. У лінгвістичній
семантиці 70-х років ХХ століття дослідники намагалися знайти золоту середину між
лексичним значенням як мовною категорією та поняттям як когнітивною, пізнавальною
категорією, виходячи з розуміння взаємодії цих сутностей як частини і цілого [2: 25–26].
У світлі сучасної, антропоцентричної парадигми, коли до уваги лінгвістів потрапила людина з усієї сукупністю її здібностей, бажань, потреб і інтенцій, деякі питання традиційної проблематики взаємозв’язку мови й мислення потребують узагальнення й уточнення.
Метою статті є узагальнення існуючих поглядів на тріаду свідомість — мислення —
мова в сучасних лінгвістичних дослідженнях та визначення співвідношення універсального та специфічного у структурі мислення та мовної свідомості.
Для початку варто розмежувати поняття свідомість та мислення, оскільки питання
про їх співвідношення залишається в гуманітарних науках актуальним протягом багатьох
десятиліть. Терміном свідомість традиційно позначають одну з форм вищої нервової діяльності, що полягає у рефлексивному психічному відображенні дійсності, яке включає
перцепцію й переробку інформації та формування цілісної картини світу індивіда. У сучасній філософський та психологічній літературі свідомість розглядають як властивість
(функцію) високоорганізованої матерії — мозку, яка полягає в здатності людини відображати зовнішнє буття у формі чуттєвих і розумових образів, які визначають доцільну
діяльність людини. Свідомість регулює взаємовідношення особистості з навколишньою
природньою і соціальною дійсністю, сприяє осмисленню нею власного буття, внутрішнього духовного світу і дозволяє вдосконалювати дійсність у процесі суспільно-практичної діяльності [3: 10]. Свідомість, за О. Леонтьєвим, це «особливий внутрішній рух,
що породжується рухом людської діяльності», «рефлексія суб’єктом дійсності, своєї діяльності, самого себе» [4: 13, 97]. Свідомість включає відчуття, уявлення, образи, емоції
й почуття, вольові та навіть позасвідомі складові відображення дійсності. Мислення же
розглядається як процес свідомого відображення дійсності [5: 21]. Воно пов’язане передусім з цілеспрямованим логічним пізнанням, з розумовим відображенням недосяжних
для чуттєвого сприйняття об’єктів і явищ.
М. Алєфіренко вважає, що мислення — це процес взаємодії суб’єкта, що пізнає, з
об’єктом, засобом якої слугує мозок, а — результатом — відображення дійсності у формі
відчуттів, уявлень, понять, суджень тощо; тоді як свідомість — це вища, понятійна форма відображення людиною дійсності та свого ставлення до цієї дійсності; структурними
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компонентами свідомості є когнітивні (поняття) і не когнітивні (почуття, емоції, воля
тощо) елементи [6: 29–30].
Тобто якщо свідомість — це вища форма відображення дійсності, то мислення — це
процес свідомого відображення дійсності. Більшість дослідників наголошують на статичному характері свідомості та динамічному характері мислення. На думку З. Попової та
Й. Стерніна, ‘’термін свідомість у принципі акцентує статичний аспект, а мислення — динамічний. Свідомість — це властивість мозку, мислення — це діяльність мозку, наділеного
свідомістю’’ [3: 10]. Дослідники В. Морковкін та А. Морковкіна запропонували поняття
ментально-лінгвального комплексу — самоорганізуючої інформаційної системи, що функціонує на основі людського мозку і трьома іпостасями якого є мислення, свідомість і мова.
У межах цього комплексу «мислення — це перш за все динамічна іпостась, свідомість —
накопичувально-оціночна іпостась, а мова — інструментальна і комунікативна іпостась.
Головна функція мови по відношенню до мислення і свідомості полягає в дискретизації
інформаційного континуума, з яким стикається людина, в його представленні у вигляді сукупності інформаційних згущень різного об’єму і змісту» [7: 44].
Ще однією формою вищої нервової діяльності людини, що забезпечує її активну пізнавальну діяльність і світосприйняття, є інтелект. Усі психологи, говорячи про інтелект,
визначають його як певну здатність людини до суджень, здатність пристосовуватися
до певних обставин та виробляти необхідні для виживання навички тощо. Наголошуючи
на безпосередньому зв’язку, що існує між свідомістю, мисленням та інтелектом,
В. Красних вважає можливим вибудувати таку тріаду понять: «свідомість як феномен,
як вища форма відображення дійсності, мислення — як процес свідомого відображення
дійсності, інтелект — як розумова здатність» [5: 22]. Якщо свідомість як форма психічного відображення притаманна як людям, так і тваринам, то мисленням й інтелектом
володіє тільки людина.
За ставленням до проблеми співвідношення мови й мислення вчених поділяють
на вербалістів і антивербалістів. На думку вербалістів, до яких відносять М. Мюллера,
Ф. фон Гумбольдта, Ф. Шлєйєрмагера, Ф. де Соссюра, О. Реформатського та ін., мислення і мову пов’язують нерозривні узи, здійснення актів мислення можливе лише на базі мови і за допомогою мови. Антивербалісти (Н. Жинкін, Ж. Піаже, Б. Серебренніков,
П. Гальперін, І. Горєлов, К. Сєдов та ін.) стверджують принципову можливість невербального мислення, вважаючи вербальне мислення лише одним з типів мислення як
такого. Як аргументи наводять поведінку водія за кермом, ручну працю, участь у шаховій партії, а також мислення глухонімих, розв’язання математичної задачі, написання музичного диктанту, створення картини тощо [5: 22]. Деякі дослідники займали
подвійну позицію, визнаючи як невербальність, так і вербальність мислення. Зокрема,
О. Леонтьєв і Л. Виготський свого часу багато писали про дієве, наочно-дієве й наочно-образне мислення, проте водночас у їхніх працях можна знайти і твердження про
мовну природу свідомості. Очевидно, така позиція була обумовлена браком на той час
експериментальних знань про природу свідомості та її зв’язок із мовою. На сучасному ж етапі все більше експериментальних досліджень свідчать про те, що мислення
здійснюється без обов’язкового звертання до мови. Інструментом мислення виступає
універсальний предметний код (УПК), концепцію якого розробив М. Жинкін, спираючись на деякі ідеї Л. Виготського. Одиниці УПК — це нейрофізіологічні одиниці, які
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кодують у біоелектричній формі всі знання і зберігають їх у такому вигляді в довготривалій пам’яті людини. Це образи, схеми, картини, чуттєві уявлення, емоційні стани, які
об’єднують і диференціюють елементи знань людини в її свідомості й пам’яті по різних
підставах [3: 9]. УПК у кожної людини індивідуальний і суб’єктивний, оскільки утворюється як відображення її неповторного, індивідуального чуттєвого життєвого досвіду [8: 38–40]. Заперечуючи абсолютну ‘’мовність’’ мислення, О. Корнілов зауважує, що
«мислення становить багаторівневу сутність, воно здійснюється на різних рівнях, і виключно у формах мови воно здійснюється лише на високих рівнях абстракції» [9: 117].
Про неприпустимість абсолютизації словесного мислення писав і Б. Серебрянніков:
«Мислення без слів так само можливе, як і мислення на базі слів… В реальній дійсності
мислення людини становить сукупність різних видів мислення, які постійно змінюють
одне одного і взаємопереплітаються» [10: 85].
Отже, основоположну роль у процесах концептуалізації і категоризації дійсності відіграє людська свідомість. Останнім часом, однак, у лінгвістичній літературі все більшого
вжитку набуває термін «мовна свідомість», який варто відокремлювати від поняття «свідомість». Різні аспекти мовної свідомості досліджуються у психології, традиційній лінгвістиці, психолінгвістиці, нейролінгвістиці, когнітивній лінгвістиці, лінгвокультурології,
логопедії, онтолінгвістиці тощо. Утім у різних лінгвістичних дослідженнях це поняття
трактують по-різному. Складність визначення терміну «мовна свідомість» пов’язана з
тим, що у нього дуже широке референтне поле. Однак, як зауважує Т. Ушакова, «попри
всю широту цього референтного поля поняття мовної свідомості має свою специфіку,
підкреслюючи момент змикання, сукупності феномену свідомості, думки, внутрішнього світу людини з зовнішніми по відношенню до нього мовними і мовленнєвими проявами» [11]. У багатьох працях з психолінгвістики, нейролінгвістики та деяких інших
напрямів сучасної лінгвістики терміни «мовна свідомість» і «свідомість» використовуються для опису одного і того самого феномену — свідомості людини. Так, у вступній
статті до колективної монографії 1993 року «Язык и сознание: парадоксальная рациональность» її науковий редактор Є. Тарасов зазначав: «У монографії мовна свідомість і
просто свідомість використовуються для опису одного й того самого феномену — свідомості людини». Однак у 2000 р. Є. Тарасов уже диференціює ці поняття і відзначає
мовну свідомість як «сукупність образів свідомості, які формуються й озовнішнюються
за допомогою мовних засобів — слів, вільних і стійких словосполучень, речень, текстів
і асоціативних полів» [цит. за: 8: 42–43].
У деяких сучасних лінгвокогнітивних концепціях розмежування мовної і немовної
свідомості розглядається як питання несуттєве, як проблема термінологічної традиції.
Так, В. Красних пише: «Говорячи про мовну свідомість, я маю на увазі ту «іпостась» свідомості, яка пов’язана з мовленнєвою діяльністю особистості» [5: 12]. Отже, виходячи з
цього, можна припустити, що є ще інша частина свідомості, яка не є мовною. Однак, далі, погоджуючись з невербальною природою мислення, дослідниця стверджуює вербальну природу свідомості: «І якщо важко стверджувати, що мислення здійснюється лише
за допомогою слів, то говорити про мовну природу свідомості, мабуть, цілком припустимо» [Там само]. Таким чином, дослідниця поділяє думку Л. Виготського та О. Леонтьєва,
для яких свідомість має мовну, мовленнєву природу: «Мати свідомість — володіти мовою. Володіти мовою — володіти значеннями. Значення є одиницею свідомості (мається
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на увазі мовне, вербальне значення). Свідомість у цьому розумінні є знаковою» [12: 16].
І. Зимня так само ототожнює поняття мовної і немовної свідомості, розуміючи під першою форму існування другої: «мовна свідомість — це форма існування індивідуальної,
когнітивної свідомості людини розумної, людини, яка говорить, людини, яка спілкується,
людини як соціальної істоти, як особистості» [13: 51]. Проте більш сучасним є уявлення
про те, що мовна свідомість — це лише частина свідомості, яка відповідає за мовну і
мовленнєву діяльність людини. Зокрема, О. Кубрякова зауважує: «Мовна свідомість як
сукупність смислів, які мають мовну прив’язку, — лише частина свідомості у цілому, так
само як мислення — тільки частина ментальних процесів, що відбуваються у свідомості» [14: 14]. Взагалі же у структурі свідомості виділяють три складових: когнітивну свідомість, мовну свідомість і комунікативну свідомість. Когнітивна свідомість пов’язана
з пізнавальною діяльністю людини і може існувати як у вербальній, так і невербальній
формі. Мовна свідомість — це частина когнітивної свідомості, що забезпечує механізми
мовної (мовленнєвої) діяльності: породження і сприйняття мовлення та зберігання мови
у свідомості. Тобто це сукупність ментальних механізмів, що забезпечують процес мовленнєвої діяльності людини. Мовленнєва діяльність людини є компонентом більш широкого поняття — комунікативної діяльності людини. Комунікативна свідомість утворюється сукупністю знань і механізмів, що забезпечують комунікативну діяльність людини,
і включає: комунікативні установки свідомості, сукупність ментальних комунікативних
категорій, а також набір прийнятих у суспільстві норм і правил спілкування. Мовна свідомість вважається складовою частиною комунікативної свідомості, яка у свою чергу,
розглядається як інтегральний компонент когнітивної свідомості нації [8: 45–50].
Звернімося тепер до проблеми співвідношення універсального та етноспецифічного
у структурі мислення та мовної свідомості. Дослідники припускають, що в усіх мовах
світу є деяка сукупність логіко-семантичних універсалій, які уможливлюють розуміння один одного носіями будь-яких мов. Принципова взаємоперекладність мов забезпечується спільним логіко-понятійним базисом людського мислення [9: 92]. На думку
І. Голубовської, трюїзм про інтернаціональний характер людського мислення на сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки можна інтерпретувати в рамках універсально-предметного коду, під яким вона розуміє універсальну логіко-понятійну базу людини, деяку
сукупність ментальних універсалій, позанаціональний розумовий код. Перекодування ж
єдиного для всіх етносів розумового коду на вербальний у межах певної мови «переплавляє» єдину логіко-понятійну базу людства, відливаючи її в суто етнічно обумовлені
семантичні матриці змістової структури мови [2: 29].
Для виокремлення національної складової людського мислення, на думку З. Попової
та Й. Стерніна, варто спочатку розмежувати такі поняття, як процеси мислення, форми мислення, інформаційна база мислення та мислення як індивідуальний творчий акт.
Процеси мислення мають об’єктивний характер і протікають по законам роботи мозку.
Це біоелектричні коливання в нейронах головного мозку, які забезпечують життєдіяльність мозку і функціонування свідомості. Форми мислення (логічне і раціональне мислення, поняття, уявлення, судження, умовиводи тощо) однакові у всіх людей і універсальні, вони не залежать від того, якою мовою говорить людина чи народ. Інформаційна база
мислення становить сукупність дискретних ментальних одиниць, упорядкованих у свідомості, тобто концептосферу, під якою розуміють упорядковану сукупність концептів
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народу. В інформаційній базі людини є компоненти (концепти), спільні для всіх народів;
є національно-специфічні концепти (такі, що мають національну своєрідність при частковому збігу за змістом у різних народів), а також виключно національні, безеквіваленті,
ендемічні концепти, притаманні лише національній свідомості певного народу. В рамках інформаційної бази людини протікає процес мислення як індивідуальний творчий
акт, який спирається на цю базу, обробляючи й трансформуючи нові дані, що надходять,
роблячи з них висновки і будуючи умовиводи. Таким чином, процеси мислення, форми
мислення і частина інформаційної бази людини мають універсальний характер і не виявляють національної специфіки. Разом з тим національна специфіка мислення існує, і
вона пов’язана з наявністю національної специфіки інформаційної бази мислення (концептосфери) [3: 12].
Для з’ясування співвідношення універсального та етноспецифічного у структурі
мовної свідомості, варто скористатися поняттями когнітивного простору та когнітивної
бази, введеними в науковий обіг В. Красних. Як відомо, кожна людина, що говорить,
кожна мовна особистість, володіє певним набором знань і уявлень, які можуть бути індивідуальними чи колективними. Індивідуальний когнітивний простір — це певним чином
структурована сукупність знань і уявлень, якими володіє будь-яка (мовна) особистість,
кожна людина, що говорить. Колективні уявлення розуміються як система вірувань і почуттів, яка транслюється з покоління в покоління, є спільною для членів суспільства
і не залежить від буття окремої особистості. Колективний когнітивний простір — це
певним чином структурована сукупність знань і уявлень, якими необхідно володіють усі
особистості, що входять до того чи іншого соціуму. Найбільшу пов’язаність з національною специфікою виявляє визначення когнітивної бази як певним чином структурованої
сукупності обов’язкових знань і національно-детермінованих і мінімізованих уявлень
того чи іншого національно-лінгво-культурного співтовариства, якими володіють всі носії того чи іншого національно-культурного менталітету [5: 61].
Отже, за необхідності проведення контрактивних досліджень з метою визначення
етноспецифіки мислення та мовної свідомості представників того чи іншого лінвгокультурного співтовариства найбільш доцільним буде звертатися до вивчення: а) комунікативної свідомості, яка включає комунікативні установки, сукупність ментальних комунікативних категорій та набір прийнятих у суспільстві норм і правил спілкування; б)
інформаційної бази мислення (концептосфери), яка становить сукупність дискретних
ментальних одиниць, упорядкованих у свідомості; в) когнітивної бази, тобто певним
чином структурованої сукупності обов’язкових знань і національно-детермінованих уявлень, якими володіють всі носії тієї чи іншої лінгвокультурної спільноти.
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И ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В статье обобщаются существующие взгляды на проблему взаимосвязи между
языком, мышлением и сознанием; определяется сущность понятия языкового сознания;
выясняется соотношение универсального и этноспецифического в структуре мышления
и языкового сознания человека.
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OF HUMAN THOUGHT AND LINGUISTIC CONSCIOUSNESS
In the article the existing approaches to the problem of the relationship between language,
human thought, and consciousness are summarized; the essence of the concept of linguistic
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thought and linguistic consciousness are determined.
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ПЛАСТИЧНА МОВА СУЧАСНОГО БАЛЕТУ:
АСПЕКТ ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ ОБРАЗНИХ СИСТЕМ
Стаття присвячена проблемі пошуків нової пластичної мови у балетному театрі
сучасного українського хореографа Алли Рубіної, чия творчість являє собою результат
взаємодії різних образних систем — музики (суто балетної, оперно-балетної, фолькоперно-балетної, а також вокально-інструментальної), танцювального мистецтва
(класичної, народно-сценічної хореографії та складних мікстових форм сучасного танцю), сценографії, драми, ексцентріади, клоунади, бурлеску.
Ключові слова: пластична мова балетного мистецтва, образні системи мистецтв,
взаємодія та синтез мистецтв, балетний театр хореографа Алли Рубіної.
Сама проблема пошуків нової пластичної мови в сучасному балетному театрі є багатоаспектною і багатовекторною. Це пов’язано, насамперед, з тим, що саме мистецтво
балету є синтетичним, адже в ньому поєднуються, співіснують і взаємодіють різні види
мистецтва. А їхнім інтегруючим чинником, зв’язуючим фактором у балеті виступає пластичність, яка об’єднує у художню цілісність мову музики, танцю, пантоміми, сценографії.
В балетному мистецтві, як і в опері, «основний закон природи» [1: 118] — це синтез
усіх його складників. Тому, коли йдеться про балетний спектакль, не можна, з нашого погляду, фокусувати увагу виключно на його візуально-пластичному ряді — тобто
на хореографії, пластиці руху, або ж аналізувати тільки його інтонаційно-звуковий ряд —
музику. Задля створення цілісного пластичного образу балетної вистави необхідно враховувати специфіку взаємодії художніх систем усіх мистецтв-учасників синтезу і, насамперед, музики та хореографічного руху.
Ідеальний балет, як вважав видатний балетний критик першої чверті ХХ століття
Акім Волинський, може з’явитися тільки як результат «… гармонічної співдружності
усіх трьох дієвих сил: композитора, балетмейстера та лібретиста» [2: 237]. При цьому
пластичні символи мови танцю мають відповідати музичним малюнкам, лібрето «повинно бути перекладом» «музично-пластичних тем» «на мову поетичного слова» [2: 233];
балетмейстеру «слід володіти» «неодмінно музичним мисленням», «талантом мислити
геометричними подобами рухів і поз» [2: 236], а композитор «повинен вміти розчиняти
у звуках класичні фігури танцю» [2: 54].
© О. В. Зiнич, 2014
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Однак є ще одна дієва складова балетного (і ширше, театрального) синтезу, про яку
не варто забувати, — сценографія. Тож важливість ролі сценографа-постановника у створенні художньої єдності балетної вистави не можна недооцінювати. Адже художниксценограф, керуючись музичним посиланням самого матеріалу партитури, також працює
на розширення спектру виражальних можливостей балетної вистави, посилюючи ефект
її музично-пластичної образності додатковою візуально-смисловою складовою.
Окрім уже названих мистецтв-учасників синтезу, у сферу сучасного балетного (пластичного) театру все частіше сміливо вторгаються й інші інтегративні системи — опера,
драматичний (ляльковий, маріонетковий) театр, елементи перформенсу, поезія (художнє
слово), кіно, мультиплікація, комп’ютерна графіка, відео, цирк, різні види спортивного
руху, східних бойових мистецтв та ін. Органічне поєднання, сплав цих художніх і позахудожніх елементів, задіяних у балетній виставі, створюють цілісну інтегративну систему,
що й народжує особливу якість — дієвість синтезу балетного мистецтва.
Наприкінці ХХ — початку ХХІ ст. ці процеси взаємодії та інтеграції мистецтв у балетному театрі помітно інтенсифікуються. Балетне мистецтво, з одного боку, продовжує існувати у своїх традиційних формах (йдеться про балетний театр в його більш канонічному
вигляді), а, з другого, завдяки інтегративним процесам, взаємодії різних художніх систем,
народжуються нові форми пластичного видовища — сучасний театр танцю, так званий
пластичний театр, різні мікстові форми, де на рівних правах співіснують мистецтва руху.
Ще однією специфічною інтегративною системою в рамках балетного жанру є,
власне, мова хореографії. Вона, як неодмінна складова балетного театру, не є застиглою
у часі канонічною формою — таким собі артефактом класичного танцю з незмінними
лексичними нормами. Це, скоріше, конгломерат, мікст найрізноманітніших лексичних
елементів, запозичених із різних напрямів танцювального мистецтва, а також із різних
поза танцювальних мистецтв руху. Тобто йде безперервний процес зближення мови різних мистецтв. Так, мова танцю постійно збагачується та ускладнюється засобами виразності, технічними прийомами, елементами та можливостями такого «мистецтва руху»,
як фігурне катання, танець на льоду. І навпаки, той самий процес розширення лексичної
системи фігурного катання, її художньо-естетичного потенціалу відбувається за рахунок
хореографічних можливостей, асиміляції мови танцювального мистецтва.
Усі ці новації, пов’язані з інтегративними процесами у рамках балетного жанру, позначилися і на розвитку українського балетного театру, стали невід’ємною складовою
його стилістики.
Саме такий вектор пошуків нової пластичної мови на перетині різних образних
систем — танцювального мистецтва, музики, драми, ексцентріади, клоунади, бурлеску — відзначає творчий почерк відомого українського балетмейстера, майстра
жанру хореографічної мініатюри, характеристично-образного танцю Алли Рубіної 1.
У довершеній формі хореографічної мініатюри (композиції «Сіртакі» М. Теодоракіса,
«Анна Франк» на музику А. Шнітке, «Рондо а ля тюрка» В. А. Моцарта, «Маестро»,
«Нестяма», «Спадкоємиця д’Артаньяна», «Вальс», «О, Фортуна», «Собор кохання»,
«Триптих П’єро», «Лакрімоза», «Бембі», «Дивіться — це я», «Табу», «Чудернацькі
люди» та ін.) А. Рубіна, — завдяки ємним пластичним жестам, рухам, міміці, що є
своєрідним перекладом мови музики на мову танцю, — знаходить для своїх персонажів точний характеристичний код і творить примхливий і неповторний танцювальний
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малюнок своїх міні-балетів, кожний з яких є завершеною новелою зі своїм сюжетним
і внутрішнім розвитком.
Назвемо, хоча б, мініатюру «Спадкоємиця д’Артаньяна», яка є своєрідним хореографічним продовженням історії про відважного мушкетера. Винайшовши незвичний
фабульний хід, А. Рубіна ускладнила танцювальну пластику цього номеру, вирішеного
як уявний поєдинок спадкоємиці д’Артаньяна з незримим супротивником 2, за рахунок
збагачення традиційної жіночої пальцевої техніки лексичною атрибутикою чоловічого
танцю — атлетизмом, граничною несамовитістю рухів, помноженими на стрімкий темпоритм, що йде від музичного супроводу. Усе це — цікавий сюжетний хід, вдало підібрана музика й оригінальне хореографічне рішення — спрацювало на створення напрочуд
дотепної, сповненої м’якого гумору, танцювальної мініатюри.
Ще один неординарний зразок, здійснений А. Рубіною у жанрі хореографічної мініатюри, — композиція «Сіртакі» на музику М. Теодоракіса 3, танець-бурлеск у дусі
«Енеїди» І. Котляревського. У цій пронизаній гумором, авторською іронією танцювальній комічній сценці, наповненій життєдайною енергією музики М. Теодоракіса, вдало
сполучилися елементи грецького народного танцю і фарсово знижені канони класики. Неабияка винахідливість, вигадливість візерунків танцювальних рухів межує тут
із ексцентріадою, дотепною пантомімою, різноманітними пластичними гегами. У цій
пластичній пародії на олімпійських богів герой сценки (соліст Національної опери
Володимир Чуприна) прекумедно, скоріше у простонародній манері, демонстрував свою
«божественну» міць» — мускули і біцепси, — залицяючись до об’єкта своєї пристрасті,
яка, у свою чергу (солістка Національної опери України Ксенія Іваненко), до самозабуття
милуючись собою, нічого не помічала навкруги. Не зраджуючи улюблений жанр іскрометного бурлеску (це також мініатюри «Дивіться — це я» на музику Бізе-Щедріна у виконанні А. Кожокару, «Рондо у турецькому стилі» на музику В. А. Моцарта у виконанні
Є. Тихонович), Алла Рубіна звертається і до психологічних, лірико-драматичних можливостей танцю-модерн («Несамовитість» на музику Кбетнера у виконанні Є. Тихонович
і С. Єгорова, «Колискова» на музику Є. Станковича у виконанні Н. Бурлаки, «Дзвонар»
у виконанні О. Лі, Росія), а також асимілює у пластичній мові своїх хореографічних мініопусів лексику різних сучасних танцювальних технік у мікстовому поєднанні із пантомімою та акробатикою.
Ще одним вектором творчого пошуку Алли Рубіної, крім жанру хореографічної мініатюри, є праця над хореографією танцювальних вистав, призначених для акторів драматичного театру. Одна з найкращих авторських вистав у цьому жанрі — балет «Неймовірний
бал», здійснений А. Рубіною у Національному російському драматичному театрі ім. Лесі
Українки («Київська пектораль», 2001). І хоча драматичні актори не володіють танцювальною технікою на професійному рівні, їхній манері виконання притаманна особлива
виразність, адже вони, за словами хореографа, « вміють “нанизувати” на кожен рух емоції, образність, відповідне “забарвлення”» [4]. Тож для свого балету «Неймовірний бал» й
незвичних виконавців А. Рубіній, довелося створювати специфічну хореографію, відбираючи відповідні рухи, жести, які б були максимально емоційно насичені та психологічно
виразні, і разом з тим вкладалися у просторову графіку танцювального дійства.
Щодо вибору сюжетів для своїх композицій, як зізнається А. Рубіна в одному зі своїх
інтерв’ю, вона не любить історії про кохання: «… мене цікавлять сюжети про життя
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в космічному значенні цього слова. Використовую іронію, ігрову форму. Віддаю перевагу образному танцю, коли рух має підтекст» [4].
Саме таким глибоким підтекстом — філософським і символіко-семантичним — насичені танцювальні рухи, уся жестопластика акторів у космогонічній виставі «Шякунтала»
(за мотивами «Магабгарати» та творів Калідаси), здійснена А. Рубіною у Національному
українському драматичному театрі ім. І. Франка (сценічна версія А. Приходька). У виставі «Шякунтала» хореограф органічно інтегрувала елементи унікальної жестової культури Древньої Індії «мудра» 4 з елементами рухів, поз індійського танцю «бхарат натьям» 5
з його статуарністю, вегетативністю рухів, струмливим перетіканням від статики до руху. Фактично, Алла Рубіна створила для акторів особливу пластичну мову, сповнену комунікативної символіки та образності індійської танцювальної традиції. І хоча актори
у виставі спілкуються цією пластичною мовою паралельно із вербальною мовою іноді
навіть без музичного супроводу (який то включається то виключається з просторового
поля «Шякунтали»), в особливій музикальності, в інтонуванні ніби озвучених ритмізованих жестів і поз, у виразній скульптурності пластичного малюнку ролі кожного з героїв
спектаклю учувається притаманна саме індійській пісенно-танцювальній традиції часопросторова характеристичність руху — танцювального і ритмоінтонаційного.
Симптоматично, що у принципах використання Алою Рубіною омузичнених елементів індійської жестопластики й танцювального руху можна помітити стилістичні асоціації з третьою частиною балету на музику Дев’ятої симфонії Л. ван Бетховена, здійсненого видатним хореографом ХХ ст. Морісом Бежаром. Хореографічний ряд цієї частини
балету, яка — на думку Бежара — символічно втілює ідею любові, базується саме на індійській техніці танцю. Це й постійні метаморфози спокою-руху, що йдуть від особливої — скульптурної — виразності жесту, пози з її «кінематографічним» принципом зміни
одного нерухомого «кадру»-пози іншим [6: 40], з її довгими планами, коли статуарна
пластика спонтанно трансформується в пластику динамічного руху, щоб згодом завмерти в пластиці «застиглого» руху. Це також перетікання однієї пози в іншу, це плинність
переходів від статики до динаміки в пластиці бежарівського танцю, що зумовлюються
«чуттєвою природою» індійської скульптури з її рослинною етимологією (порівняймо з
«рослинним елементом», за класифікацією А. Волинського, у класичному танці [2: 43,
44]), «вегетативним рухом» (термін Б. Віппера [7: 111]), адже «… тіло індійської статуї
позбавлено кісток і мускулів, воно перетворюється на сплетіння віття, гнучких стеблин»
[7: 111]. В цілому, в незвичному вирішенні третьої частини балету-симфонії М. Бежар
домігся достатньо вільних взаємостосунків музики із танцем, застосувавши принцип
музично-хореографічної поліфонії, тобто складного контрапунктичного сполучення чутного-видимого (той самий принцип застосував свого часу В. Ніжинський у своїй пластичній транскрипції «Ігр» К. Дебюссі).
Слід згадати й югославського хореографа Мілу Севіч, яка у своєму балеті «Zelle»
на музику Жана Мюсі та Рене Обрі про життя відомої шпигунки Мата Харі (поставленому спеціально для всесвітньо відомої югославської танцівниці Аї Янг 6), також асимілює
пластику індійських танцівниць, канонічні пози, рухи, жести «бхарат натьям», елементи
йоги, східну статуарну пластику із танцювальною технікою танцю-модерн.
Ще один зі шляхів збагачення пластичної мови сучасного балетного мистецтва,
представлений у творчості А. Рубіної, пов’язаний із трансформацією фольклорної
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танцювальної традиції. Для сучасного хореографічного мистецтва України в цілому характерне активне застосування елементів фольклорної хореографії, народно-сценічного
українського танцю при створенні як суто балетних вистав, так і різноманітних танцювально-хорових дійств, фольк-опер-балетів, а також жанрових мікстів, що поєднують
у собі не тільки різні хореографічні напрямки — фольклорний і народно-сценічний танець, елементи класичної лексики, танцю модерн, сучасного танцю, — а й інтегрують
у яскраво театралізованих видовищних формах образні системи різних мистецтв — балету, опери (співу), драми (слова).
Незвичний мікст музики, хорового співу, танцю і сценографії репрезентовано
у сценічній версії балету-фольк-містерії «Обранець сонця» (із циклу «Вічне дерево»)
Олександра Шимка 7 у постановці А. Рубіної в Українському академічному фольклорно-етнографічному ансамблі «Калина» (художній керівник — народний артист України
Валентин Козаченко) 8. Створений за оригінальним лібрето балетмейстера-постановника
А. Рубіної балет-фольк-містерія «Обранець сонця» О. Шимка є цікавою експериментальною спробою інтегрувати в єдину цілісність різні художні системи — сучасну музику, хоровий і сольний спів, народну та класичну хореографію, театральну естетику містеріального дійства, інтерпретуючи їх мовою сучасного мистецтва. Звідси і поєднання
народного підголоскового співу з сучасним музичним викладом, елементів фольклорного і народно-сценічного танцю з лексикою танцю-модерн, і звернення до нових технічних можливостей сценографії.
Спектакль апелює до прадавніх часів; сюжетна канва вистави навіяна стародавніми
легендами, пов’язаними з язичницьким поклонінням силам природи (сонцю, воді, вогню) у слов’янському (українському) народному календарі, з пошуками ідеалу, вічних
морально-етичних цінностей. Як зазначено у лібрето балету, «дія відбувається у міфічні
часи, де всі події життя мали символічне значення, ототожнювались із законами природи» [8]. Чотири картини-пори року, що змінюють одна одну в балеті-фольк-містерії, —
Весна, Літо, Осінь, Зима — символізують циклічність життя, його вічний кругообіг.
Наскрізна сюжетна лінія, пов’язана з дівочими мріями про кохання, щастя, устремліннями до ідеалу, тісно переплетена у виставі з народною обрядовістю, з магічними
ритуалами, знаходить у виставі «Обранець сонця» дещо містичне трактування і піднімається на новий — філософський — рівень осмислення вічного оновлення життя. Герої
балету-фольк-містерії — Дівчина, яка кохає Ідола, що оживає у фінальній сцені спектаклю, — зливаються в єдине ціле, в одну постать, розчиняючись у животворюючій енергії
Сонця, що знову сходить над Землею після звичної зміни пір року, замикаючи річний
кругообіг у природі.
Зважаючи на поєднання різних образно-художніх систем у балеті-фольк-містерії
«Обранець сонця», природа їхньої інтеграції є багатовекторною та багаторівневою.
Перший вектор цієї інтеграції діє на рівні хореографії та пов’язаний із зверненням авторів до фольклорної обрядовості, що передбачає введення у виставу тих чи інших синкретичних музично-пісенно-танцювальних форм, або ж їх елементів — різноманітних
весняних та літніх хороводів, обрядів ходіння навколо Ідола, навколо багаття (у купальському обряді очищення вогнем) тощо. Інший вектор пов’язаний з формуванням синтетичної мови вистави та діє вже на двох рівнях — на рівні ритмоінтонаційному, звуковому
та на рівні хореографії — й спрямований на асиміляцію і перетворення фольклорних
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музично-пісенних елементів (у тому числі, традиції підголоскового співу) і лексичної
семантики фольклорної танцювальної традиції (семантика лінії, діагоналі у ході, процесії; кола, півкола, кола у колі в хороводних формах; «втоптування» в землю, стрибків
у ритуалах очищення водою, вогнем та ін.) у новій якості — складній мові сучасного
балетного спектаклю. І нарешті, на третьому — вищому рівні — здійснюється синтез
усіх складників балету-фольк-містерії — музики, хореографії, сценографії.
Йдучи за музикою О. Шимка та відтворюючи її особливості у танцювальних образах і формах, близьких до народної календарної обрядовості, балетмейстер-постановник
А. Рубіна осучаснює хореографічне рішення вистави елементами лексичного словника
танцю модерн та пластикою постмодернового танцю, разом з тим посилюючи в ньому
(у хореографічному рішенні) символічну сакральну сутність обрядового дійства.
Симптоматично, що активна безперервна взаємодія музики і танцю здійснюється
в усіх частинах балету-фольк-містерії «Обранець сонця» — як у хороводних жіночих
сценах з переважаючою кантиленною пластикою, так і в оргіастичних чоловічих танцях
з різкою пластикою стрибків, підскоків, войовничістю рухів і жестів, змахів рук, а також
у змішаних ритуальних екстатичних танцях, пов’язаних із пробудженням пристрасті.
Весь музичний ряд календарно-обрядових сцен вистави утворює складний полішаровий
конгломерат, зітканий із оркестрового ряду та вокального ряду (підголоскового хорового,
або сольного співу), що спирається на автентичні фольклорні зразки (обробки обрядових
пісень у виконанні хорового гурту «Калини»; хормейстери-постановники С. Адаменко
та С. Дудко), а також на їх перетворення засобами сучасних композиторських технік. Ритмоінтонаційно й лейттемброво насичений оркестровий ряд «Обранця сонця»
О. Шимка, що в деяких сценах створює враження народного музикування (наприклад —
імітація звучання «троїстих музик» в оркестрі в частині «Зима»), значно посилює потужну просторово-звукову перспективу балетного містеріального дійства й візуалізується
у зримій пластиці його хореографічних форм.
Ще одним важливим дієвим інтегративним вектором у балеті-фольк-містерії
«Обранець сонця» є дуже цікава сценографія, здійснена художником-постановником
О. Гавришем в естетиці конструктивізму з елементами кубізму, що проявляється в організаціїї сценічного простору вистави та у використанні декорації-трансформеру. Тут ніби
сперечаються різні площини-виміри. Перший вимір, пов’язаний із світом людей, замикається рамками самої сцени з її домінуючою квадратністю, посиленою розташуванням
по її периметру сценографічних атрибутів кубічної форми. Другий рівень символізує світ
природи, його циклічність, буттєвість у філософському розумінні: на початку вистави —
це зображення півкола, яке на заднику сцени символізує сонце, що виростає-сходить над
горизонтом 9. У ході вистави квадратність поступово долається, трансформуючись у коло. На фоні цього стилізованого небесного світила за допомогою складної партитури
світла розгорталося незвичне видовище — танцювальний театр тіней. Рухи танцівників, які знаходились за прозорим задником сцени, підсвічені примхливою грою-зміною
освітлення, ставали видимими глядачеві як проекції тіней і підсилювали утаємниченість
сакрального магічного дійства під час різних обрядів річного календарного циклу.
За допомогою складної взаємодії хореографії й змін світлової палітри, фактично,
твориться новий часопросторовий вимір вистави, в якому відбувається також і оживлення Ідола, трактоване як сакральний танець його тіні. А в останній сцені саме завдяки
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світловим ефектам хореографічний дует Дівчини та Ідола на авансцені подвоюється танцем їхніх тіней за задником сцени, а також здійснюється поєднання постатей Дівчини та
ожилого Ідола в єдине ціле на фоні величезного кола — Сонця. Все це, з одного боку,
символізує оживлення загадкового Ідола та його матеріалізацію у людській постаті, а з
іншого — укрупнює основну смислову філософську ідею вистави щодо непереможної
сили кохання й багатовимірності природи, всесвіту.
Ще один активний чинник синтезу у виставі — сценографічна атрибутика, пов’язана
із символічними зображеннями води (стилізований колодязь-журавель) та вогню (танець
парубків із червоними поясами).
Таким чином, сценографія вистави «Обранець сонця» як один із синтетичних складників вистави, активно працює не тільки на посилення загальної символіки балетуфольк-містерії, що йде від фольклорних першоджерел, але й разом із музичним та
хореографічними чинниками, є дієвим фактором організації сценічного простору й інтерпретації тексту вистави.
У рамках однієї статті неможливо простежити усі існуючі форми синтезу як у просторі балетної творчості А. Рубіної (та ширше, сучасного балетного театру), так і поза
ним — у різних мікстових формах пластичного видовища, заснованого на інтегративній взаємодії «видимого-чутного», що кінець-кінцем і є основним чинником творення
їхньої пластичної мови, яка народжується із співвіднесеності та взаємодії мов різних
мистецтв-складників синтезу у балетному театрі.
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Королівського театру Ковент Гарден.
3
Хореографічна мініатюра «Сіртакі» на музику М. Теодоракіса, постановлена А. Рубіною, неодноразово виконувалася на міжнародних конкурсах балету ім. Сержа Лифаря і міжнародних фестивалях балету «Серж Лифар де ля данс» [див.: 3].
4
В особливій жестовій культурі Древньої Індії «мудра» (у перекладі — поза, жест, печатка,
вираження), яка склалася у храмовому мистецтві танцівниць у другому тисячолітті до нашої ери, закарбовані певні канони мови жестів аж до класифікації позицій пальців, зап’ясток рук відносно тіла
танцівниці. Ця віртуозна жестопластична техніка одночасно є інструментом передачі найтонших
нюансів емоційних станів і разом з тим — особливою знаковою системою, специфічною комунікативною мовою, якою переповідаються сюжет, усі перипетії дії (аж до змісту реплік, монологів, діалогів). Вербальна мова замінюється тут мовою жестів — стрімкою зміною позицій та рухів рук, що
означають різні поняття-символи. Синхронізовані і злиті воєдино з ритмоладоінтонаційним рядом
в індійському танці-пісні, усі ці знаки-символи жестопластичного ряду «прочитуються» як книга,
як літературний текст [див.: 5].
5
Серед українських хореографів до естетики канонічного індійського танцю — крізь призму сучасної балетної лексики — звертався Сергій Бондур, лауреат Третьої премії Третього Міжнародного
конкурсу артистів балету імені Сержа Лифаря (у номінації «хореографи»). Він є автором багатьох
хореографічних мініатюр, серед них — «Шаман», «Вічний мандрівник» та ін.
6
Балетну виставу «Zelle», анонсовану як «світовий хіт 2000 року», було репрезентовано на Третьому фестивалі «Танець ХХІ століття», який відбувся у Києві 2000 року на сцені
Національної опери України.
7
Творчий стиль Олександра Шимка відзначений поєднанням техніки мінімалізму з естетикою «ambien» (музика оточуючого середовища). Його твори наповнені філософськими роздумами
про пошуки гармонії у взаємозв’язку людини і природи, про таїни життя, про вічне устремління
людини до ідеалу.
8
Прем’єра вистави відбулася 19 березня 2007 року в приміщенні Київського муніципального
академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва.
9
Тут вбачається пряма аналогія з кубістськими знахідками П. Пікассо у сценографічному рішенні балету «Ікар» С. Лифаря, здійсненого у йогo відновленій постановці 1962 року. Так, на заднику сцени було зображене велетенське розпалене Сонце, на фоні якого Ікар із розпростертими
крилами стрімголов падає догори ногами у прірву.
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ПЛАСТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК СОВРЕМЕННОГО БАЛЕТА: АСПЕКТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНЫХ ОБРАЗНЫХ СИСТЕМ
Статья посвящена проблеме поисков нового пластического языка в балетном театре
современного украинского хореографа Аллы Рубиной, чье творчество представляет собой
результат взаимодействия разных образных систем — музыки (чисто балетной, опернобалетной, фольк-оперно-балетной, а также вокально-инструментальной), танцевального искусства (классической, народно-сценической хореографии и сложных микстовых
форм современного танца), сценографии, драмы, эксцентриады, клоунады, бурлеска.
Ключевые слова: пластический язык балетного искусства, образные системы искусств, взаимодействие и синтез искусств, балетный театр хореографа Аллы Рубиной.
Zinich Helen, senior research worker, doctor of philosophy in arts,
Institute of Art studies, Folkloristics and Etnology of the NASU, Kyiv
THE PLASTIC LANGUAGE OF CONTEMPORARY BALLET: THE ASPECT OF
THE INTERACTION OF DIFFERENT IMAGE SYSTEMS
The article deals with the problem of the searches for new plastic language in the ballet
art of the contemporary Ukrainian choreographer Alla Rubina whose creative work represents
the result of the integration of different image systems — those of music (partly ballet and
opera-ballet, folk-opera-ballet as well as vocal and instrumental genera), dancing art (classic,
scenic folk choreography and mixed complicated forms of contemporary dance), scenography,
dramatic, excentric arts, clown arts, bourlesque.
Key words: the plastic language of ballet art, image systems of art, the integration,
the synthesis of arts, the ballet theatre of Alla Rubina.
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ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ САМОДІЯЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ
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У наш час у Словацькій Республіці проживає значна українська діаспора, зокрема
на сході країни, на Пряшівщині.
Культурою, побутом і мовою українців з часів їх переселення на територію
Словаччини в різні періоди цікавилися українські, словацькі й російські фольклористи, музикознавці, лінгвісти та ін., серед яких: Іван Ріпа, Яків Головацький, Михайло
Драгоманов, Іван Верхратський, Володимир Гнатюк, Іван Панькевич, Філарет Колесса,
Олександр Духнович, Людвік Куба Юрій Костюк, Іван Чижмар, МиколаМушинка,
Андрій Каршко та багато інших.
Нині все більше уваги приділяється процесу взаємодії традиційних і нових форм побутування усної народної творчості в системі сучасної культури. Тому вивчення питань
побутування українського фольклору на території Словаччини, а також проблем фольклоризму, зокрема функціонування фольклорних українських колективів є важливим і
актуальним питанням.
Мета статті — з’ясувати сучасний стан і функціонування українського фольклору та
фольклорних колективів на території Словаччини.
У Східній Словаччині сьогодні активно функціонує понад 10 українських культурних товариств, головним завданням яких є відродження та популяризація української
мови, історії та культури. З цією метою організовуються і проводяться різноманітні конкурси, конференції, круглі столи, фестивалі, майстер-класи, а також відбувається святкування пам’ятних дат в історії та культурі українського народу.
У щорічних регіональних фестивалях української народної творчості беруть участь і
українські фольклорні колективи, серед яких: жіноча співоча група «Лелія» з Гуменного
(керівник Міріам Мудрик), «Гуменське тріо» (керівник Іван Мигалич), музично-співочо-танцювальний гурт «Радість». Колективи пропонують своїм глядачам український
вокальний, інструментальний і танцювальний матеріал. У селах українців-русинів
Пряшівського і частково Кошицького країв діє кілька десятків самодіяльних фольклорних колективів, співацьких гуртів та колективів художньої народної творчості.
Під егідою Союзу українців-русинів діють близько 47 колективів народної художньої
творчості, які об’єднують близько 1,5 тисячі членів. Десятиліття поспіль у Словаччині
проводять щорічні гучні мистецькі акції загальнонаціонального звучання, такі як, наприклад, Фестиваль драми і художнього слова ім. О. Духновича — свято драматичної
творчості українців-русинів Словаччини, що має давню і багату традицію. Фестиваль
проводиться у містах Пряшів та Меджилабірці та складається з двох частин: у Пряшеві
змагаються читці-декламатори, а в Меджилабірцях — драматичні колективи. Зa 50 років на фестивалі змaгaлocя пoнaд 2 500 читців-дeклaмaтoрів та пoнaд 300 aмaтoрських
дрaмaтичних та лялькових кoлeктивів. Бaгaтoкoлeктивів і читців-дeклaмaтoрів були кіл
ькaрaзoвимиучacникaмифecтивaлю, такі якфольклорнийколектив «Яворина» з Торисок
(керівник Домініка Ярошик); «Ялинка» з Вільшавиці (керівник Гелена Бріндзова);
«Думка» з Кошиць, драматичний колектив із села РяшівБардіївського округу; колектив
з Камйонки «Барвінок» (керівник Мартин Караш), який цього року відзначає шістдесят
один рік від часу свого створення.
У кінці травня та на початку червня кожного року триває Фестиваль фольклору українців-русинів Словаччини в селі Камйонка Старолюбовнянського округу. У програмі виступають кращі самодіяльні колективи Пряшівського та Кошицького країв. В рeпeртуaрі
54

самодіяльних драматичних колективів пeрeвaжнo твoри українських та словацьких
aвтoрів. Також для керівників гуртків щoрічнo прoвoдяться кількaдeнні тeoрeтичнoпрaктичні ceмінaри.
У місті Свиднику, де мешкає значна українська діаспора і функціонує Музей
української культури, відзначають свято культури українців-русинів Словаччини,
в Гуменному — фестиваль «На крилах мелодій», у місті Снина репрезентують фестиваль духовної пісні. Це свято є загальнонародним, його художній рівень зростає,
свідченням чого є такі фольклорні колективи як Православний кафедральний хор із
Пряшева, Український народний хор «Карпати» з Кошиць, хори зі Списької Нової Весі,
Воронова, Стропкова, Требішова, Михаловець, «Димітріос» із Порача, колективи з
України, Польщі та Сербії. У цих хорах співає багато молоді, що свідчить про перспективність фестивалю в Снині.
Близько тридцяти шести років функціонує Свято народної пісні «Маковицька струна» в місті Бардіїв, тут збираються талановиті діти та молодь, їх учителі та керівники.
Ціта подібні народні свята відбуваються з піснями, танцями, виставками, ярмарками, куштуванням страв національної кухні, спортивними змаганнями та конкурсами.
Завдяки зусиллям керівників та учасників світ, вчителів шкіл у селах інсценують календарні і сімейні свята. Метою даних заходів є створення умов для спілкування між собою
українців регіону. На святах широко представлено народну культура і обрядовість українців, як у репертуарі фольклорно-етнографічних, вокальних і танцювальних колективів,
так і окремих виконавців.
Місто Пряшів називають культурною столицею українців-русинів Словаччини. Тому
унікальність українських фольклорних колективів Словаччини полягає у поєднанні їх
українських елементів зі словацькими. Так, виконавці вживають не літературну українську мову, а лемківську говірку, а їх народні строї подібні до словацьких, як і специфічний ритм чардашу.
Один з кращих колективів Пряшівщини — молодіжний ансамбль «Весна», у якому
згуртувалася молодь пряшівських українських середніх шкіл. Ансамбль «Весна» створений Левком Довговичем у 1956 році, окрім хору, оркестру та танцювальної групи, мав
драматичну секцію. Цей гуртза шість років існування дав понад 150 концертів, після
чого припинив свою діяльність. У 1967 році у КошицяхЛ. Довгович заснував молодіжний драматичний колектив, який під назвою «ДУМКА» (Драматичний Український
Молодіжний Колектив Аматорів) функціонує по сьогодні.
На хвилях політичної відлиги другої половини 80-х років у 1985 році
у Кошицяхзаснованоукраїнський мішаний хор «Карпати», який невдовзі став кращим
українським хором тогочасної Чехословаччини. Хор під керівництвом Л. Довговича
діє й досі при Регіональній раді Союзу русинів-українців Словаччини в Кошицях. Хор
«Карпати» протягом 20 років відспівав понад 350 концертів (головніпід супровід молодіжного оркестру «МузікаЮвеналіс») у Словаччині та у сімох країнах Європи. Крім
концертної діяльності, хор «Карпати» проводить і широку суспільно-культурну роботу з
метою показати народні традиції українців-русинів і мультинаціональній громадськості
міста Кошице, доказом чого є 19 річників «Маланчиних вечорів», 10 новорічних концертів та 3 річники Різдвяних концертів. Діяльність хору була оцінена в 1992 році премією міста Кошице, Срібною медаллю Міністерства внутрішніх справ Словаччини й
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призначенням звання «Український народний аматорський хор» Міністерством культури
й туризму України.
Пряшів славиться також фольклорним колективом «Карпатянин», який діє при
Центральній раді Союзу русинів-українців СР. Його репертуар охоплюють лемківські
танці, малознані в Україні лемківські пісні, відтворення перебігу лемківського весілля та
інсценізації вистави «Довбуш».Визначним в репертуарі колективу «Карпатянин» є інсценізація поеми Тараса Шевченка «Наймичка», в якій оспівується матір, як образ рідної
мами і України водночас. Матір, яка заради щастя сина, віддає усю свою любов. Саме
батьки, дідусі та бабусі спонукають сьогодні своїх дітей та онуків вивчати і шанувати
у Словаччині українську мову і культуру і це у час активних асиміляційних процесів.
Високий професійний рівень демонструє чоловічий хор «Русинія» з міста Гуменне.
Попри те, що колектив розпочав свій творчий шлях лише три роки тому, він здобув заслужену славу і широке визнання як удома, так і за кордоном. «Русинія» репрезентує
традиційну народну культуру русинів Словаччини — в історичному минулому жителів
Підкарпатської Русі. Любов до народної пісні об’єднала студентів, інженерів, менеджерів, учителів, селян — усіх ентузіастів цієї благородної справи, хто не мислить своє
життя без пісенної творчості. Як відзначив засновник хору Ладислав Федич, колектив
покликаний зберігати й популяризувати народні русинські та українські пісні. Хор орієнтується на збирання і запис народних пісень, виконання їх в автентичній манері.
У м. Кошиці при Регіональній раді Союз русинів-українців Словацької Республіки
працює чоловіча співацька група «Поляна». Гурт працює при Регіональній раді СРУСР
в Кошицях під керівництвом Ярослава Дирги. Репертуар «Поляни» відомий своїми колядками, зокрема найпопулярніші: «Ликуючи» і «Ой, сталася новина», «На різдвяні свята».
В північно-східної Словаччини функціонує вокальний дует — Петрашовські Микола
і Наталія. Репертуар дуету налічує фольклорні і національні пісні на українській, словацькій та русинській мові.
В 1993 році Микола і Наталія Петрашовські стали переможцями конкурсу народних співаків званих «Zemplinšpiva i hutori» у Гуменному. У 1996 Микола і Наталія
Петрашовські стали лауреатами фестивалю української пісні, який проходив у місті
Гуменне на Словаччині. У 2005 стали лауреатами конкурсу «Пісні мого роду».
Серед альбомів дуету: «Парібчіня моє» (1995); «Так мало» (2000); «За кам’яним мостом» (2002).
В Братиславі діють Словацько-українське товариство, що працює від 2001 року, та
Музично-драматичний ансамбль ім. Тараса Шевченка. Ансамбль ім. Т. Шевченка функціонує від 1971 року в Братиславі. Спершу це була Студія М. Лисенка, далі Клуб Києва,
а від 1984 року — Музично-драматичний ансамбль ім. Т. Шевченка, єдина аматорська
опера в Чехословаччині. Серед основоположників і керівників ансамблю: Юрій Шереґій,
Марія Ройко, Юрій Данко, Михайло Мольнара, Василь Ґренджі-Донскогий. Діяльність
ансамблю швидко завоювала собі популярність. Під назвою «Шевченківці» він гідно репрезентує національні меншини в Словацькій Республіці.
Активно розвивається Піддуклянський український народний ансамбль у Пряшеві,
який став потужним культурним центром українського життя у Східній Словаччині.
Пряшівський Піддуклянський ансамбль як професіональний ансамбль пісні і танцю існує від 1955 року: до 1989 року як складова частина Українського національного театру
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під назвою Піддуклянський український народний ансамбль (ПУНА), від 1989 року —
під назвою Піддуклянський умелецький людовий субор (ПУЛЬС). В 2002 році він відокремився від Театру ім. О. Духновича (колишнього УНТ) і став самостійним художнім
ансамблем, частково фінансований Пряшівським самоуправним краєм. Ансамбль складається з хору, оркестру і танцювальної групи.
Піддуклянський український народний ансамбль збирає, досліджує і популяризує
музичний, пісенний і танцювальний український фольклор. В репертуарі колективу пісенні й танцювальні твори народів Чехословаччини та Радянського Союзу. Ансамбль був
заснований з метою плекання й пропагування фольклору українців-русинів Словаччини.
Це послання колектив виконує по сей день і при зміненій назві.
До репертуару ансамблю входить програма «Зачаровані поглядом» (режисер та хореограф Володимир Марушин), побудована повністю на фольклорі українців-русинів
Східної Словаччини у віртуозній стилізації. Під час програми виконуються пісні різних
регіонів Пряшівщини, а також демонструються високохудожні танці та побутові сцени такі, як «Прання на потоці», «Лісоруби», «Пастухи», «Весілля», «Весняні хороводи» тощо.
Програма відбувається у неймовірно швидкому темпі, традиційних костюмах конкретних
регіон, зокрема Західної Пряшівщини, з використанням наймодернішої звукової техніки.
Вже п’ятдесят шість років без перерви працює Михайлівський самодіяльний фольклорний ансамбль «Земплін» з Пряшева, з них п’ятдесят років під управлінням сучасного художнього керівника, драматурга, режисера та хореографа Мілана Гвіждяка.
Досі колектив дав 3600 концертів, з них 1100 в 23 державах світу. За 56 років колективом пройшло кілька сотень любителів фольклору, з яких більшість стали професіоналами. В репертуарі колективу пісні, танці й музика з тематикою кохання земплинського регіону, де виражений фольклор сусідніх регіонів — Шариша (Раславіці), Спиша
(Старолюбовнянщина), Горегроння (Шум’яць) та Закарпаття (Ужгород та Рахів). В програмі виступу фольклор українців-русинів Пряшівщини зображений весільними піснями
найзахіднішої частини цього регіону — Старолюбовнянщини, Закарпаття — темпераментними танцями «Унгварськийчапаш» та гуцульським танцем «Коломийка» у супроводі однойменних пісень з тематикою кохання.
Ансамбль складається з трьох груп — танцювальної (36 членів), співацької (9) та музичної (16). Сучасна танцювальна група це вже дев’ята генерація танцюристів ансамблю
«Земплін».
За п’ятдесят десять років свого існування ансамбль дав понад десять тисяч концертів. За цей період його рядами пройшло понад 500 співаків, танцюристів та музикантів.
В період найбільшої слави (60-ті роки ХХ століття) ансамбль нараховував понад сто
членів і з успіхом виступав не лише в селах і містах Словаччини, але й у Чехії, країнах
Західної Європи та Балкану, в Україні, Росії, США, Канаді, Тунісу тощо. Нині його склад
знизився на половину (50 чоловік), проте художній рівень колективу ані трохи не постраждав, а, навпаки, зріс, бо майже всі його нинішні члени — професіонали з вищою
або середньо освітою.
Слід зазначити, що молодь продовжує традиції старшого покоління. Серед молодіжних
фольклорних колективів можемо виділити: дитячий драматичний колектив «Сонечко»,
який працює при Основній школі в Шариському Ястраб’ї Старолюбовнянського округу,
керівник В. Сопко; співацька група молоді із Зубного, керівник Іван Мигалич; дитячий
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колектив І освітньої школи у Свиднику, керівник Наташа Яцканина; дитячий фольклорний колектив «Маковичка» із Свидника, керівник Марія Бойкас; дитяча співацька група
з Хмельової, керівник Іван Сидор.
Продовжувачами українських традицій є учасники дитячого співацько-драматичного
гуртка «Сердечко», який працює при школі імені Тараса Шевченка з українською мовою
навчання у Пряшеві. Він був заснований у 1999 році вчителькою музики та української
мови й літератури, Іветою Світок. Репертуар гуртка спершу складали творили дитячі
українські та русинські пісні. «Сердечко» може похвалитися багатьма нагородами.
Творчість колективів, де учасниками виступає молодь, відрізняється від автентичних
фольклорних ансамблів свідомим і цілеспрямованим засвоєнням народних традицій.
Народні традиції, що передаються з покоління в покоління, зберігають культурну спадщину, сприяючи формуванню у підростаючого покоління національної самосвідомості.
У цілому на Прящівщині діє понад 40 українських творчих колективів. Збереження
національної культури для наступних поколінь етнічних українців– одна з основних задач фольклорних колективів. Важливе місце в сучасному культурному житті, плеканнінародної спадщини і фольклорної традиції регіону належить аматорській творчості
сільської місцевості. Нині до неї долучаються нові творчі сили, збільшується кількість
колективів, відчутною є підтримка українських товариств краю та засобів масової інформації. Завдяки всім цим факторам українська уснопоетична творчість отримала можливість і надалі функціонувати у культурно-національному колі етнічних українців в іншомовному культурному оточенні.
Таким чином, існування українських фольклорних колективів Словаччини упродовж
багатьох десятиліть і поява нових свідчить про збереженість народної української культури краю, подальше існування у вторинній формі фольклорної традиції.
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ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ЕКСПРЕСИВНОСТІ
У НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕННЯХ
Стаття присвячена можливостям вираження емоційної експресивності засобами
номінативних речень. Виділення основних типів експресивних схем синтаксичних одиниць базується на дослідженні двох складних, тісно переплетених семантичних категорій — оцінності та емоційності.
Ключові слова: номінативне речення, емоційна експресивність, оцінність, емоційність, експресивна схема.
Виділення основних типів експресивних схем синтаксичних одиниць базується
на класифікації самих видів експресивності. М. М. Кожина виділяє три основних види
експресивності: раціональну (як підвид — раціонально-оцінну), емоційну (залежно від
конотованих елементів, що входять / не входять до її структури, вона може поділятися
на власне емоційну та емоційно-оцінну), функціональну [1: 16]. Виходячи з того, що
експресивність — категорія інтегральна, яка включає (або може включати) у себе комплекс таких понять, як емоційність, оцінність, виразність, інтенсивність, образність та
стилістичну маркованість, що одночасно є складовими елементами та слугують для увиразнення висловлювання з метою його максимального впливу на реципієнта, можна говорити про виділення її типів на основі наявності / відсутності цих складових елементів.
Цілком слушно у цьому сенсі скористатися терміном, запропонованим Т. Г. Хазагеровим, який пропонує схеми, відповідальні за передачу раціональної (інтелектуальної)
експресії, називати «схемами висування» (ВСх). ВСх займають домінуюче положення
в системі експресивних засобів у тому аспекті, що вони сприяють посиленню виразності,
а всі інші (емоційні, оцінні) схеми зазвичай тільки вписуються (або нашаровуються)
у них. Але ВСх порівняно небагаті на можливості посилення виражальності, тому в ХК
(художній субкод) вони виступають, як правило, у сполученні з іншими схемами. У зв’язку
з основною функцією, яку виконують схеми, Т. Г. Хазагеров пропонує ВСх характеризувати як засіб посилення виразності, а всі інші — як засіб посилення зображальності [2: 66].
При розгляді емоційної експресивності до неї включено оцінність, бо ці категорії
пов’язані між собою. М. М. Кожина пропонує розрізняти власне емоційну й емоційнооцінну експресивність [1: 19], однак навряд чи таке розмежування буде принципово важливим, бо номінативні речення є тим типом речень, у яких ці дві складні семантичні
© З. Коржак, 2014
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категорії — оцінність та емоційність — тісно переплелися. Вочевидь, можна говорити
про те, що семантична категорія оцінності значно ширша і різноманітніша порівняно
з емоційною оцінкою, і тому їх варто розглядати як взаємозв’язок загального і часткового, де емоційна оцінка є лише складником семантичної категорії оцінності, у якій
відображається взаємодія людини з навколишнім середовищем.
Номінативні конструкції як виразники емоційно-оцінної експресивності характеризуються складним модальним значенням, адже на основне, об’єктивно-модальне значення повідомлення тут нашаровується значення суб’єктивної оцінки (позитивне або негативне ставлення мовця до повідомлюваного). Ці переплетені модальні значення, у свою
чергу, можуть ускладнюватися різноманітним експресивним забарвленням.
Eemot (N1!) 1
Така схема може бути репрезентована двома типами номінативних речень, у яких
по-різному виражається експресивність.
1. Номінативні речення, у яких емоційно-оцінна експресивність (у всіх можливих
конотаціях: підтримки, осуду, здивування, обурення, захоплення, співчуття тощо) втілена
в самому лексичному значенні іменника, який має „предикативно-характеризувальне”
значення [3: 405]: Мразь! Попихач! Раб лукавий і лінивий! Мало я поров тебе різками…
(С. Васильченко). І. М. Сушинська кваліфікує такі речення як якісно-оцінні [4: 163]. Ці
конструкції містять безпосередню експресивну оцінку особи, предмета, явища, що називаються в контексті. При цьому оцінка референта як для мовця, так і для реципієнта
більш значуща, аніж сам референт: Шкура! Гадюка! Буде правда на вас, на катів, буде
суд! (С. Васильченко).
Такі речення не називають конкретне поняття, а характеризують природу цього поняття (предмета), наголошуючи на його особливих рисах: Тих, що не погибли у нічному
бою, що їх виловили по далеких садах, витягнули з пивниць, з ям, добули з очеретів, гнали
туди, хай дивляться, яка кара чекає кожного, що важиться ставити опір цареві в його
задумах великих… Бунтівники! (Б. Лепкий). За значенням іменник — головний член
подібної конструкції наближається до якісного прикметника. Предметність тут є лише
основою, фундаментом, на якому базуються значення якісних ознак. Особливість такого
іменника полягає в тому, що він називає не лише якісні визначальні ознаки, а й сам референт в узагальненому вигляді: Красуня! Справжня красуня! Там одні очі чого варті:
як зорі! (С. Васильченко).
Оцінне значення може зумовлюватися контекстом: Сини краю козацького. Міць!
Надія! (О. Гончар). У таких реченнях оцінка „опредмечується” безпосередньо через
лексичне значення іменників.
2. Конструкції, які формують оцінно нейтральні іменники. Адекватна реалізація
емоційної експресивності у таких реченнях максимально залежить від інтонації та контексту. Наприклад: Весна! Золота прозорість несором’язливих ранків, П’янкі переходи
вечора в густу і тривожну ніч. Весна! У домах миють вікна, біля гаражів — машини.
Дні тягнуться довго й лагідно в м’якім і сухім теплі. Весна! Коливання запахів, нектару
п’янке налипання, Цвіту колючих тернівок згущене молоко! (О. Слоньовська).
Особливість таких конструкцій полягає в тому, що предмет думки, а також його
оцінка в них чітко не визначена. Це речення узагальненої семантики, які репрезентують
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зв’язок реалії дійсності з властивістю, проте не характеризують цю властивість. Дати
характеристику реферованому об’єкту мусить реципієнт: І вилізло з могил, з печер, із
ям все, що було за дротом, все розігнулось, встало і ринулось на дротяний паркан з
такою силою, що він упав і вгруз в пісок під тисячами ніг в одну хвилину. Свобода!
(О. Довженко).
Подібні конструкції зумовлюють створення підтексту, містять численні натяки на „домислення” предмета оцінки у вигляді наочно-чуттєвих образів, асоціацій
реципієнта тощо: Бігають коні, бігають цигани, метушаться циганчата, гавкають під
циганськими возами собаки, ляскають батоги. Іржать лошата, хрюкають жеребці.
Ярмарок! (Остап Вишня); Лавра! Старовинний пам’ятник давньо-руської культури і
пам’ятник дикого вандалізму й звірячого безкультур’я гітлерівців… Руїни старовинного Успенського собору! (Остап Вишня).
Категорія модальності у таких реченнях виявляється нечітко, у єдності з емоційністю,
тому І. М. Сушинська пропонує визначати їх як недиференційовані, нерозчленовані, що
визначається передусім їх емоційністю [4: 163]: Сонце! Сонце! Його перші промені вдарили по очерету, по лузі, по плесі… (Остап Вишня).
Поширені номінативні речення, в яких виражається емоційна (емоційно-оцінна)
експресивність або в яких ствердження наявності предмета чи явища супроводиться його підкресленою емоційною оцінкою, формують найскладнішу за семантико-синтаксичними параметрами групу.
Eemot (Adj N1)
Головний член таких конструкцій поширюється препозитивним означенням
на основі субординативного безприйменникового зв’язку. Ці речення близькі до тих,
що виражають раціональну експресивність, але відрізняються від них передусім
емоційно-експресивним значенням атрибутивного компонента, який характеризується
емоційно-оцінною семантикою. Однак атрибутивний член не завжди виконує провідну
роль у вираженні емоційно-оцінної експресивності. Цю функцію можуть виконувати
іменники, що виступають у ролі головного члена номінативного речення, у такому випадку означення розширюють (або інтенсифікують) загальну експресивність, виражену
в реченні. Порівняйте: Наскучило дивитися на те. Страшний чоловік. Петро тілом,
а він духом страшний (Б. Лепкий); Густий неспокій… На вустах полинно, Якась тривога душу роздира… (В. Крищенко).
Залежно від того, який член номінативного речення виконує основну роль
у вираженні експресивності, конструкції аналізованої схеми можна поділити на групи:
1. Речення з атрибутивним поширювачем — факультативним компонентом, який лише посилює ознаку, підкреслену головним членом: Стояла і дивилась на мене своїми
синіми оченятами. Уважно дивилася. Справжня красуня (В. Даниленко); Народ
український загине в цій війні, товариші патетики. Народ наш загибає… Гине… Велика
тризна (О. Довженко).
Означення у таких конструкціях може розширювати семантику висловлювання
в інформативному плані: Іноземний блюдолиз. Фу, а скільки ж вас іще нашою нещасною
країною сититься! (О. Ірванець).
2. Речення з атрибутивним компонентом — обов’язковим поширювачем, який безпосередньо виражає оцінку референта. При цьому іменник — головний член — це
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здебільшого загальна назва: Кивалися віти дерев. Часом упала спіла грушка в саду. Як
становилося тихо, чути було притаєні смішки… Любі розмови (Б. Лепкий).
Речення цього типу здатні імплікувати:
1) позитивні конотації, актуалізовані:
— у характеристиці простору, в якому перебуває (реально чи уявно) суб’єкт:
Вартовий сердюк згадав своїх знайомих дівчат у рідному селі. „Тож-то ніч! ─ сказав і
покивав головою. ─ Гарна ніч. Дощик потішив землю, і тепер знову погода” (Б. Лепкий);
Чудесний ліс. Мішаний. І дуби, великі-великі, в лісі ростуть, і ясенки, і берестки, і сосни.
Найбільше дубів та сосен (Остап Вишня);
— у характеристиці об’єкта реальної дійсності (конкретного чи абстрактного):
Чудесна пташка. Сіренька, з чорненькими на пір’ячку крапочками. Мініатюрна курочка (Остап Вишня); П’ятеро. Чверть ставки. Гарне число. Наче оцінка, яка тебе любила. Все буде “на п’ять”, думаю (М. Вайно);
— в оцінці особи; оцінка дається як фізичним (зовнішнім), так і внутрішнім якостям
особи: Він крутить головою і мовчить, ніби зовсім нічого не зауважує. Сильний тато, добрий тато (У. Самчук). При цьому особа може характеризуватися суб’єктом узагальнено: От і додому час. Тішилась: побачить усіх — матір, односельців, а ще здивує
Мирославом. Хороший хлопець. Любить (М. Вайно), або з акцентом на певній позитивній якості: “Дивний чоловік. Знаю, що любить Мотрю і що Любов Хведорівна сприяє йому. А він все-таки остається вірним мені. Значиться, поборов себе, як мало хто. Треба
мені того Чуйкевича не спускати з ока. Надійний чоловік.” (Б. Лепкий); Своїм розумом
робить. Вождь і філософ. Гетьман рад був якнайскоріше побачити його. Цікавий чоловік, геній (Б. Лепкий).
Оцінювання особи може бути образним, тому характер оцінки (позитивної чи негативної) з’ясовується з контексту: Привик, ─ відповідає Шафіров, ─ до всього чоловік привикає. Малий Олександр Даніліч, та сильної комплекції. Залізний чоловік” (Б. Лепкий);
— у вираженні загального піднесеного стану суб’єкта: Всі свої мільйони він,
Дмитро Андрійович, віддав на революцію. І в 30 років його повісили перед тюрмою
в Одесі — за вироком суду. Люди називали його святим. Прекрасне життя, прекрасні
пориви (В. Стус);
2) негативні конотації, актуалізовані:
— у характеристиці об’єкта реальної дійсності (конкретного чи абстрактного): Тільки
мухи дзижчали, сідаючи на голови старшин. Маєрфельд ловив їх рукою і кидав крізь вікно: “Тю! Проклята мушва” (Б. Лепкий); Гітлер мобілізує молодь для війни з Англією.
Пропаща молодь. Що жде її? Смерть у Європі чи в Азії загибель? (О. Довженко).
— в оцінюванні особи; це може бути узагальнена оцінка: Вульгарна дівка.
Некрасива. Тлуста. Фрукт перезрілий, аж пом’як увесь. Тож винний запах з підземелля густо Просочується до самих небес (О. Слоньовська); Такі поважні старшини,
а не бачать того. Пишуть, не знаючи, що він диктує їм. Наскучило дивитися на те.
Страшний чоловік. Петро тілом, а він духом страшний (Б. Лепкий), або оцінка певних
якостей особи: Давай плече притулим до плеча, Сприймемо біль наш ніби ласку Божу…
Холодні очі… А вуста мовчать І, певно, повторить цього не зможуть (В. Крищенко).
Характеристика якостей особи може носити образний характер: Наївність між людей
не дуже Цінується… Нікчемний гріш (В. Крищенко).
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Eemot (Аdjn N1)
Речення такої структурної схеми можуть поширюватися у результаті збільшення
кількості препозитивних означень, яким властиві емоційно-оцінні конотації. При цьому структурні компоненти відіграють неоднакову роль у вираженні емоційно-оцінної
експресивності. Так, експресію можуть актуалізувати:
1) усі компоненти речення (тобто і означення, і головний член): Витько — високий,
худорлявий, короткозорий. Окуляри, однак, надівав тільки в гімназії, хоч зазвичай носив
їх із собою повсякчас. Жвавий, завжди усміхнений, дотепний веселун. Таким Витько
був у компанії товаришів, на людях (Ю. Покальчук);
2) усі означення, які поширюють головний член: Тиха і сумна ніч, мов молода черниця. Не чути на селі ні гомону, ні співу (С. Васильченко); Сьогодні уперше за все літо
одпочив на березі Оскола. Чудесна, красива ріка (О. Довженко).
3) лише одне означення, яке перебирає на себе функції і виразника, і інтенсифікатора
експресивності: Чудесна київська осінь… Падає листя з київських кашанів…
Догорають на клумбах і на квітниках червоні кани.. День осінній, але сонячний, ясний,
теплий (Остап Вишня); Хорольщина… Далі на шляху перескакуєте річку з чудною назвою “Полузер’є”… Чудова зелена вулиця… Полтава. Красуня Полтава. Шлях іде поза
Полтавою (Остап Вишня); Чудесний весняний день… Сонце… Ось-ось розбруньнуться каштани… (Остап Вишня);
4) лише головний член (іменник), семантика якого містить емоційно-оцінні компоненти; означення у такому випадку лише інтенсифікують загальну експресивність:
Пожухле листя опадає з віт, голосить голий стовбур схриплокронний. Це — похорон
життя. Безоборонний і безоглядний розпач. Древній міт, що стратив чари (В. Стус).
Eemot (Аdj N1!)
У схемах, головний член яких поширюється препозитивним означенням на основі субординативного безприйменникового зв’язку, провідну роль відіграє оклична інтонація.
У вираження емоційно-оцінної експресивності такі схеми дуже поширені. Оклична
інтонація значно розширює експресивні можливості поширених номінативних речень;
такі конструкції можуть наближатися до буттєвих (за відсутністю емоційних елементів
у семантиці компонентів, які ці речення формують), у такому випадку функцію виразника і інтенсифікатора експресивності виконує саме такий суперсегментний засіб,
як інтонація. Порівняйте: Так, так. Приїхали білі в коні в Бахмач і повезли від гетьмана Мотрю. Білі коні… Коли б тільки на тому й покінчилося!; Так, так. Приїхали
білі коні в Бахмач і повезли від гетьмана Мотрю. Білі коні!.. Коли б тільки на тому
й покінчилося! (Б. Лепкий). У першому прикладі реалізується насамперед раціональна
експресивність, що виявляється у розширеній номінації факту реальної дійсності, у другому — експресивність емоційна, яку репрезентує оклична інтонація.
За відсутністю чи наявністю емоційного компонента у семантиці граматичних
форм, які формують таку схему, емоційно-оцінні номінативні речення можна поділити
на дві групи:
1) речення, компоненти яких (означення чи головний член) містять емоційно-оцінні
компоненти. Такі конструкції здатні імплікувати:
а) позитивні конотації, актуалізовані:
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— в емоційній характеристиці об’єкта реальної дійсності: Любить наш народ перепела і тоді, коли його повна ринка і коли він, присмачений сметаною, стоїть на столі,
а хазяйка у вишиваній сорочці паляницю крає. Чудесна пташка! (Остап Вишня);
Попоївши, лягайте на канапу й читайте “Записки охотника” Івана Сергійовича
Тургенєва. Прекрасна книжка! (Остап Вишня);
— у вираженні емоційного стану суб’єкта висловлення: Козаки зривалися зі сну і, споглядаючи за золоченим ридваном, толкували про дальші плани теперішньої кампанії, про
те, куди їх гетьман провадить і які задуми в нього. Фантастичні вісті! (Б. Лепкий); І
коли дивлюсь я на свого чоловіка, до якого наш син незабаром гукатиме “тату”, то ніяк
не можу намилуватись його радісним, просто юним обличчям. Щасливі дні! (І. Вільде);
б) негативні конотації, актуалізовані:
— у характеристиці явищ реальної дійсності: Один за одним перевертав тіла забитих… Даремна праця! (М. Хвильовий); „І тут гаряче, і там боляче, — сказав, потираючи бліде чоло рукою. — Поставив нас Господь на порозі з Азії в Європу, поклав, як
залізо між молот і ковало, — кують. Аж іскри з того заліза летять. Важкий талан!..
(Б. Лепкий);
— в оцінюванні особи (оцінка може бути як узагальненою, так і стосуватися певних
якостей особи): „Другої такої, як Любов Хведорівна, зо свічкою в літню днину не знайдеш. Люта баба!..” (Б. Лепкий); Так, начебто не було брами. Мчала, мабуть, мов
божевільна, бо аж галуззя з вишень поламала. Нерозумний дітвак! (І. Вільде);
— у вираженні внутрішнього емоційного стану суб’єкта висловлення: Неправда, бо
мама ошукала їх! Мама любила його!!! І все героїчне, поважне, як смерть, стає смішне,
гротескове. Обман! Страшний обман! Як сміла мама зрадити їх? (І. Вільде).
2) речення, структурні компоненти яких (означення чи головний член) позбавлені
емоційно-оцінних конотацій. У такому випадку можна говорити не про розмежування
позитивної / негативної експресивності, а лише про загальну інтенсифіковану емоційність.
Наприклад: Так, так. Приїхали білі в коні в Бахмач і повезли від гетьмана Мотрю. Білі
коні!.. Коли б тільки на тому й покінчилося! (Б. Лепкий); Як сумно доньці чути таке про
батька. І він, значиться, також належав до тих, що чинили заколот на Україні, щоби
з того заколоту винести для себе булаву. Старі гріхи! (Б. Лепкий); Вилитий Микола!
Хвилею накотилось тепле почуття до брата (О. Гончар). Структура аналізованої схеми може ускладнюватися вигуками, які репрезентують усі можливі конотації оцінки й
емоцій і виступають одночасно інтенсифікаторами загальної експресивності речення:
Ох, і полохлива, ох, і сторожка птиця! — зітхнув дядько Дорош (Остап Вишня).
Інтер’єктиви здатні актуалізувати різні експресивні відтінки. Так, у реченні: В ці часи
ви чуєте і над собою, і перед собою, і за собою, і праворуч, і ліворуч шум — свист качиних
крих! Ви і сюди — бах! І туди — бах! І отуди — бах! Ах, незабутні хвилини! (Остап
Вишня) реалізується емоційна піднесеність мовця, пов’язана з приємними спогадами,
жалкуванням за чимось хорошим, що колись було. Інтер’єктив О слугує вираженню особливого піднесеного стану мовця: О недосяжне щастя! Проминуле стоїть обабіч, мов
казковий сфінкс (В. Стус). У конструкціях, ускладнених вигуками Ох, Ой, актуалізується
захоплення тим, про кого або про що говорить мовець: Щоб довго не балакати, — убив
я тоді чи не ціле здоровенне блюдо дикого цапа! Ох, і смачна ж дичина! Хазяйка вже
аж кривиться почала! А я б’ю, а я б’ю! (Остап Вишня).
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Eemot (Аdjn N1!)
Речення такої структурної схеми можуть поширюватися у результаті збільшення кількості
препозитивних означень, яким властиві емоційно-оцінні компоненти: Дикий, безглуздий
сон! Але “чорний” і “білий” рішуче відмовились давати «показанія» (В. Винниченко).
У подібних реченнях і виразниками, й інтенсифікаторами емоційно-оцінної
експресивності виступають поширювачі, а головний член виконує інформативну
функцію, називаючи об’єкт: Кажуть, у Мотрі знов з мамою попсулось, навіть, мабуть,
до великого доходить… Бідна, нещасна Мотря! (Б. Лепкий); Милий, хороший, добрий
тато! (В. Підмогильний).
Таким чином, номінативні утворення як спосіб лаконічного відтворення думки
стають облігаторним компонентом багатьох прозових і поетичних художніх текстів.
Номінативні речення виявляють можливості передавати окремі розрізнені спостереження, миттєві враження; номінувати поняття, предмети, явища; їм властива вербалізована
образність — категорійна ознака, яка виділяє їх серед інших лінгвістичних одиниць, що
формують образне світобачення синтаксичними засобами мови.
1

Прийняті позначення: Eemot — емоційна (емоційно-оцінна) експресивність, N1 — називний
відмінок іменника, Аdj — узгоджене означення, Аdjn- декілька узгоджених означень.
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ИФНТУНГ, Ивано-Франковск
СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПРЕССИВНОСТИ
В НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Статья посвящена возможностям выражения эмоциональной экспрессивности
средствами номинативных предложений. Выделение основных типов экспрессивных
схем синтаксических единиц базируется на исследовании двух сложных, тесно переплетённых семантических категорий — оценочности и эмоциональности.
Ключевые слова: номинативное предложение, эмоциональная экспрессивность,
оценочность, эмоциональность, экспрессивная схема.
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MEANS OF EXPRESSION OF THE EMOTIONAL EXPRESSIVENESS IN
NOMINATIVE SENTENCES
The article is devoted to the possibilities of expression of the emotional expressiveness by
facilities of nominative sentences. The separation of the main types of expressive schemes of
the syntactic units is based on the study of two closely interwoven complex semantic categories,
they are valuation and emotionality.
Key words: nominative sentence, emotional expressivity, valuation, emotionality, expressive scheme.
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ПРИКМЕТНИКИ У СКЛАДІ АКТИВНОВЖИВАНОЇ ЛЕКСИКИ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ З ОГЛЯДУ НА ЇХНЮ
ЗАТРЕБУВАНІСТЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ
Автор подає зведену характеристику українських прикметників пострадянського
періоду за їхніми граматичними ознаками з поясненням англійською мовою для іноземців, зі списками актуальних прикметників-назв кольорів, прикметників-назв характеристик осіб та інших прикметників-назв характеристик.
Ключові слова: прикметник, прикметник твердої форми, прикметник м’якої форми,
рід прикметника, число прикметника, закінчення прикметника, запитання до прикметника, узгодження, вправа.
Прикметник, з огляду на його маркувальну здатність, — дуже важлива складова
лексичного складу української мови пострадянського періоду. Вміння номінувати певні
явища, давати їм характеристики, особливо на стадії вивчення мови, — необхідна умова
висловлення власної думки, запорука комунікативної спроможності мовця. Тому знайомство іноземців з прикметниками з активновживаного складу сучасної української
мови у адаптованому варіанті (з огляду на їхню уживаність і популярність, спричинені
сучасною мовною політикою і практикою) є дуже важливою ланкою у процесі їхнього
вивчення української мови. У зв’язку із цим іноземців слід у першу чергу знайомити
не з рафінованим чи з сучасним, на думку окремих спеціалістів (у певному розумінні
нігілістичним підходом до лексики), маркувальним матеріалом, а з активною загальновживаною, з позицій сучасної мовної політики, — інколи зрусифікованою, але всім
зрозумілою частиною словникового складу української мови. З огляду першочерговості подачі матеріалу, у першу чергу іноземних громадян слід знайомити з номенами,
© О. З. Драпак, 2014
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якими вони будуть послуговуватись у першу чергу. У цьому випадку важливу роль відіграє мотивація до вивчення — потреба у знанні тієї чи іншої лексики. Актуальність
вивчення популярних у вжитку українських прикметників для іноземців також полягає
у необхідності засвоєння основних принципів морфології української мови і розподілу слів на частини мови, в отриманні навичок розпізнавання українських прикметників
за їхніми морфологічними ознаками (чоловічого, жіночого та середнього роду, числа),
в узгодженні слів у фразі, що складається з іменника та прикметника, та у вмінні ставити
смислові запитання до кожного слова у словосполученні, що є необхідною умовою для
засвоєння курсу української мови (а саме: лексики і морфології). Особа, що вивчає українську мову, повинна: а) ставити запитання до прикметників; б) розрізняти граматичні ознаки роду прикметників (чоловічого, жіночого, середнього); в) утворювати форму
множини прикметників; г) формувати фрази з іменниками та прикметниками, виявляти
прикметники у реченні; д) узгоджувати іменники з прикметниками в однині і множині.
Іноземцям також повинно бути запропоноване знайомство з мінімальним списком прикметників-антонімів як зі складовою прикметникової системи української літературної
мови пострадянського періоду.
Для отримання хороших результатів від виконаної роботи, особам, що знайомляться
з українською мовою пострадянського періоду, слід дати певні методичні поради для кращого оволодіння матеріалом (уважно читати текст з поясненнями, ретельно аналізувати,
старанно засвоювати отриману інформацію і засвоювати отримані знання на практиці):
Advice for a foreigner:
Try to read attentively thesis “Adjectives. Singular and plural form”.
Analyze given tables, schemes, and rules attentively.
Pay attention to the adjectives of hard and soft forms of masculine, feminine and neuter
gender in singular and in plural.
Learn main rules of sequence with nouns and pronouns.
Memorize tables, rules, questions to the adjectives.
Educational aim:
You are to master adjectives. Your task is to study the given material attentively.
Comments to Ukrainian adjectives
At this set of lessons we are going to speak about Ukrainian adjectives. We’ll speak about
the peculiarities of Ukrainian adjectives, about category of gender and category of number of
adjectives. We’ll learn how to put questions to all types of Ukrainian adjectives. During these
lessons you’ll learn: about parts of speech in Ukrainian language; what is Ukrainian adjective
and its role in the language; the adjective is a word expressing a quality of a substance.
The adjective has the following morphological characteristics:
1. Adjectives have three genders: masculine, feminine and neuter (e. g. masculine gender:
зручний, синій; feminine gender: зручна, синя; neuter gender: зручне, синє).
Look at these words and try to notice one and the same word with one and the same stem
has three different endings:
-ий (m. g.)
-a (f. g.)
зручн
-е (n. g.)
-і (pl.)
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They are translated as «comfortable», but applied in the phrases with different nouns. Pay
attention: зручний диван, зручна плита, зручне крісло.
What have you noticed? Nouns are of different genders, that’s why we should use adjectives also in forms of gender. The matter is, we are to agree them with the connected nouns.
Thus, adjectives of masculine gender end in –ий (of adjectives of hard form), — ій (of adjectives of soft form), and they answer the question «який?» — «What kind of?» Adjectives of
feminine gender end in -а (of adjectives of hard form), — я (of adjectives of soft form), and
they answer the question «яка?» Adjectives in neuter gender end in -е (of adjectives of hard
form), — є (of adjectives of soft form), and they answer the question «яке?»
2. Adjectives have two numbers: singular and plural (e. g. singular: гарний, гарна, гарне,
добрий, добра, добре; plural: гарні, добрі). Adjectives in plural form (masculine, feminine or
neuter gender) end with -i. And answer the question «які?». They agree with nouns in plural.
For example: зручні ліжка, сині сливи, розумні студенти, високі дерева, світлі кімнати.
3. Adjectives have six case forms: the nominative case, the genitive case, the dative case,
the accusative case, the instrumental case, the locative case. All of them we’ll learn later.
4. Most adjectives have degrees of comparison: the positive, the comparative and superlative degree. The comparative degree denotes a higher degree of a quality. The superlative degree denotes the highest degree of a quality. As for them now we’re going to learn adjectives in
positive degree. Mind all of them are used in the dictionaries in masculine gender. The rest
degrees we will learn further.
5. As for the presence, you are to remember that adjectives and nouns in a phrase coordinate in number, gender and case, for example: червона ручка, червоні ручки, великий стіл,
великі столи, гарне вікно, гарні вікна.
6. In the sentences adjectives function often as an attribute and seldom as a part of compound predicate.
Подальше ознайомлення іноземців з прикметниковим складом сучасної української
мови потрібно проводити з введенням нової лексики:
During this set of classes we’ll try to learn as many adjectives as possible. Till now we
studied words on different lexical topics without describing objects or things, human beings
or any other living-beings. Now our task is to memorize a lot of different adjectives and we’ll
do it in antonymic pairs. Almost all of them we’ll write down and memorize with their antonyms (opposites). Then we’ll learn names of colours further used with the names of fruits
and vegetables or other products. Besides, we are to enlarge our vocabulary on the topics:
«Назви кольорів», «Назви-характеристики осіб», «Посуд», «Сезони» reading and studying
the texts: «Ванна кімната», «Кухонний стіл», «Письмовий стіл», which contain adjectives.
Study the adjectives which name colours:
білий — white
молочний — milk, milky
чорний — black
сірий — grey, gray
простий — simple, plain
жовтий — yellow
оранжевий — orange
коричневий — brawn
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бежевий — beige, fawn
золотий — gold
золотистий — golden
срібний — silver
сріблястий, сріблистий — silvery, silver
синій — (dark) blue
голубий, блакитний — light blue
зелений — green
салатовий — light bright green
червоний — red
рожевий — pink, rose-coloured, rosy
вишневий — cherry, cherry-coloured
фіолетовий — violet
яскравий — bright, brilliant
тьмяний — dusky, dim, dingy, dull
світлий — light
темний — dark
різнокольоровий — many-coloured
прозорий — transparent
непрозорий — opaque
темно-зелений — dark green
яскраво-жовтий — bright yellow
світло-коричневий — light brawn
How do we agree the words: темний, зелений, яскравий, жовтий, світлий, коричневий
concerning the composite names of colours: темно-зелений, яскраво-жовтий, світло-коричневий? The first adjective receives the letter о instead of its ending and is written a hyphen
with another adjective.
Now we will study the phrase that has the meaning «What colour is…» (якого кольору…).
For example:
— Якого кольору двері? — Двері білі.
— Якого кольору підлога? — Підлога коричнева.
— Якого кольору дошка? — Дошка зелена.
— Якого кольору крейда? — Крейда біла.
— Якого кольору стіл? — Стіл коричневий.
Let’s study adjectives — characteristics of a person:
смішний — funny, comical
веселий — gay, merry, joyful
сумний — sad, sorrowful, melancholy
розумний — intelligent, clever
нерозумний — unreasonable, irrational
хитрий — sly, artful, wily, arch
дурний — stupid, brainless, foolish
культурний — cultural, cultured
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некультурний — uncultured
вихований — educated
невихований — uneducated
важкий — heavy, hard, difficult
легкий — light, easy, slight
Reed the following:
— Який ти студент? — Я розумний студент.
— Ти старанний чи лінивий студент? — Я старанний студент.
— Ти веселий чи сумний хлопець? — Я веселий хлопець.
— Він товстий чи худий? — Він нормальний.
— Твій друг високий чи низький? — Він середній.
Let’s learn few more adjectives characteristics:
складний — complicated, compound
важкий — heavy, difficult
легкий — light, easy, simple
простий — simple, easy
високий — high, tall
низький — low, short
довгий — long
короткий — short
широкий — broad, wide
вузький — narrow
тонкий — thin, slim
товстий — fat
худий — slim
густий — thick
рідкий — thin
повний — full, packed, complete
порожній– empty, hollow, vacant
пустий — empty, inane, void, hollow
молодий — young, youthful, new
старий — old
малий — little, small
маленький — tiny, little, small
великий — big, large
середній — middle, medium
нормальний — normal
ненормальний — abnormal
мокрий — wet
сухий — dry, dried-up
чистий — clean
брудний — dirty
радий — glad
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хворий — sick
здоровий — healthy
щасливий — happy
нещасний — unhappy
улюблений — favourite
відомий — famous
жіночий — women’s
чоловічий — men’s
знайомий — familiar
домашній — domestic
робочий — working
вихідний — free of work
вільний — free (vacant)
зайнятий — busy
український — Ukrainian
російський — Russian
англійський — English
хінді (індійський) — Hindi
арабський — Arabic
Let’s do the following tasks:
Read and translate texts.
Ванна кімната
Це моя не велика, але зручна і гарна, світла ванна кімната. Тут у мене є: прямо —
велика біла ванна; праворуч — широкий білий умивальник, дзеркало, полиця і білий
унітаз; ліворуч — висока душова кабіна. Посередині на підлозі у мене є невеликий
м’який зелений килим.
Також тут у мене є шампунь, мило, мильниця, мочалка, зубна щітка, зубна паста і
туалетний папір. Ще тут у мене завжди є чистий рушник.
Glossary:
чистий — clean
брудний — dirty
ще — more, another, still
Questions:
1. Яка у мене ванна кімната?
2. Що тут у мене є?
3. Що тут у мене є прямо?
4. Де тут у мене ванна?
5. Яка у мене ванна?
6.Що тут у мене є праворуч?
7. Де тут у мене умивальник?
8. Який у мене умивальник?
9. Де тут у мене є унітаз?
10. Який у мене унітаз?
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11. Де тут у мене є полиця?
12. Яка у мене полиця?
13. Що тут у мене є ліворуч?
14. Де тут у мене душова кабіна?
15. Яка у мене душова кабіна?
16. Що тут у мене є посередині?
17. Де тут у мене є килим?
18. Який у мене килим?
19. Який у мене рушник?
Кухонний стіл.
Це мій новий, великий, гарний, зручний, кухонний стіл. Тут у мене є така їжа: свіжий
смачний гарячий суп, печене м’ясо, копчена ковбаса, смажена риба, гаряча варена картопля, білий довгий рис, свіжий смачний овочевий салат, свіжий смачний фруктовий салат,
свіжий білий хліб, свіже біле коров’яче молоко, жовте свіже коров’яче масло, свіжий
жовтий твердий сир, жовта соняшникова олія, біла сіль, чорний чай, чорна кава.
Ось мій посуд: гарний новий чайник, гострий ніж, нова гарна виделка, нова гарна
ложка, нова гарна чашка, нова гарна склянка, нова гарна тарілка, велика каструля, гарний
новий черпак.
Glossary:
новий — new, modern
старий — old
великий — big, large
малий — small, little
гарний — good, beautiful
негарний — not beautiful
зручний — comfortable, handy
незручний — uncomfortable, unhandy
кухонний — kitchen
свіжий — fresh
несвіжий — not fresh, dry
смачний — tasty, good, delicious
несмачний — tasteless, unsavory
гарячий — hot
холодний — cold, cool
білий — white
чорний — black
жовтий — yellow
коричневий — brown
червоний — red
зелений — green
довгий — long
короткий — short
рис — rice (він)
круглий — round
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овочевий — vegetable
овоч — vegetable (він)
фруктовий — fruit
фрукт — fruit (він)
салат — salad (він)
хліб — bread (він)
коров’ячий — cow, cow’s
молоко — milk (воно)
м’ясо — meat (воно)
олія — oil (вона)
сіль — salt (вона)
чай — tea (він)
кава — coffee (вона)
чайник — tea-kettle (він)
гострий — sharp
негострий — not sharp
ніж — knife (він)
виделка — fork (вона)
ложка — spoon (вона)
чашка — cup (вона)
склянка — glass, tumbler (вона)
тарілка — plate (вона)
каструля — saucepan, pot (вона)
черпак — scoop (він)
курка — 1. hen; 2. chicken (вона)
курятина — chicken-meat (вона)
корова — (вона) cow
яловичина — beef (вона)
свиня — pig, swine (вона)
свинина — pork (вона)
сало — gat (свиняче) lard
кріль — rabbit (він)
кролик — rabbit (він)
баран — ram, sheep (він)
баранина — mutton (вона)
посуд — (plates) and dishes (він)
такий — such
варений — boiled
смажений — fried
печений — baked
м’ясо — meat (воно)
копчений — smoked
ковбаса — sausage (вона)
сосиска — sausage (вона)
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сир — curd, cottage cheese (він)
твердий — hard
м’який — soft
Look and learn one more list
of adjectives and nouns:
гарячий — hot
холодний — cold
теплий — warm
прохолодний — cool
кислий — sour
солоний — salt, salty, salted, pickled
пересолений — too salted
недосолений — less salted
солодкий — sweet
гіркий — bitter
перчений — hot
готовий — ready; ready-made, finished
неготовий — unready, not ready
варений — boiled
смажений — fried
копчений — smoked
тушкований — braised, stewed
печений — baked
смачний — tasty, good, delicious
несмачний — tasteless, unsavory
м’який — soft
твердий — solid, hard
свіжий — fresh
несвіжий — not fresh, dry
черствий — stale
плита — stove
холодильник — refrigerator
посуд — kitchen wear
тарілка — plate
миска — bowl
каструля — sauce-pan
сковорідка — frying-pan
кришка — lid
скатертина — table-cloth
серветка — napkin

Письмовий стіл
Це мій новий гарний зручний письмовий стіл. Тут у мене є: сучасний комп’ютер,
великий англо-український словник і малий арабсько-англійський словник, годинник,
улюблені фотографії, нова синя настільна лампа, радіо, товсті і тонкі зошити, підручники, нова чорна папка, газети і журнали, різнокольорові ручки і олівці, зелена гумка.
Questions:
1. Що це?
2. Який у тебе стіл?
3. Що є у тебе на письмовому столі?
4. Які у тебе є словники?
5. Які у тебе є зошити?
6. Яка у тебе є папка?
7. Які у тебе є ручки і олівці?
Tasks:
1. Find the adjectives of masculine, feminine, neuter genders (Знайдіть прикметники
ч. р., ж. р., і с. р.). Why are they used in such forms? With what words are they connected?
2. Find adjectives in the form of plurality. (Знайдіть прикметники у формі множини).
Why are they in such forms? With what words are they connected?
3. Study the text and describe the table (Вивчіть текст і опишіть письмовий стіл).
Study the nouns and adjectives formed on the basis of nouns:
Nouns
зима
весна
літо
осінь

Adjectives
зимовий
весняний
літній
осінній

Read the text:
Рік має чотири сезони: зима, весна, літо і осінь. Кожен сезон має три місяці. Грудень,
січень і лютий — це зимові місяці. Грудень — це перший зимовий місяць. Січень — другий зимовий місяць. Лютий — третій зимовий місяць. Березень, квітень і травень — це
весняні місяці. Березень — це перший весняний місяць. Квітень — другий весняний місяць. Травень — третій весняний місяць. Літо — наступний сезон у році. Перший літній
місяць — це червень. Другий літній місяць — липень. Третій літній місяць — серпень.
Після літа йде осінь. Перший місяць осені — вересень. Другий місяць осені — жовтень.
Третій і останній місяць осені — листопад.
Make up questions for the text and give answers on them.
Для кращого засвоєння і для закріплення матеріалу, іноземцям слід запропонувати
відповісти на певні запитання і виконати вправи:
Control questions / Контрольні запитання:
1. How many genders do Ukrainian adjectives have?
2. What are these genders?
3. How many numbers do Ukrainian adjectives have?
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4. What are they?
5. How do adjectives agree with nouns?
6. What question do the adjectives of masculine gender singular answer?
7. What question do the adjectives of feminine gender singular answer?
8. What question do the adjectives of neuter gender singular answer?
9. What question do the adjectives in plural form answer?
10. What endings of the adjectives of the hard form do you know?
11. What endings of the adjectives of the soft form do you know?
12. How many cases do Ukrainian adjectives have?
13. How many degrees of comparison do Ukrainian adjectives have?
14. How do we describe a desk?
15. How do we describe a kitchen table?
16. How do we describe a bathroom?
17. How do we describe a seasons?
18. How do we describe a person?
Control tasks / Контрольні завдання:
Вправа 1. Виправте помилки.
Моя гарний ручка, їхнє сучасний костюм, мій нове сукня, наше чистий аудиторія,
їхнє зручна місце, наш чисте великий тряпка, великий закрита вікно, зручна коричневе
письмове стіл, дерев’яний стільці, різнокольоровий олівці, велике комп’ютер, його чорне
сумка, її нове папка, мій мобільні телефони.
Вправа 2. Утворіть фразу, використовуючи слова: 1)гарний, гарне, гарні, окуляри;
2)широкий, широка, широке, широкі, дорога; 3)смачний, смачна, смачне, смачні, торти;
4)свіжий, свіжа, свіже, свіжі, овочі; 5)м’який, м’яка, м’яке, м’які, знак; 6)довгий, довга,
довге, довгі, брюки; 7)розумний, розумна, розумне, розумні, студент; 8)хороший, хороша, хороше, хороші, спеціаліст; 9)злий, зла, зле, злі, чоловік; 10)улюблений, улюблена,
улюблене, улюблені, фотографії.
Вправа 3. Вжийте іменники разом із прикметниками.
Мандарин, смородина, груша, виноград, яблуко, черешня, вишня, персик, диня,
кавун, редька, буряк, кабачок, перець, редиска, лимон, апельсин, ананас, овоч, фрукт,
огірок, помідор, картопля, капуста, цибуля, часник, баклажан.
Вправа 4. Поставте у форму однини: білі гуси, домашні пси, гарні коти, зручні
столи, чисті аудиторії, цікаві історії, гарні дівчата, смачні пиріжки, зелені огірки, теплі
речі, зимові чоботи, важливі папери, гарні папки, нові файли, хороші підручники, знайомі хлопці, цікаві тексти, відсутні студенти, присутні діти, розумні викладачі.
Вправа 5. Підберіть до поданих іменників прикметники.
Хліб, молоко, тістечко, торт, печиво, кефір, сметана, йогурт, помідор, картопля, кавун, диня, м’ясо, олія, масло, батон.
Вправа 6. Підберіть до поданих прикметників іменники.
Розумний, добрий, злий, холодний, гарячий, теплий, м’який, твердий, свіжий, широкий, вузький, товстий, худий, зручний, сучасний, молодий, малий, старий, гарний,
червоний.
Вправа 7. Складіть фрази, використовуючи слова: гарна, мобільний, важке, пес,
смачний, чоботи, білий, англо-український, пиріжок, зелений, зручний, сучасний,
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старший, рідна, словник, комп’ютер, хліб, улюблений, молодший, сестра, огірок, зимові, предмет, стіл, син, брат, домашній, дівчина, телефон, завдання.
Вправа 8. Узгодьте іменники з прикметниками.
Довг_ лінійка, світл_ кімната, довг_ волосся, коротк_ штани, темн_ ніч, коротк_
куртка, довг_ зима, світл_ стіна, коротк_ ночі, довг_ день, світл_ сорочка, довг_ вулиця,
темн_ аудиторія, коротк_ дорога, довг_ пара, світл_ волосся.
Вправа 9. Узгодьте іменники з прикметниками.
Холодн_ зима, тепл_ весна, гаряч_ літо, прохолодн_ осінь, холодн_ вода, гаряч_ молоко, тепл_ кава, прохолодн_ погода, гаряч_ чай, холодн_ місяць, тепл_ сезон, холодн_
дощ, тепл_ березень, холодн_ січень, гаряч_ липень.
Таким чином, оскільки прикметник є дуже важливою складовою лексичної і комунікативної системи не тільки української, а й будь-якої іншої мови, у процесі вивчення
українських прикметників іноземцям слід звернути увагу на основні характеристики цієї
частини мови: рід, число, тверду / м’яку форму, закінчення, запитання. Особлива увага
у процесі оволодіння матеріалом повинна бути звернута на особливості позначення роду
прикметників (і, відповідно, на узгодження прикметників з іменниками), на тверду і м’яку
форму, на закінчення, на запитання до прикметників — на суттєво відмінні (за своєю суттю) в українській і в англійській мовах характеристики цієї частини мови і на практичне
застосування набутих знань. Послідовність вивчення тієї чи іншої тематичної групи прикметників повинна відповідати їхній необхідності у повсякденному вжитку.
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імені Григорія Сковороди», Переяслав-Хмельницький
СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНОЇ ДОМІНАНТИ
ОПОВІДАНЬ ІНГЕБОРГ БАХМАНН
У статті розглядаються семантичні особливості оповідань австрійської письменниці Інгеборг Бахманн, які є складовою жанрово-стилістичної домінанти на мікростилістичному рівні. Встановлено, що семантичними особливостями оповідань, що виділяються частотністю свого використання в текстах, є порівняння та епітети.
Ключові слова: оповідання, жанрово-стилістична домінанта, мікростилістичний
рівень, порівняння, епітет.
Письменниця Інгеборг Бахманн є однією з відомих представниць австрійської літератури повоєнного часу та членом літературного гуртка «Група 47». За коротке життя І.
Бахманн залишила по собі вагомий доробок у формуванні австрійської літератури XX
ст. Її знають як ліричну поетесу та авторку журналістських нарисів, що стосуються політичного життя Австрії та Італії. Увесь літературний спадок цієї письменниці становить
8 000 сторінок манускрипту, які знаходяться в національній бібліотеці Відня. У 1978 році, уже після смерті І. Бахманн, видавництво «Піпер» («Piper») видало повне зібрання її
творів, більшість із яких не є завершеними роботами, а лише фрагментами. Коли мова
йде про прозу І. Бахманн, то найбільшої уваги дослідників заслуговує її роман «Malina»
(«Маліна»). Що стосується оповідань І. Бахманн, то вони вже ставали об’єктом досліджень як українських, так і зарубіжних учених, але на сьогодні немає комплексного аналізу малої епічної прози через призму жанрово-стилістичної домінанти.
Метою даної статті є аналіз семантичних особливостей оповідань Інгеборг Бахманн,
що є однією із складових жанрово-стилістичної домінанти на мікростилістичному рівні. Таким чином завданням статті є визначення стилістичного потенціалу семантичних
особливостей оповідань австрійської письменниці у складі жанрово-стилістичної домінанти та їх місцем у декодуванні власне авторської картини світу.
Об’єктом дослідження є фрагменти оповідань І. Бахманн, що містять у собі семантичні особливості.
Предметом дослідження є семантичні особливості оповідань І. Бахманн.
Значне місце у структурі жанрово-стилістичної домінанти оповідань І. Бахманн займають семантико-смислові фігури, вибір яких та частотність використання у текстах
свідчить про авторську прагматичну установку та вказує на особливості авторської картини світу. Семантико-смисловими фігурами за О. Cелівановою є найбільша група фігур
мови, частиною якої є тропи [2: 108]. Серед семантико-смислових фігур, що виділяються
у мовному полотні оповідань І. Бахманн частотністю використання характеризуються
порівняння та епітет.
Порівняння є важливим засобом актуалізації образного компонента значення, що відбувається за умови гетерогенності компонентів останнього. Зумовлюється такого роду
© О. Скляренко, 2014
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гетерогенність тим, що суб’єкт та об’єкт порівняння належать до різних категоріальних
сфер і вербально репрезентовані словами різних лексико-семантичних груп. Порівняння
є стилістичним засобом, що привертає увагу читача і саме таким чином підсилює стилістичне забарвлення тексту і впливає на його загальний зміст [6: 234]. Порівняння поділяються на логічні та образні. Логічні порівняння оперують поняттями, які належать
до одного класу, з метою встановлення ступеня їх схожості або розбіжностей. За такого
типу порівняння, до уваги беруться якості обох об’єктів, але виділяється одна, яка порівнюється. Образне порівняння зазвичай виключає всі характеристики об’єктів, крім
однієї спільної [3: 188]. Коли мова йде про комплексне стилістичне дослідження тексту,
то тут варто звернути увагу на образні порівняння, які відкривають для читача аналогію
чи подібність, і тим самим допомагають реципієнту повторити авторський шлях [3: 204].
Серед образних порівнянь в оповіданнях І. Бахманн 70 % є такими, що створюють
динамічний та реалістичний опис образу чи дії. Такі порівняння частіше вводяться
за допомогою конектора «wie»: «… und mein Herz verrenkte sich, meine Lungen arbeiteten
wie wilde, eingezwängte Flügel, und mein Atem kam aus mir wie der Atem eines jagenden
Wolfes» [5: 181] або «Sie sah einfach dem Mädchen zu, wie es ein Stück nach dem anderen
zerstörte. Die Zerstörung schien lang zu dauern wie ein Brand, eine Überschwemmung, eine
Demolierung» [363, с. 5: 197].
Перші приклади роблять опис звичайних речей набагато яскравішими за допомогою
порівнянь «meine Lungen arbeiteten wie wilde, eingezwängte Flügel, und mein Atem kam aus
mir wie der Atem eines jagenden Wolfes» та «die Zerstörung schien lang zu dauern wie ein
Brand, eine Überschwemmung, eine Demolierung». Перед адресатом постають особи, які
переживають певне емоційне потрясіння. Так, у першому прикладі авторка вдало передає переживання хлопця, який потрапляє на війну, де переживає страх завдати людям
біль, влучивши ненавмисно в них кулею. Його душевний стан переростає у психологічну
проблему: смерть стає нав’язливою ідеєю, від якої він постійно тікає. Другий приклад
описує розпач закоханої дівчини, яка своє обурення передає тим, що розбиває предмети
інтер’єру. В обох прикладах саме порівняння вказує на досить емоційний стан персонажів і допомагає адресату об’єктивно оцінити ситуацію.
Порівняння в оповіданнях І. Бахманн можна поділити на прості, що мають просту
конструкцію, та розгорнуті, що мають більш ускладнену, на відміну від простих порівнянь, конструкцію. Серед досліджуваних оповідань прості порівняння становлять 76 %,
у той час як розгорнуті — 24 % від 204 розглянутих прикладів. Вони вводяться в текст
конектором «wie» і можуть мати таку структуру: wie + Adj або wie + N: «Ich war wie
betäubt von dieser Zumutung» [5: 75]; «Es erging mir wie einen Wilden» [5: 139]; «Es sah wie
eine Beratung aus» [5:146]; «Einmal versuchten wir darüber zu sprechen und sie starrte mich
an wie ein Ungeheuer» [5: 148].
За допомогою таких конструкцій авторкою створюється лаконічний і точний зоровий
образ. Прості порівняння допомагають уникнути одноманітності. Таким чином, авторка
концентрує увагу потенційного реципієнтана на тих деталях, які допоможуть розкрити
образ і є актуалізаторами змістово-фактуальної інформації: «Friedl sagte wie ein verstockter Schulbub, aber viel zu leise: „Ich schon. Ich könnte sie missen“.» [5: 169] або «Kurz darauf
betraten einige Herren in schwarzen Talaren, schweigend, wie rächende Engel, den Raum»
[35: 214]. Перший приклад дає змогу читачу охарактеризувати чоловіка як нерішучу
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особу, що навіть свої думки висловлює з великою обережністю та невпевненістю. Що ж
до другого випадку, то використання простого порівняння «wie rächende Engel» несе
в собі негативне значення. Авторка переносить читача до зали суду і намагається продемонструвати, що справа, подана до розгляду, буде вивчатися досить ґрунтовно та прискіпливо. Такі переконливі картини пробуджують у читача власні асоціації та викликають
бажання дізнатися, яким чином буде розкрито злочин та оголошено вирок.
Прості порівняння, ужиті послідовно одне за одним, надають описам особливої емоційної та експресивної оцінки ситуації: «Aber ich beanspruche die Wahrheit nicht für mich,
sie muß nichts mit mir zu tun haben. Nur ich habe mit ihr zu tun. Zu tun habe ich mit ihr wie
der Schmied mit dem Feuer, wie der Polarforscher mit dem ewigen Eis, wie ein Kranker mit
der Nacht» [5: 239] або «Von dem Bettelzeichner so hingestrichelt auf das Papier, sah er aus
wie ein maliziöser Tod oder wie eine jener Masken, wie Schauspieler sie sich manchmal für den
Mephisto oder den Jago zurechtmachen» [5: 164]. Цілісна картина в першому випадку характеризує ставлення судді Вільдермута до своєї роботи. Додаткова напруга створюється за використання паралельних конструкцій, що надають суддівському образу більшої
емоційності. Таким чином, перед читачем постає зацікавлена своєю працею особа, що
знайшла своє місце в суспільстві, де посада судді завжди вимагає неопосередкованого
зіткнення з поняттям «правди». У другому прикладі читач має справу із портретом одного із членів «чоловічого кола», об’єднання чоловіків, котрі разом воювали під час Другої
світової війни. Цей персонаж оповідання «Unter Mördern und Irren» тепер працює на радіо та пише театральні драми. Порівнюючи Хадерера з маскою Мефістофеля та злою
смертю, автор створює портрет похмурої та незадоволеної особи.
Не лише прості порівняння допомагають І. Бахманн створювати яскраві неочікувані
образи, велике стилістичне навантаження несуть також розгорнуті порівняння, що вводяться до тексту конекторами «wie» та «als». Тут також слід зауважити, що порівняння
з конектором «als» є нереальними порівняннями і відіграють більшу стилістичну роль,
ніж порівняння з конектором «wie», адже такі нереальні порівняння створюють додаткові конотації і збагачують образну картину оповідань. Розгорнуті порівняння характеризуються ускладненням синтаксичної структури лівої частини:
а) порівняння, де суб’єкт та об’єкт експліцитно виражені, а останній виступає в ролі
предикативного члена: «Vielleicht ist da noch Hoffnung auf einen Morgen, auf Wolken, die
wie reife Trauben aneinander hängen und aus denen, gekeltert, die Süße ganz verwünschener
Zeiten aus dem Himmel strömt» [5: 77].
б) порівняння, у яких права частина визначає обставину способу дії: «Er rauchte mechanisch und zog in ganz gleichmäßigen Abständen an der Zigarette, als wäre Rauchen alles,
was er konnte» [5: 180].
У 60 % від досліджуваних прикладів І. Бахманн використовує порівняння в описах,
особливо портретах. Порівняння-деталі допомагають автору індивідуалізувати персонаж і створити детальний зоровий образ. Для прикладу розгляньмо описи персонажів з
оповідань «Ein Wildermuth» та «Unter Mördern und Irren»: «Ich sah in ihr Gesicht, wie ich
sonst nie jemand ins Gesicht gesehen habe, sah sie an, als würde ich nie mehr wegschauen
können, und sie sah mich an, ebenso gleichgültig. Wie an das Starren eines düsteren ernsten
Raubvogels erinnerte ich mich an ihr Starren und wie an etwas fürchterlich Feierliches, als unsere Augen nicht mehr weiter konnten und wir miteinander weggingen, ohne ein Wort, ohne uns
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zu berühren» [5: 244] чи «Hutter endlich war so gezeichnet: Wie Barabbas, wenn es Barabbas
selbstverständlich erschienen wäre, daß man ihn freigab. Mit der kindlichen Sicherheit und
Sieghaftigkeit in dem runden pfiffigen Gesicht» [5: 167].
У наведених прикладах порівняльні конструкції різняться між собою формою та обсягом, від лише одного конкретного порівняння «wie Barabbas» до поширених порівняльних описів «Wie an das Starren eines düsteren ernsten Raubvogels … und wie an etwas
fürchterlich Feierliches». У цих порівняннях персонажі постають перед читачем у непередбачених образах. У першому випадку семантика прикметника «düster» разом з іменником «Raubvogel» характеризує погляд дівчини, з якою познайомився майбутній суддя
Вільдермут, і водночас допомагає сформувати її цілісний образ як негативний. Другий
випадок також несе в собі негативний елемент, адже семантика іменника «Barabbas»
автоматично створює в уяві читача образ розбійника і бунтаря.
І. Бахманн також використовує свої порівняння у динамічних описах. Для них характерним є використання оказіональних порівнянь персонажів чи подій. «Und die Wahrheit,
von der er Aufhebens machte, erschien wie eine alte solide Kommode mit vielen Schubladen,
die knarrten, wenn man sie herauszog, aber in denen dann auch alle ableitbaren kleineren
Wahrheiten schneeweiß, brauchbar, sauber und handlich dalegen» [5: 222], чи «Die Worte
stürzten wie tote Falter aus ihren Mündern. Sie konnten sich selber nicht mehr glauben»
[5: 225]. У цих порівняннях відображено безпорадність людини в пошуках істини,
що схожа на пошук речей у старому комоді: «wie eine alte solide Kommode mit vielen
Schubladen» та нерозуміння причин постійного людського прагнення уникати її «die
Worte stürzten wie tote Falter».
Неможливо уявити собі будь-який художній текст без епітетів, адже цей троп виконує значну роль у реалізації прагматичної скерованості тексту і є ще одним засобом
створення образності. У текстах оповідань епітет визначається надзвичайною частотністю використання у порівнянні з іншими тропами, що у процентному співвідношенні
становить 45 % від загальної кількості прикладів, що розглядалися нами раніше. Це дає
змогу стверджувати, що епітет є однією із маркованих складових жанрово-стилістичної
домінанти на мікрорівні.
У текстах оповідань І. Бахманн нами було зафіксовано 458 епітетів, серед яких
83,5 % — узуально-асоціативні, 16,5 % — оказіонально-асоціативні. Оскільки І. Бахманн
частіше використовує узуально-асоціативні епітети, то наша увага буде сконцентрована
саме на них, адже в основі трактування поняття жанрово-стилістичної домінанти лежить
принцип частотності використання того чи іншого мовленнєвого елемента. Узуальноасоціативні епітети є менш тропеїчними, тому що логічність найменування ознаки в них
послаблена і проявляється не так виразно, на відміну від оказіонально-асоціативних епітетів, що є «гібридними» утвореннями, які виникають унаслідок перетинання поля епітета з іншими тропами [1: 8]. За Т. Онопрієнко, узуально-асоціативні епітети поділяються на постійні, що були взятими з фольклору або походять від нього, та описово-оцінні,
які вказують на суттєву ознаку референта, що привертає увагу до себе в певній ситуації,
але така ознака не є інгерентною для денотата [там само].
Прагматичні особливості епітета використовуються І. Бахманн для розкриття особливостей характеру персонажа, його зовнішності чи внутрішнього стану. Прагматично
орієнтованими є перш за все аксіологічні прикметники. Наприклад, негативні значення
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реалізуються прикметниками та прислівниками з негативною семантикою: «grauenvoll,
schwarz, tödlich, häßlich, mörderisch», що виражають суб’єктивну оцінку означуваного:
«… und ihre Abneigung gegen diese grauenvolle Normalität» [5: 327]; «Es war schwarzer
Freitag» [5: 161]; «… aber nur an ihre tödliche Weitläufigkeit kann ich mich noch erinnern»
[5: 230]; «Sie lachte selten, aber auch laut, häßlich, kurz, in einer Art, mit der ich mich nie
abfinden könnte» [5: 244]; «Beinahe mörderisch wahr» [5: 262].
Позитивна оцінка реалізується за використання прикметників та прислівників із позитивною семантикою «zauberhaft, klar, hell, gut, fein, brav, fleißig»: «Ihre zauberhafte Frau …»
[5: 236]; «Sie konnte das eben, schon nach neun Uhr früh mit einer klaren hellen Stimme antworten, und der gute Erich dachte dann …» [5: 318]; «… aber er lächelte so fein und zwiespältig …»
[5: 169]; «… denn Ihr Mann ist doch ein braver Mensch, ein fleißiger, braver Mensch» [5: с. 65].
Епітети у складі жанрово-стилістичної домінанти є вагомим засобом створення
необхідного емоційного фону оповіді чи розповіді та розраховані на відповідну реакцію читача. Розгляньмо уривок із потоку свідомості я-оповідача, де підбір епітетів у прета постпозиції створює тривожний настрій у читача: «Ich undurchdringlich, aus allen
Materialien gemischt, verfilzt, unlöslich und trotzdem auslöschen durch einen Schlag auf den
Hinterkopf» [5: 102]. Конвергенція стилістичних засобів у цьому прикладі, а саме антитези, еліпса та метафори, додає ще більшої напруги та вказує на особистісну боротьбу
персонажа. У прикладі «Der Fluß ist merkwürdig trüb, und in der Mattheit des Abends hat
keine Welle den schäumenden Silberkranz. Es ist nicht mehr als ein graues Wogen, das sich mit
breiter Kraft zwischen das Land drängt und Trennung bedeutet» [5: 14] використання препозитивних епітетів «merkwürdig» та «trüb», порівняння та метафори створює тривожну
колірну насиченість. Оскільки наведене речення є заключним, то перед читачем постає
пригнічений фон, де адресат може домислити подальші події.
У 60 % використання епітетів пов’язане з уточненням портретного образу персонажа, як правило, у такому випадку епітети можуть стояти як у препозиції, так і в постпозиції: «Er hatte Haderer gezeichnet: Mit Schmissen in dem kleinen Gesicht- Mit der zu straff an
den Schädel anliegenden Haut. Grimassierend, ständig schauspielernd den Ausdruck. Peinlich
gescheitelt das Haar. Einen Blick, der stechend, bannend sein wollte und es nicht ganz war»
[5: 14]. «Es gefiel ihm an ihr auch, wie sie reagierte, Wünsche äußerte, etwas ablehnte oder
annahm, wie anmaßend, bescheiden, ausfallend oder einfach sie war, immer wechselnd, eine
Person, mit der man überall hingehen konnte …» [5: 307]. В обох випадках І. Бахманн використовує епітети у функції створення образності. Авторка прагне якомога виразніше
розкрити образи своїх героїв, тому в першому випадку перед адресатом постає з одного
боку досить звичайна проста людина, але використання постпозиційних епітетів «stechend, bannend» надає додаткове стилістичне навантаження і вказує читачу на прагнення
персонажа бути суворішим, що йому не вдається. Другий випадок розкриває особливості
неординарного характеру головного персонажа з оповідання «Simultan» — Наді. Цей
опис дає можливість читачу зробити об’єктивний висновок та оцінити позитивне ставлення супутника Наді до неї як жінки, з якою не соромно виходити в люди.
Епітети особистісної оцінки в оповіданнях виражають широкий спектр аксіологічних категорій, таких як психологічні, що можуть бути інтелектуальними та емоційними,
естетичні, етичні та сенсорно-смакові. Епітети психологічної особистісної оцінки вказують на інтелектуальні чи емоційні особливості:
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«Treu bin ich und untreu, hilflos fühle ich mich oft und weiß doch mit Entschiedenheit
aufzutreten. Feige bin ich und mutig und meistens habe ich beides an mir beobachtet …»
[5: 238]; «Die Wahrheit habe ich gesucht über mich, aber was ergibt das schon, das ich,
mich zerfleischend, im einzelnen über mich denke oder manchmal in großen Zügen trauervoll über mich denke! » [5: 238]; «Er bringt dem Mann am Steuer, der allein ist, verlegen
seinen Wunsch vor, fühlt sich schmutzig wie ein Stromer und setzt sich, deswegen eingeschüchtert, neben ihn» [5: 133]. Перший і третій випадок несуть у собі більше стилістичне навантаження, ніж другий, тому що конвергенція епітетів та антитези, епітетів
та порівняння має більший вплив на свідомість читача й деталізує образи персонажів.
Другий приклад розкриває за допомогою епітетів внутрішні переживання персонажа.
Метафоричний епітет «zerfleischend» декодується в реченні і підсилюється епітетом
«trauervoll» із негативною семантикою.
Епітети сенсорно-смакової оцінки деталізують та уточнюють образи:
«… die in einem kleinen Cafe so tat, als hätte sie ihr Leben lang nur schlechten Kaffee
getrunken und hungrig an einem vertrockneten Sandwich gekaut …» [5: 307]; «… die ihre Teller voller Kuchen und Sandwiches hatten und genußvoll alles verschlangen, was ungenießbar war …» [5: 405]; «Ja, wir waren beim Römischen Kaiser. Gräßlich» [5: 363];
«Nachher noch in der Eden-Bar. Schauderhaft» [5: 363]; «einmal war es ein seifiger, dampfiger Geruch … » [5: 217].
Епітети естетичної оцінки вказують на особливості характеру або підкреслюють
індивідуальні риси: «… also ich noch wenig fremde Sprachen gewohnt war, zusammennehmen mußte, um kalt, freundlich und unbeteiligt zu erscheinen» [5: 242]; «… küßte sie auf die
Brauen, die schön geschweift und feierlich in dem fahlen Gesicht standen …» [5: 204]; «… daß
sie schauerlich aussah …» [5: 198]; «und Jeanne hätte Erich spießig und bourgeois gefunden»
[5: 324]; «dieses rotgeäderte teigige Gesicht» [5: 346].
Епітети етичної оцінки кваліфікують деякі характеристики персонажів, з метою відтворення об’єктивної ситуації в уяві адресата: «… prostet Malina zu in dem er einen feinen
guy erkennt …» [5: 281]; «… der gute Erich dachte dann …» [5: 318]; «ich bin rücksichtslos
gewesen, richtig rücksichtslos, und ich muß mich ändern, bitte, ich muß aufrichtig zu dir sein
dürfen …» [5: 341]; «er war ein kompliziertes Kind, ein merkwürdiger Bub…» [5: 375].
Висновки та перспективи дослідження. Врахувавши опис виокремлених семантичних особливостей оповідань Інгеборг Бахманн, що формують жанрово-стилістичну
домінанту на мікростилістичному рівні, можна прийти до наступних висновків: порівняння у складі жанрово-стилістичної домінанти є стилістично забарвленими, використання в порівняннях дієслів з експресивною семантикою та епітетів інтенсивної семантики стимулює увагу читача, допомагає йому створити двоїстий реально-фіктивний
характер та досягти гармонії між формою та змістом текстів.
Епітети у складі жанрово-стилістичної домінанти виконують орнаментальну функцію, але не зводяться до неї. Їх використання сприяє пізнанню картини світу І. Бахманн,
яку авторка у своїй творчості намагається «виправити» та реформувати.
Перспективним вбачається подальше дослідження жанрово-стилістичної домінанти
І. Бахманн з виокремленням провідних концептів оповідань.
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ДОМИНАНТЫ РАССКАЗОВ ИНГЕОРГ БАХМАНН
В статье рассматриваются семантические особенности рассказов австрийской
писательницы Ингеборг Бахманн, которые составляют жанрово-стилистическую доминанту на микростилистическом уровне. Установлено, что семантическими особенностями рассказов, которые выделяются частотой своего употребления в текстах,
являются сравнения и эпитеты.
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SEMANTIC PECULIARITIES OF GENRE AND STYLISTIC DOMINANT
IN THE STORIES BY INGEBORG BACHMANN
The article reveals the semantic peculiarities of the stories by Ingeborg Bachmann, which
are the components of the genre and stylistic dominant on the micro stylistic level. It has been
found out, that the semantic peculiarities of the stories, which are mostly often used in the texts
are similes and epithets.
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МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ 

В «АПОЛОГІЇ СОКРАТА» ПЛАТОНА
Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту 
у тексті «Апології Сократа» Платона. Проаналізовано лексеми на позначення філософської діяльності, котрі створюють мовний образ ідеального філософа, прототипом
якого у тексті Платонової «Апології» постає Сократ.
Ключові слова: Сократ, філософ, філософська діяльність, концепт, вербалізація
Як повідомляє Діоген Лаерцій, посилаючись на свідчення Геронта Понтійського
(4 ст. до н. е.), слово  та автономінація  уперше були використані
Піфагором:        
(Diog. Laert. Proem. 12). Пояснив же Піфагор ці поняття таким чином: жодна людина
не є мудрою, але тільки бог. Передчасно б було називати філософію мудрістю, а того, хто вправляється в ній, мудрим, немовби він є найдовершенішим за досконалістю
душі; філософ же — це той, хто прагне мудрості (є відданим мудрості) (пер. Г. М.)
[1]. Російський філософ Г. Г. Майоров переконаний, що саме Піфагор є не тільки
«винахідником» цих слів, але й особистістю, котра започаткувала філософію як особливий вид діяльності, як спосіб життя і мислення [2]. Дослідник, обґрунтовуючи свою
точку зору, тим самим полемізує з ученими, котрі стверджують, що першовідкривачами
філософії слід усе-таки вважати Сократа, а за ним Платона [напр., 3; 4]. Г. Г. Майоров
пояснює таке своє переконання тим, що «у Платона (а, відповідно, з великою
вірогідністю й у Сократа) терміни «філософія», «філософ», «філософувати» використовуються вже як цілком звичні, без будь-яких попередніх пояснень» [2]. Розглядаючи
такі міркування російського філософа у контексті «Апології Сократа» Платона, ми навряд чи можемо з ним погодитись, оскільки саме в цьому творі детально роз’яснюється,
хто такий філософ, якими рисами він володіє, у чому полягає філософія як особливий
вид діяльності філософа і спосіб його життя. Ми переконані, що  є ключовим концептом «Апології» Платона, опис і реконструкція котрого є метою нашого
дослідження. Об’єктом статті є ядерний (поняттєвий) компонент концепту ,
предметом — мовна маніфестація ядерної складової аналізованого концепту у тексті
«Апології Сократа» Платона.
Розглядаючи Сократа «Апології» як творчо відтворену історичну постать, ми схильні
детермінувати її як прототип та, як Сократ сам говорить в «Апології»,  (23b)
«зразок, модель» філософа, афінського філософа, котрого Платон уперше виводить «на сцену» та демонструє, якими основними рисами він має володіти, у чому полягає особливість
його діяльності (), позначувана дієсловом . Останній може бути витлумачений як модельна особистість у термінології, запропонованій В. І.Карасиком: як представник певної етносоціальної групи, упізнаваний за специфічними характеристиками
© Г. Д. Малунова, 2014
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вербальної і невербальної поведінки та вивідної ціннісної орієнтації [5: 11]. В «Апології»
Платон, використавши постать улюбленого вчителя як прототиповий образ, вибудовує
свій індивідуально-авторський концепт .
З метою усвідомити внутрішню форму імені досліджуваного концепта звернімося
до його словотвірного, етимологічного та семантичного аналізу. Давньогрецька лексема
 є композитом, утвореним шляхом складання основ дієслова  та субстантивованого прикметника середнього роду . Тобто,  — це той, хто  те,
що називається . Дієслово  є вторинним відіменним утворенням від прикметника, що згодом субстантивувався, . Найчастіше це слово перекладається як «друг».
Однак не варто забувати, що семантика українського слова друг не покриває усього семантичного наповнення давньогрецького . Як зазначає видатний французький лінгвіст
Е. Бенвеніст, первісне значення цього слова було інституційне:  — це гість (),
або інша людина, котра через обмін взаємними клятвами та виконанням певних дій (напр.,
поцілунок, обмін дарами), заручається особливим ставленням, прихильністю господаря
[6: 220–232]. Такі стосунки передбачали виникнення особливих почуттів, що виникали
між суб’єктами : гостинність, пам’ять про ці стосунки, що передається нащадкам,
збереження ними встановлених взаємодомовленостей, шлюбні союзи тощо. «Усе це надає
афективного забарвлення стосункам між » [6: 226]. Тут також з’являється значення
«дорогий, милий». Такий шлях проходить аналізована лексема в архаїчний період розвитку давньогрецької мови, такі витоки її семантики. Однак в епоху класичної грецької мови, у добу панування демократичних Афін слово  отримує нові семантичні відтінки.
Саме у містах-полісах, як розмірковують французькі філософи Ф. Гваттарі та Ж. Дельоз,
«сформувались спільноти друзів або рівних, однак між ними і всередині кожного з них
стимулювались стосунки суперництва, у всіх галузях зіштовхувались один з одним претенденти — у коханні, в іграх, судах, у державному управлінні, в політиці, навіть в поезії,
чиєю передумовою виявляється не друг, а претендент і суперник. Суперництво вільних
людей, атлетизм, зведений до загального принципу — аґон» [7: 8]. Таке суперництво друзів
зумовлено тим, що це друзі чогось (у випадку  — це друзі «мудрості»), котрі
стають претендентами на цю «річ» і між собою суперниками стосовно неї.
Повертаючись до лексеми , найперше, зауважимо, що це слово первісно
використовувалось як прикметник у словосполученні  , подібно
до прикметника  «сріблолюбивий». У композитах такого типу перший
дієслівний елемент є керівним стосовно другого іменного. Саме значення дієслівного кореня виражає ставлення до «мудрості», представленої коренем -. Бути  стосовно  означає не просто її «любити». Тут «любити» означає «прагнути» до об’єкта
любові, «бажати» його, а також «бути прихильним, доброзичливим» до нього (вдаліше,
на нашу думку, цей відтінок значення передає російське «быть расположенным»), тобто виявляти особливе духовне налаштування до . Як пише, розмірковуючи над
цим питанням, сучасний московський філософ А. В. Ахутін,  як складова слова
 означає і ставлення до , і ставлення філософів один до одного [8].
Таким чином, афективне значення дієслова  у контексті  
характеризується, окрім основної семи «любити», уточнюючими семами «бажати, прагнути» (волюнтативне значення) та «бути прихильним, доброзичливим, готовим до».
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Саме ім’я концепта — субстантивований прикметник  — не вживається
в «Апології» зовсім. Однак у тексті функціонують форми похідного відіменного
дієслова . Засвідчено чотири випадки використання форм цього дієслова
у досліджуваному тексті: три з них — форми дієприкметника у синтаксичних
функціях participium attributivum (  
23d), participium coniunctum (
 28e) та participium praedicativum (
 29d), четвертий же випадок — це форма infinitivus (  
,  ,
29c) [9]. На нашу думку, використання саме дієслівних, а не іменних
форм (а особливо форм дієприкметника, котрий займає проміжне місце між дієсловом та
іменними частинами мови), у характеристиці Сократа імплікує наголос на діяльнісному
аспекті визначення філософа: філософ — це, перш за все, той, хто займається
специфічною діяльністю — філософуванням.
На те, що Сократова діяльність особлива, не така, як у всіх інших, імпліцитно
вказано у самому тексті: Можливо хтось із вас перепинить мене і запитає: «Все ж,
Сократе, чим ти займаєшся? Звідки-то взялися ці наклепи на тебе? Очевидячки, якби ти займався тим, чим усі люди, і якби ти поводився, як загал людей, то не виникло б проти тебе стільки чуток і обмови (20c) (пер. Й. Кобова) [10: 25]. Про те ж, що ця
діяльність — це саме філософування, говорять вище наведені приклади використання
дієслова  у тексті «Апології»: у всіх випадках ці дієслова стосується Сократа
і поєднується з іншими дієсловами, котрі вжиті синонімічно і певним чином уточнюють
значення , а конкретніше, значення його складової основи -. Таким чином,
ці дієслова роз’яснюють, як філософ «любить» мудрість. Методом суцільної вибірки з
тексту «Апології Сократа» Платона нами було виявлено низку таких дієслів: це — 
, ,,,,

,,
В «Апології» Платона провіщення дельфійського оракула представлене як імператив,
котрий стимулював Сократа до філософування. Отримавши вислів оракула про те,
що немає мудрішого за нього (21а), Сократ замислився ( 21b). Дієслово
 походить від іменника  котрий, сягаючи дієслова  «несамовито
пориватись» [11 (2: 448–449)], означає «подих життя, життєве начало; воля, бажання,
прагнення; потреба, голод, спрага, апетит; душа, свідомість; почуття, думки, настрій;
сміливість, відвага, мужність; пристрасть» [12]. Таке значення кореня використаного дієслова застерігає від сприйняття останнього лише як позначення «замислення»,
але додає інтенсивного волюнтативного та експрсивного забарвлення його семантиці:
«надихатись, прагнути (зрозуміти), збуджувати дух (розум)». Низка ж запитань, що
слідуються за цим дієсловом у тексті, і брак відповідей на них заводять Сократа у «глухий кут» (він говорить що довгий час він    «потребувати, страждати від недостатності; бути у скруті, сумніватись» [12]) та імпліцитно свідчать про
факт здивування, збентеженості, котра і стає рушійною силою філософування. Згідно з
праксеологічною теорією потреба порожує бажання, з якого з’являється мотив, котрий
88

через посередництво інтересу виформовує мету. Досягнення мети, як відомо, потребує
плану дій та засобів для їх здійснення. Планом дій Сократа став (дослідження),
до якого він навернувся ( […] ) (21b). Іменник  — це nomen actionis, утворений від дієслова , котре первісно мало значення «шукати, розшукувати; прагнути, добиватись, докладати зусиль», а згодом набуло епістемологічного
забарвлення у філософському та юридичному контексті — «розпитувати, досліджувати»
[11 (2: 400)].  є однією з найголовніших характеристик діяльності Сократа:
він називає себе  (22a); те, відмовившись від чого, він би міг
уникнути покарання окреслюється як і 
(29с); загалом же про свій спосіб життя філософ говорить, що  


 (23b). В останньому контексті маємо гендіадіс — фігуру
мовлення, у якій одне поняття виражається двома словами. Дієслово , будучи похідним від дієслова  «питати», набуває значення «шукати, досліджувати»
[11 (2: 370)]. На тісний синонімічний зв’язок дієслів  та  вказують,
по-перше, свідчення лексикону Гесихія, де ці дієслова взаємовитлумачуються (
) [13 (2: 187)], а по-друге, те, що дієслово займає
друге місце за частотністю сполучуваності з дієсловом  [14]. У наведеному вище контексті гендіадіс виконує функцію семантичної емфази.
Дієслово  зустрічається у тексті «Апології» ще в одному, аналогічному
за змістом і формою до попереднього, контексті: 
(41b). У цьому фрагменті Сократ говорить, що, потрапивши в Аїд, для нього було б
найбільшим задоволенням розпитувати і досліджувати його мешканців — відомих постатей минулого. Показовим є те, що філософ бачить у випробуванні та дослідження
не лише спосіб свого земного життя, але сприймає його глобальніше як взагалі єдиний
можливий для себе спосіб існування будь-де, навіть в потойбіччі.
Дієслово  має значення «досліджувати, випробовувати; оглядати (війська);
розпитувати; допитувати; зіставляти, порівнювати; (шляхом дослідження) виявляти;
перераховувати» [12; 15: 592]. Це дієслово має широку семантичну палітру і займає
в тексті «Апології» значуще місце серед інших лексем, котрі репрезентують концепт
. Значущість аналізованого дієслова зумовлюється, по-перше, вищим показником частотності його появи у тексті порівняно з іншими дієсловами на позначення
діяльності філософа (10 випадків слововживань , тоді як — 4,  —
2,  — 2,  — 3), а по-друге, ключовим характером його використання
у тексті стосовно діяльності філософа. Дієслово  є похідним від дієслова 
«випробовувати, досліджувати» шляхом додавання суфікса, котрий надає семантичного відтінку завершеності, успішності, результативності процесу [11 (2: 380)]. Лексикон
Гесихія подає такі тлумачення форми цього дієслова, а також похідних іменників: 
  [13 (2:
122)]. Тлумачення цих глос засвідчує наявність семантичного компонента «рахувати»
() у значенні дієслова та сем «страждання, випробування» (),
«рішення» () і «питання» () у семантичній структурі іменників. У тексті
«Апології» Платона Сократ називає свій  причиною ненависті багатьох стосовно нього та численних наклепів (23 а). Дієсловом  називається та діяльність,
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яку молодь практикувала, наслідуючи Сократа (23с). Слід зазначити, що об’єктом випробування і дослідження філософа є не тільки інші, але й він сам: 
   28e 
  38a). Перший наведений фрагмент (28е) є показовим ще й з тієї точки зору, що дієприкметники  і
вживаються тут синонімічно та у тісній зв’язці з дієсловом жити, позначаючи спосіб життя філософа. Слова ж останнього фрагменту (38а), а відповідно — свою
діяльність, Сократ пояснює тим, що «невипробуване життя не є життям для людини» (
38а).
На позначення випробування життя, відповідь за життя, яку слід кожному дати,
у тексті використовується й інше словосполучення — (39c).
Іменник  та дієслова , є дуже показовими для характеристики
методу Сократа та його філософської діяльності. Дієслово за даними перекладних словників давньогрецької мови засвідчує таку семантику: 1) ганьбити, соромити;
2) подолати, перемогти; 3) зневажати; 4) відхиляти; 5) спростовувати, заперечувати; 6)
викривати; 7) засуджувати, обвинувачувати; 8) розпитувати; 9) досліджувати, випробовувати, перевіряти; 10) доводити, показувати [12; 15: 531]. Як зауважує П’єр Шантрен,
етимологія цього дієслова не є усталеною. Найвірогіднішим видається його походження
від прикметника  «маленький, незначний»:  — «зменшувати, применшувати, принижувати» [11 (2: 335)]. У Гомера це дієслово використовується виключно
у значенні «ганьбити, зневажати, соромити», а іменник  — «сором, ганьба» (пор.
); в іонійсько-аттічному діалекті дієслово , увійшовши в активний узус
у ситуації суду, набуло значення «спробувати спростувати (шляхом включення питань),
переконувати», а похідний іменник – «перехресний допит, спростування» [11
(2: 334)]. У тексті «Апології Сократа» Платона аналізоване дієслово використовується
у декількох значеннях: 1) спростовувати (17b; 24a); 2) випробовувати, перевіряти,
тестувати (21c; 30a); 3) викривати (23 а; 39d). Підсумовуючи щодо дієслова ,
варто сказати, що, порівняно з іншими дієслова на позначення Сократової діяльності,
воно, окрім семи «випробовувати», яку має й дієслово , та семи «розпитувати, дошукуватись», властивої дієсловам та , навантажене негативною
конотацією, вираженою семами, «засуджувати, зневажати», що зближує його з дієсловом
, та «викривати», «спростовувати», що наближає його до дієслова  та
похідних. Саме останнє представлене в «Апології Сократа» Платона доволі виразно.
Дієслово , згідно перекладних словників давньогрецької мови, має таку
палітру значень: 1) вказувати, показувати; 2) показувати, робити відомим, виявляти, пояснювати; 3) викривати; 4) показувати, доводити; 5) (про обвинувачів) свідчити проти;
6) демонструвати; 7) заявляти, представляти документ до суду; 8) вітати (при зустрічі)
[12; 15: 371]. Етимологічний словник давньогрецької мови засвідчує його близькість
до лат. dico «говорити» (особливо у формах аор. д.-гр.  і перф. лат. dixi), а також
гот. ga-teihan «оголошувати», v. h.a. zĩhan «обвинувачувач» [11 (1: 258)]. Таким чином,
дієслово  у своїй семантиці «указувати, показувати, виявляти, доводити» має,
по перше, зв’язок з процесом мовлення, а по-друге, виявляється терміном судочинства за прагматикою його використання. Про останнє свідчать і похідні префіксальні
утворення: дієслова  «доводити, свідчити, наочно показувати», 
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«показувати, вказувати, свідчити; наводити / показувати приклад»,  «показувати, надавати, проявляти, демонструвати»; іменники на позначення дії 
 усі стосуються правової скарги, позову [11 (1: 257)]. Глосса Гесихія
 також «працює» на судова прагматику аналізованих дієслів
[13 (2: 89)]. Усі контексти вживання дієслова  та похідних у тексті «Апології»
Платона (20d; 21c; 22a; 23b; 24c; 25c; 29d) засвідчують їх використання на позначення виявлення, вказівки не на фізичні, матеріальні феномени, а на ноуменальні сутності:
хибність знання (21c, 23 b), мудрість (те, що спричинило наклеп) (20d), знання про щось
(22a), справжня винуватість обвинувачів (24c), байдужість (25c). У контексті «Апології»
всіх їх можна підвести під спільний знаменник — істина, або істинне знання. Саме
останнє є об’єктом, на який спрямовані дії, позначувані дієсловами ,
, та.
Підводячи підсумок, варто зауважити декілька моментів. По-перше, усі аналізовані
дієслова, котрі позначають діяльність філософа, у різних семантичних відтінках уточнюють та специфікують значення дієслова , тобто вони є своєрідними поясненнями того, як слід . Відповідно, можемо кваліфікувати дієслово 
як гіперонім, а решту досліджуваних дієслів — як його гіпоніми. По-друге, основна маса
дієслів на позначення діяльності філософа, семантична структура котрих характеризується
наявністю інтегральної семи «випробовувати, шукати, тестувати», являє собою одиниці
судової термінології, що створює мовний образ філософа як судді, або, скоріш, помічника
судді ( 23b), а життя філософа — як суд. Ще одною характеристикою
філософської діяльності, котру практикує Сократ, є її авторефлексивність: усі операції,
позначувані вище проаналізованими дієсловами, спрямовані як на людину-об’єкта, так
і на людину-суб’єкта, на самого філософа. Г. В. Ф. Гегель вперше звернув увагу на те,
що філософія Сократа спрямована на виклик подивування, спонукання до роздумів.
Німецький філософ називає це принципом Сократа, який полягає в тому, що «людина
має знаходити як мету своїх вчинків, так і кінцеву мету світу, виходячи тільки з себе, і
досягнути істини своїми власними зусиллями» [16: 34–35]. Насамкінець, суттєвим фактом є те, що окреслені дієслова «знаходяться у Сократа вже на шляху до перетворення
в терміни, які позначають «мисленнєві» (інтелектуальні) операції, застосування котрих
допомагає зменшити сферу незнання, збільшити сферу знання, уточнити межу між ними
і почасти напрямок динаміки цих сфер» [17: 14].
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА 
В «АПОЛОГИИ СОКРАТА» ПЛАТОНА
Статья посвящена исследованию особенностей вербализации концепта 
в тексте «Апологии Сократа» Платона. Проанализированы лексемы, которые обозначают философскую деятельность и, таким образом, создают языковой образ идеального философа, прототипом которого в тексте «Апологии» Платона является Сократ.
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LINGUISTIC REPRESENTATION OF THE CONCEPT
IN PLATO’S “APOLOGY OF SOCRATES”
The article is dedicated to the investigation of peculiarities of verbalization of the concept
  in the text of Plato’s “Apology of Socrates”. The lexemes which designate
philosophic activities and, thus, create the language image of the ideal philosopher, whose
prototype in the text of Plato’s “Apology” is Socrates, are analysed.
Key words: Socrates, philosopher, philosophic activities, concept, verbalization.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ ЛЕКСИЧНО
ОКАЗІОНАЛЬНИХ ПРИСЛІВНИКІВ З КОНОТАТИВНИМ УВИРАЗНЕННЯМ
У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
У статті розглядаються складні лексично оказіональні прислівники з конотативним увиразненням, аналізується їх семантичний потенціал.
Ключові слова: складні лексично оказіональні прислівники, конотація, семантика,
художня література.
У сучасному мовознавстві складні лексично оказіональні прислівники досліджувалися такими вченими: Г. Вокальчук, С. Єрмоленко, Ж. Колоїз, Т. Ніколашиною,
Л. Струганець та іншими. На думку Л. Мацько, під конотативним значенням слів треба
вбачати «додаткові компоненти значення лексеми, які надають їй «індивідуальності»»
[3: 179], яких складні лексично оказіональні прислівники, де новою є і форма, і зміст
слова, набувають у художній літературі.
Метою нашої статті є аналіз складних лексично оказіональних прислівників з конотативним увиразненням у художній літературі.
Ураховуючи специфіку вживання у художній літературі складних лексично оказіональних прислівників з конотативним увиразненням за мотивованими основами,
cкласифікували їх у такі категорійно-семантичні типи:
1. Лексично оказіональні прислівники з конотативним увиразненням, основи
яких мають зв’язок з рослинним світом. У текстах художніх творів активно уживаються складні оцінно-конотативні прислівники, похідні від складних прикметників, де
одна з основ має вказівку на рослинний світ (білокоро, буйноквітно, високотополино,
різнолисто, тонкостебло). У таких прислівниках, похідних від складних прикметників,
оцінка розкривається за допомогою асоціацій до даної лексеми, наприклад: … осокори
срібляться білокоро всміхаються дню і пісок золотиться на пониззі збігає в ріку тут
замислився геній над плесом відвічним (В. Старченко). У зазначених поетичних рядках
оцінно-конотативний прислівник способу дії білокоро, де перша біло- та друга –коро
частини слова спонукають до асоціативних реакцій, через які образно виражений адвербіатив у контекстній ситуації разом з позитивно вираженим емотивним поширювачем
“всміхаються”, набувши меліоративного відтінку, передає такі значеннєві можливості:
“весело, радісно та світло”.
2. Лексично оказіональні прислівники з конотативним увиразненням, основи
яких мають зв’язок з тваринним світом. Такі складні оцінно-конотативні прислівники, похідні від складних прикметників (білозмійно, білоперо, легкокрило, орлооко,
прудкокрило, сизокрило тощо), створюють яскравий образний фрагмент картини світу. Так, наприклад, у поетичному уривку оцінно-конотативний прислівник способу дії
прудкокрило, де перша прудко- і друга — крило частини є семантичними експлікаторами
© О. Мироненко, 2014
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образного оцінно-конотативного адвербіатива, який через асоціативну зміщеність у контекстній ситуації функціонує як позитивно виражене слово, яке набуває таких ракурсів
звучання: “стрімко”, “швидко”.
3. Лексично оказіональні прислівники з конотативним увиразненням, основи
яких мають зв’язок з природними явищами, небесними тілами, матеріалами, речовинами, часом, предметами тощо. Активно у художніх текстах уживаються складні оцінно-конотативні прислівники, похідні від складних прикметників та іменників (весноводо,
верховійно, вогневійно, водоспадно, громогласно, двоскрипково, древньохрамно, зернооко, ліхтарносрібно, медоточиво, повноводо, повнодуго, повнозерно, рахманносвітанно,
сонцевалом, сонцеоко, сонцетіло, столунно, стосвічно, стострунно, стопудово, хмаротяжко, шляхонебо тощо), які у контексті набувають експресивної емоційності.
Складні оцінно-конотативні прислівники, похідні від складних прикметників, сприймаються як позитивнооцінні або негативнооцінні, наприклад: Візьміть серце — наче і обвуглене — У подільську сповийте ріллю… Завесніє — стокрило, столунно (І.Прокоф’єв).
Поетичний оцінно-конотативний предикативний прислівник столунно через асоціативне
зміщення у контекстній ситуації, де вживається з препозиційним семантично близьким
поширювачем “стокрило”, передає градації та набуває меліоративного відтінку значення: “поліфонічно”. Мружиться ще обрій сонцеоко. Спалахи далеких блискавиць.
Славно заблукати ненароком В світі скирт, озер, ялиць, лисиць… (В. Гуменюк). Оцінноконотативний прислівник способу дії сонцеоко, де перша частина сонце- асоціюється
з світлом, теплом, що випромінює це небесне світило, а друга –око — з органом зору,
за допомогою якого можна розгледіти оточуючий світ, у контекстній ситуації набуває
меліоративного відтінку, вказуючи на те, як “яскраво, лагідно та ніжно, даруючи останні
відблиски сонця” виявляє себе природа. Нам було сонцетіло… Що було — відгуло…
Відболіло, згоріло, В спогад все відійшло (М. Пивовар). Оцінно-конотативний предикативний прислівник сонцетіло, в якому перша сонце- і друга –тіло частини слова спонукають до асоціацій, у контексті набуває меліоративного відтінку, аргументуючи про
те, як “гаряче, чуттєво” було комусь. Дивись: бегонія прозора тонкі вітрильця розгортає
і зернооко розглядає вікном обрамлену картину високосніжної зими (П. Перебийніс).
Оцінно-конотативний прислівник способу дії зернооко, в якому перша частина зерноасоціюється з зернинкою, яка має невелику вагу та об’єм, а друга — око — з органом
зору, за допомогою якого можна розгледіти, побачити навколишній світ, у контекстній
ситуації набуває меліоративного звучання, аргументуючи про те, що “уважно, зацікавлено та ретельно” розглядається картина природи.
4. Лексично оказіональні прислівники з конотативним увиразненням, основи
яких мають зв’язок з кольорами, назвами фарб, каменів, металів тощо. Складні
оцінно-конотативні прислівники, похідні від складних прикметників (багрянолисто, білобоко, білооко, білопінно, золотоносно, малиновоголово, многоцвітно, синьосливо,
срібнодзвонно, срібносніжно, червонобоко, червоносоко, чорноброво, чорнорото, чорнотронно тощо) у контекстних ситуаціях набувають образного увиразнення.
Фактичний матеріал свідчить, що оцінно-конотативні прислівники в прозових та
ліричних уривках, набувають різноманітних відтінків значень. Так, оцінно-конотативне
значення слова розкривається завдяки асоціаціям чи зверненню до дериваційної бази
слова, в якому яскраво виражене оцінне значення, наприклад: Переплелася на баштані
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гудина, Червоносоко спіють кавуни. В селі моїм весіль іще не гуляно, Але уже намічені
вони (М. Братан). Поетичний оцінно-конотативний прислівник способу дії червоносоко через те, що перша частина червоно- асоціюється з достиглістю, дозрілістю,
а –соко — з рідиною, що знаходиться у клітинах, тканинах і порожнинах рослинного та тваринного світу, у контекстній ситуації набув меліоративного відтінку, вказуючи на те, що “дозріваючи, досягаючи стиглості” спіють кавуни. Коли сльозині стало
смішно, вона всміхнеться срібносніжно, спурхне сніжинкою із вій і збурить смішний
сніговій (І.Жиленко). У поетичному масиві оцінно-конотативний прислівник способу дії
срібносніжно через те, що перша частина срібно- асоціюється з мелодійністю, дзвінкістю,
а друга –сніжно — з чистотою, блиском, у контекстній ситуації набув меліоративного
відтінку, вказуючи на те, як “мелодійно-дзвінко, радісно” всміхнеться сльоза.
5. Лексично оказіональні прислівники з конотативним увиразненням, основи
яких мотивуються назвами анатомічних, психологічних понять, психічних станів,
якостей та властивостей. Досить продуктивно вживаються складні оцінно-конотативні
прислівники: а) похідні від складних прикметників та іменників (білозубо, богонатхненно, буйнобородо, вишневогубо, вишневоюно, волосожарно, гостротіло, зоронавстіж,
колінопреклонно, кособоко, легкобоко, легкостопо, лицещоко, масногубо, наволоженооко, німопромовисто, окомигно, пішкодьором, пішодралом, повновартісно, повнощоко, пружнотіло, рукотворно, світлооко, сволочозграйно, солодкоперо, стожально,
тонкоброво, тонкостанно, умигока), б) утворені поєднанням слів (болісно-нестерпно,
брутально-триповерхово, буйно-гадно, вишнево-молодо, жадано-схвильовано, зухвало-придуркувато, лагідно-прохально, лоскітливо-непідкупно, лякливо-піднесено,
натхненно-схвильовано, нахабно-глузливо, незбагненно-незабутньо, ненаситностражденно, очком-бочком, погрозливо-люб’язно, претензійно-розкішно, примарливо-безгучно, примирливо-ніжно, прозоро-беззвучно, прощально-жовто, сердито-дизельно, сумно-пророчо, таємничо-насторожено, тяжко-гірко, фантомно-бентежливо, холодно-поштиво, шиворіт-навиворіт) тощо.
Слід зазначити, що оцінно-конотативні прислівники з новими значеннями і формами у контексті набувають образної емотивності без якої, безумовно, немає пошуку
не тільки істини, а взагалі не уявляється наша життєдіяльність, тому що саме через внутрішні переживання виявляється настрій, поведінка, самопочуття, волевиявлення тощо.
Емоційно-образно-оцінна лексика характеризує різні емоційно-вольові нахили й задає
образно-емоційно-оцінну програму твору, який репрезентує ідіостиль митця, наприклад:
А на морськім коні горить стогрив і розганяє пратуман лиману розвернутий кавун сонцевулкану і зоронавстіж линуть береги (В. Рябий). Оцінно-конотативний прислівник
способу дії зоронавстіж, де перша частина слова зоро- асоціюється із здатністю бачити
все навколо, а друга — навстіж- вказує на просторість, широчінь, у контекстній ситуації функціонує як позитивно виражений адвербіатив, що набув значення: “безмежно,
неосяжно”; Як легкостопо юною ходою Летиш до мене ти зі сновидінь. Серед усіх моїх
тривог-болінь Тобою тішусь завше молодою (Я. Камінецький). Поетичний оцінно-конотативний прислівник способу дії легкостопо, в якому перша частина легко- асоціюється
з незначною, невеликою вагою, а друга — -стопо — з нижньою частиною ноги, у контекстній ситуації функціонує як позитивно виражений адвербіатив, що має варіації: “безшумно, потихеньку”; В кав’ярнях стигне кава. Столичний дух — галантний і чудний:
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Богонатхненно творячи державу, Ми просим брата свого: “Не убивай!“ (Ю. КурташКарп). Оцінно-конотативний прислівник богонатхненно, де перша частина бого-асоціюється з величністю, святістю, яких набув творець, що створив світ, а друга –натхненно — з
палкістю, сильним потягом до чогось, набувши в контексті емоційно-образного звучання,
передає меліоративні відтінки значення: “керуючись у своїх діях Божими законами”, “надзвичайно піднесено”; Підвівся тоді на всю залу лише один чоловік. Це був наймолодший з
поміж нас, Олег. Оскільки за його спиною не було того, хто б міг його всадовити, він стояв і світлооко озирався. Й зала, сидячи, очікувала (Б. Жолдак). Оцінно-конотативний прислівник способу дії світлооко через асоціативні реакції надає образного звучання тексту і
як експресивно-емотивний дериват, указуючи на спосіб виконання дій чоловіка, характеризує його з позитивної точки зору, оскільки він “щиро, по-доброму, із чистими помислами” озирався. Та щоразу сонце знову усміхається тобі білозубо і заманливо, а ти ловиш
його лагідні промені неголеною щокою і любиш увесь світ, бо почуваєшся непереможним
(В. Терлецький). Оцінно-конотативний прислівник способу дії білозубо, що утворився від
прикметника білозубий — “який має дуже білі зуби” [5 (1: 183)], вживається на позначення
позитивної образно-емотивної персоніфікованої характеристики усміхнення сонця, синтезує спосіб локалізації дії: “яскраво, блискуче, радісно”.
Дуже яскраво в художньому стилі виявляють себе прислівники утворені поєднанням
кількох слів, наприклад: Вишнева гілка нависала, Вишнево-молодо цвіла. Дозволь добути із кресала Одвічну іскорку тепла (М. Петренко). У поетичному уривку оцінно-конотативний прислівник способу дії вишнево-молодо, що утворився шляхом поєднання
слів вишнево — “присл. до вишневий 2” [5 (1: 543)], а вишневий 2. — “Темно-червоний,
кольору стиглої темної вишні” [5 (1: 543)] та молодо — “1. Як молодий. // Як у молодого. 2. З молодих років” [5 (4: 788)], у контекстній ситуації набуває позитивного звучання й емотивно-експресивно зображує “рясний, розкішний” період цвітіння. Перехожих
не стало, а поодинокі машини, здається, теж наїжачились від мокрого холоду і не звертають уваги на її підняту руку. Пропливла мимо начальственна “Волга” з трьома сімками в номері; сердито-дизельно гаркнув схожий на прапорщика в камуфляжі КрАЗ;
винувато пригнувшись до самої землі, проскочила набита людьми і клунками “Таврія”
(С. Синюк). Негативно виражений оцінно-конотативний прислівник способу дії сердито-дизельно, що утворився шляхом складання двох слів, де сердито тлумачиться
як — “присл. до сердитий 2, 3” [5 (9: 133)], а сердитий — “2. Який сердиться на кого-,
що-небудь, який перебуває у стані гніву, роздратування; гнівний. // у знач. ім. Гнівна
людина. // Який виражає гнів, роздратування (про очі, обличчя і т.ін). // Вчинений,
зроблений у стані гніву, роздратування. // Викликаний, пройнятий гнівом, роздратуванням. 3. перен. Дуже великої сили прояву (про мороз, вітер і т.ін.). // розм. Який
спричиняє подразнення; їдкий, міцний” [5 (9: 132)] та дизельно, що утворився від слова дизельний — “прикм. до дизель. // Який приводиться в дію за допомогою дизеля”
[5 (2: 274)], де дизель — “двигун внутрішнього згорання важкого палива, яке займається від стискування” [5 (2: 274)], у контекстній ситуації емотивно-експресивно характеризує спосіб самовираження людини: “невдоволено, роздратовано ”.
Отже, проаналізувавши складні лексично оказіональні прислівники з конотативним
увиразненням, можна стверджувати, що їх семантичні можливості розкриваються за допомогою контекстних ситуацій, асоціацій та контекстних поширювачів.
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В статье рассматриваются сложные лексически окказиональные наречия с коннотативной выраженностью, анализируется их семантический потенциал.
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THE PECULIARITIES OF THE COMPOUND LEXICALLY OCCASIONAL
ADVERBS FUNCTIONING WITH THE CONNOTATIVE MEANING IN FICTION
The article deals with the compound lexically occasional adverbs with connotative meaning. Their semantic potential is analyzed.
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АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ
У статті простежено залежність концепції “людина — світ” від аксіологічної
орієнтації людини; проаналізовано кореляцію понять “цінності”, “нормативність”,
“оцінка”, їхню взаємодію та лінгвістичне вираження; а також зроблено спробу теоретичного лінгвістичного осмислення проблеми аксіологічності оцінного процесу у забезпеченні усіх сфер життєдіяльності індивіда та суспільства.
Ключові слова: оцінка, цінність, норма, пейоративні оцінні предикати, суб’єктивна
оцінка, аксіологічна оцінка, універсальні та індивідуальні цінності.
Оцінна діяльність, будучи невід’ємною частиною пізнавального процесу, вважається
значущою у зв’язку з тим, що зумовлює інтенсивність дії адаптивних механізмів людини в її пристосуванні до навколишнього середовища, як природного, так і соціального.
Актуалізація оцінної діяльності може бути вербальною і невербальною.
Мова як знакова система-репрезентант за визначенням повинна включати одиниці
номінації оцінної діяльності та одиниці її вираження.
У своєму ставленні до світу (і до себе в цьому світі) суб’єкт оцінної діяльності має
діапазон, який визначається межами абсолютних оцінних предикатів “добре” — “погано” (аксіологічна оцінка) і “знати” — “гадати” (епістемічна оцінка).
Оцінний компонент відіграє важливу роль у класифікації емоцій. У багатьох концепціях, як філософських, психологічних, так і власне лінгвістичних, оцінний компонент лежить в основі розподілу предикатів емоційного стану на позитивні та негативні.
Мовна оцінка залежно від її природи і характеру може бути наступною: меліоративною
(позитивною), пейоративною (негативною) та нейтральною (нульовою). Меліоративна
та пейоративна оцінки розглядаються як протилежні відносно якоїсь нульової оцінки,
яка виступає точкою відліку у процесі оцінної кваліфікації об’єкта.
Актуальність даного дослідження визначається насамперед аксіологічністю оцінного процесу у забезпеченні усіх сфер життєдіяльності індивіда та суспільства. У зв’язку
з цим постає необхідність теоретичного лінгвістичного осмислення проблеми мовної репрезентації пейоративних оцінних значень.
Об’єктом дослідження виступають оцінні предикати, які передають пейоративні
значення.

Предмет дослідження складають семантика
і прагматика пейоративних оцінних предикатів.
Становлення системної парадигми дослідження мови, визначення форм мовних одиниць і специфіки категоріальної організації створило умови для подальшого вивчення
механізмів функціональної варіативності і комбінаторики, які забезпечують перехід від
значення до змісту та його конотативному розширенню. Таким чином відбулося втілення
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трихотомії “мова — мовлення — мовленнєва діяльність”, позначеної у концепції Ф. де
Соссюра [1].
Дві останні складові являють собою актуалізацію мовної системи, тобто в аналіз входить “людський фактор” [2; 3]. Перехід від вивчення значення до вивчення змісту позначив
важливість прагматичних показників для створення акту комунікації та висунув у якості
одного із важливих аспектів ціннісну орієнтацію “користувача” у реалізації усіх функцій
мови — номінативної, комунікативної, когнітивної та мислетворчої [4; 5]. Особлива увага
до “людського фактору у мові” показує, що людина називає об’єкт (дію, ознаку) та одночасно — експліцитно чи імпліцитно — встановлює його значимість для задоволення
власних життєвих потреб. Особливий акцент у цьому плані робиться на розмежування дескриптивного та оцінного у вербалізації пізнавальних прийомів [6; 7; 8: 69].
Необхідність філософського осмислення ціннісного ставлення людини до явищ
дійсності, понять, пов’язаних зі змістом її життєдіяльності та історії людства в цілому,
а також ціннісного підходу до встановлення критеріїв доброго, прекрасного, належного,
святого в культурі, поведінці та житті — фізичному та духовному — поклало початок
розвитку аксіології як абстрактної філософської теорії цінності та оцінки.
Відображення дійсності у людській свідомості відбувається у формі пізнавальних
та ціннісних суб’єкт-об’єктних відношень. Теорія ціннісного відношення має велике
практичне значення, що обумовлено нагальною потребою оцінювати адекватно інтересам людини, встановлювати критерії оцінки, визначати шкалу відліку цінностей життя
і культури індивіда та соціуму.
Цінностями вважаються будь-які явища дійсності, які є індивідуально, соціально чи
культурно важливими [9: 765]. Природно, що залежно від культурних, моральних, етичних норм певного соціуму це поняття отримало неоднозначні тлумачення, так само, як і
інше базове поняття у цій сфері — поняття норми [8: 69].
Згідно з традиційною точкою зору нормативна картина встановлюється на основі
стереотипного уявлення про явища і процеси реальної дійсності [7], а також типових соціальних зв’язків та відношень, характерних для більшості представників певного класу
чи соціальної групи і схвалених ними [10].
У процесі пізнання об’єктивної картини світу значення (цінності) знаходять своє відображення у формі оцінок — суб’єктивних переживань, уявлень людини про об’єкти
чи явища матеріального світу, понять про закони об’єктивного існування. Оцінка може
передаватися у почуттях та емоційних реакціях (захоплення, здивування, відраза).
В межах теорії цінностей важливо розмежувати поняття цінності та оцінки.
Вважається, що цінності є об’єктивними та незалежними від людини, її розуму, історії та дійсності, оскільки вони народжені цими універсальними поняттями. Індивід
об’єктивно ставиться до соціуму, а соціум, у свою чергу, об’єктивно ставиться до індивіда, як частини цього соціуму. Історія є об’єктивною по відношенню до дійсності та особистості, яка в ній живе; дійсність і людина є також об’єктивними по відношенню один
до одного [11: 3]. Іншими словами, виникнення цінностей відбувається лише у сукупності об’єктивних факторів, де ці цінності власне стають об’єктивними по відношенню
до індивіда та соціуму.
Розум бере участь у формуванні уявлень про цінності. Вони осмислюються, усвідомлюються як норми. Нормативність вносить об’єктивний зміст у цінності. Об’єктивність
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і нормативність роблять цінності універсальними. Цінності стають фактом свідомості
індивіда чи соціуму тільки в результаті їх присвоєння чи індивідуалізації в актах сприйняття, осмислення, оцінки і визнання. Ціннісними відношеннями пов’язані загальні системи у суспільстві. Кожна система має ціннісне значення для іншої системи чи систем,
ту особливу цінність, без якої вони не можуть функціонувати.
Важливою умовою формування та функціонування концептуальної основи системи
цінностей є базові цінності. Усі базові цінності є соціальними, оскільки вони обумовлені
інтересами, потребами, поглядами індивіда і соціуму. Сукупність соціальних базових
цінностей створюють соціально-політичні та громадянські цінності (свобода, рівність,
право); моральні (совість, честь, порядність); етичні (активність, цілеспрямованість); політичні (здібність управляти, виконувати, вирішувати); пізнавальні (інтелектуальність,
інтуїція); суспільні (мир, порядок, стабільність); цінності цивілізації, окремих епох, побуту, культури [8: 70–71].
Класифікація цінностей існує і в лінгвістичній аксіології. Тут, зокрема, пропонується розрізняти цінності прагматичні і цінності відносні (до останніх відносять трансцендентні або метафізичні, вітальні, естетичні, етичні, пізнавальні, а також цінності
сприйняття), причому обидві групи цінностей можуть бути як позитивними, так і негативними [12: 41–42].
Особливе місце в класифікації цінностей необхідно відвести цінностям загальнолюдським. Загальнолюдська цінність “золотого правила моральності” (“Не роби іншому
того, чого не бажаєш сам собі”), як і біблійних заповідей, полягає в тому, що вони являють собою умову для щасливого існування будь-якого суспільства. Цінність цієї заповіді не міняється, не дивлячись на те, що її часто порушують. Порушення її призводить
до біди для людства, що і доводить її загальнолюдську значимість. Цінність біблійних
заповідей визначається, звичайно, не їх божественним походженням. Власне їхня поява,
перш за все, і є результатом спостереження, осмислення, типізації життєвих ситуації,
визначення оптимальних умов, які зводяться до норми.
Оцінка вважається висловлюванням про цінності. Власне термін “цінність” може ототожнюватися з терміном “позитивна цінність” чи “добро”. Предмет вважається цінним
у тому випадку, якщо він є добром, об’єктом позитивного інтересу, прагнення чи бажання.
Цінність як момент практичного взаємовідношення між людиною та світом може характеризуватися з якісного та кількісного боку. За деякими визначеннями цінності можуть
поділятися на позитивні, негативні і нульові [13: 90]. Явища, які сприяють суб’єкту у виконанні програми його життєдіяльності, мають позитивну цінність. Негативну цінність мають
явища, які перешкоджають його життєдіяльності і виступають причиною його загибелі.
Універсальне вживання слова “цінність” пов’язане з уявленням про що-небудь позитивне. Проте реальна суперечливість явищ для життєдіяльності людини потребує такого
поняття, як негативна оцінка.
Використання понять негативної оцінки дозволяє взяти до уваги той факт, що такі
явища і процеси, як епідемії, катастрофи, природні лиха, економічні кризи, війни є негативними факторами розрухи та загибелі [13: 91].
Серед нескінченної кількості оточуючих людину явищ є такі, взаємодія суб’єкта з
якими відсутня взагалі, або вона настільки слабка, що цінність подібних об’єктів дорівнює нулю. Вони є ціннісно нейтральними [13: 90].
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Отже, ототожнення цінності з ціннісним об’єктом, явищем чи подією, яка виступає
носієм цінності, не завжди є правильним, оскільки цінність не є природним явищем
предметів. Проте цінність нерозривно пов’язана зі своїм носієм.
Різниця між цінністю і оцінкою полягає в тому, що цінність є трансцендентною,
у той час як оцінка залежить від зміни формацій, еволюції думки, зміни відношень у суспільстві. Для прикладу, цінність людського життя безперечна в часі. Сьогоднішня ситуація в суспільстві знецінює цю цінність у нашому осмисленні та сприйнятті. Змінюється
основа оцінки, і відбувається зсув ціннісної шкали. Зміщення шкали цінностей призводить до ціннісної дезорієнтації та виникнення антицінностей, тобто того, що протистоїть
цінностям: зло, неподобство, несправедливість.
Ціннісні уявлення та принципи певним чином виражаються у мовних формах.
Насамперед — це оцінні висловлювання, які передаються відповідними за структурою
цій формі мовними одиницями — реченнями. Оцінний зміст, насамперед, міститься
в лексичних одиницях [8: 72], наприклад:
1) в українській мові: “Йди від мене, нещасний, бо як заїду палигою — знатимеш”
(М. Левицький);
2) в англійській мові: “I usually don’t like mouthy women, but you’ve got a tongue like a
whip, my lady. It can cut a man clear down to the bone” (K. Smith);
3) в російській мові: “Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил; никому не спускай! А все-таки на тебе смешное убранство: что это за веревка висит? А ты,
бейбас, что стоишь и руки опустил? — говорил он, обращаясь к младшему, — что ж ты,
собачий сын, не колотишь меня” (М. Гоголь).
Дані приклади підтверджують конотативне навантаження лексичних одиниць, що
містять негативне оцінне значення, яке у трикомпонентній структурі суб’єктивної оцінки посідає на аксіологічній шкалі діаметрально протилежну позицію щодо позитивної
оцінки. Подібно до позитивного, негативне оцінне значення може бути реалізоване самостійно як пейоративність.
Узагальнюючи зазначене вище, можна твердити, що, по-перше, відношення у межах “людина — світ” базуються на аксіологічній орієнтації людини, яка сприймає світ;
по-друге, ставлення людини до світу речей, явищ та предметів визначається існуючою
на певний момент та прийнятою суспільством шкалою оцінок; по-третє, загальнолюдські цінності є незмінними, універсальними, а індивідуальні — рухомі. Цінність є неградуйованим поняттям, у той час як шкала оцінок має два полюси, які виражаються в абсолютних аксіологічних предикатах “добре” та “погано”.
Варто відзначити, що оцінні поняття вважаються в філософії полярними. Добре та
погане визначаються через властивості бажання та відрази. Добре розглядається як бажане, а погане — як небажане. Поняття бажання та відрази можна зіставити з хорошим
та поганим. Відраза стосується теперішнього, а можливо і минулого; бажання, більшою
мірою, пов’язане з майбутнім. Відносність даного концепту обумовлена визначенням хорошого через модус бажання. Це свідчить про суб’єктивність при вживанні оцінних слів.
Категорії “хороше” та “погане” ототожнюються з поняттями “добро” і “зло” і розглядаються як відношення до задоволення та страждання. “Добром” називають те, що
викликає або збільшує задоволення, або ж те, що зменшує страждання. “Зло” вважається
здатним позбавити людину усіх благ, зменшити задоволення та спричинити страждання.
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Отже, зіставлення розглянутих концепцій дозволяє зробити висновок, що аксіологічні поняття не є дескриптивними, вони — відносні, тобто їхні значення залежать від типу
об’єктів, від характеру їх порівняння та інших екстралінгвістичних чинників.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ
В статье прослежена зависимость концепции “человек — мир” от аксиологической
ориентации человека; проанализирована корреляция понятий “ценности”, “нормативность”, “оценка”, их взаимодействие и лингвистическое выражение; а также сделана попытка теоретического лингвистического осмысления проблемы аксиологичности
оценочного процесса в обеспечении всех сфер жизнедеятельности индивида и общества.
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АXIOLOGICAL ASPECT OF THE CATEGORY OF EVALUATION
In the article the dependence of the concept “a man — the world” from the axiological
orientation of a human is revealed; the correlation between the concepts “values”, “standard”, “evaluation”, their interaction and linguistic expression are analyzed; as well as there
has been made an attempt of theoretical linguistic understanding of the problem of axiological
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ІСТОРИЧНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ
В СТРУКТУРІ ІСТОРИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ЕТНОСУ
(НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ Т. Г. ШЕВЧЕНКА)
В роботі розглядаються історичні фразеологізми. Аналізується їх зв’язок з історичною пам’яттю, історичною свідомістю і ментальністю особистості. У дослідженні
використовуються історичні фразеологізми творів Т. Шевченка.
Ключові слова: історичні фразеологізми, історична пам’ять, історична свідомість,
ментальність, твори Т. Шевченка.
Під етносом (з грецької — громада, плем'я, народ) в етнології (етнографії) розуміють
історично сформовану на визначеній території стійку сукупність людей, яка має спільні, відносно стабільні особливості мови, культури й псіхіки, а також усвідомленість своєї едності
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та відмінності від других подібніх утворень. Ознаки етносу системно повязані між себе і
впливають одне на одне. Так його культурним надбанням є історична пам'ять, яка спирається
на уявлення про спільне походження народу, яка, у свою чергу, через традиції, психологічні
установки та культурні особливості має своє відображення у ментальності народу.
Разом з історичною пам'яттю в соціальному житті етносу, в його культурі присутня
й особлива реальність — історична свідомість, яка існує і функціонує в загальній структурі суспільної свідомості незалежно від окремого індивіда чи окремих явищ і подій. В
суттєвий обсяг цього соціального явища входять уявлення, ідеї і теорії, в яких суспільство відображає своє минуле буття, але крім цього також і такі форми свідомості, в яких
соціальна спільнота обов’язково фіксує своє ставлення до минулого.
Історична свідомість є продуктом тривалого суспільно-історичного розвитку, наповненого не тільки поступовим нагромадженням нового знання, але й трансформаціями
якісного порядку у свідомості етнічної спільноти. Найголовнішіми формами історичної
свідомості є міфологічна свідомость: релігійні й казкові передання, билинні епоси, історичні притчі й т.п., що відтворюються та оцінюються історичною свідомістю через
події, явища, факти, які мали місце в минулому; морально-змістовні (традиції, звичаї,
обряди); змістовні (легенди, пісні, мемуари, поеми, історичні романи); наукові форми
(описи, дослідження, теорії, наукова література, навчальна література) [1:6-8].
На нашу думку ще однією формою прояву історичної свідомості є певний клас фразеологічних одиниць (ФО) — історичні фразеологізми [2:36-37], які представляють собою «згорнуті» до кількох слів тексти, що відображають не тільки історичні відомості
та факти, але й ставлення до них певних соціальних груп та етносів. В широкому числі
випадків історичні фразеологізми можуть мати із історичною свідомістю досить глибинний зв'язок через ментальність етносу. Метою роботи є зясування структурного звязку
цих понять та їх обговорення на прикладі опису історичних подій у творах Т.Г. Шевченка
Зазначимо, що ментальність як спосіб сприйняття світу властива певному етносу або соціальної спільності, і виражається через настрої, установки індивіда, вона
формується залежно від традицій, культури тих соціальних структур, в яких живуть
люди. « У менталітеті , як вважає соціолог Н. Побєда, — з'єднані разом спосіб мислення і спосіб дії, колективна та індивідуальна свідомість, логічні, раціональні структури та несвідоме, інтуїтивне сприйняття світу і суспільства через звички, стереотипи». Основними структурними складовими ментальності, що представляють інтерес в
соціологічному вимірі, вона бачить систему цінностей (базових і інструментальних),
особисті властивості і якості, що характеризують спосіб мислення і спосіб дії в їх цілісності, а також систему стереотипів [3:44].
Соціальні стереотипи являють собою основний розумовий матеріал, що формує суспільну свідомість, вони мають об'єктивну природу і відображають невід’ємну здатність
психіки людей узагальнювати. Психологічну основу стереотипу становить установка,
що формується в процесі попередньої практики людей, їх діяльності і яка залежна від накопиченого ними досвіду. Практично, це готовність сприймати явище чи предмет певним
чином, в певному світлі, залежно від попереднього досвіду сприйняття. Створюються
стереотипи в процесі стереотипозування — узагальнення, спрощення, схематизації оточуючої дійсності, що забезпечується здатністю головного мозку людини виробляти узагальнені уявлення про явища, факти і т.п. Ці уявлення (образи) формуються на підставі
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попередніх знань людини, а також одержуваної ним інформації. Безумовно, що розумові установки та стереотипи (а ними можуть виступати певні оцінки, судження, які
набувають форми понять) повинні абстрагуватися від зайвих деталей — вони фіксують
у свідомості, а потім і передають сутність подій , явищ одним словом, фразою, коротким реченням. Фіксація і передача відбуваються у вигляді стійких виразів, зрозумілих і
доступних як для всіх, так і для спеціально виділеної частини громадськості. Ці стійкі
вирази представляючи собою мовби «згорнутий» текст (наприклад, «не вбий», «шануй
батька свого», «слід покладатися на свої сили» і т.п.), охоплюють практично всі сторони
буття людини і накопичуються нею у процесі соціалізації.
Відомо, що мова (ії структура, словотворчі можливості, фонетичні особливості тощо) так чи інакше пов'язана з ментальністю народу-носія мови. Ця ментальність
проявляється в мові як в його називаючому, так і — більшою мірою — в оцінючому
компонентах, який відтворюється в стійких словосполученнях і в фразеологізмах. При
цьому фразеологізми — стійкі вирази, як правило, образного характеру, що поєднують
в собі аналітичність форми з семантичної цілісністю і синтаксичної неподільністю, узагальнено-цілісне значення яких не зводиться до суми значень слів, що його складають
[4:12 5:5], і які найбільш яскраво відображають ментальність її носія.
Як зазначалося у [2:36-37], є можливим виділення культурно маркованої групи фразеологізмів, що спираються на історичну свідомість особистості як продукт порівняно незалежної системи знань людської спільноти про її минуле. Історичні знання, що усвідомлюються особистістю, стаючи її установкою щодо історичного минулого, стереотипізовано
«кодуються» у ментальності у вигляді системи послідовно представлених стійких сполучень слів, які в стислому вигляді описують ту чи іншу історичну подію. Такими фразеологізмами, що мають денотатом-1 предметну ситуацію, пов'язану з історичним минулим і позначену певним словосполученням — ФО, можуть бути, наприклад, «татаро-монгольське
іго», «Мамаєве побоїще», «смутний час», «Юр'їв день», «вікно в Європу», «потьомкінські
села» і т.п., які з часом набули більш широку конотацію — денотат-2.
При цьому одна й таж історична подія може бути позначене різними стійкими поєднаннями слів залежно від сприйняття події різними етносами, соціальними спільнотами або
соціальними групами, в залежності від їх ментальних установок. Так, наприклад, ФО «жовтневий переворот», що виникла у 1917 р., через деякий час було замінена в СРСР на «Велика
Жовтнева соціалістична революція»; і лише в останні десятиліття, з розпадом СРСР словосполучення «жовтневий переворот» повернулося у розмовну практику. Або, наприклад,
така історична подія як будівництво на початку XVIII ст. міста Санкт-Петербургу на березі
Балтійського моря, визначалася росіянами край позитивно, як створення за крилатим висловом О.С. Пушкіна, «вікна в Европу» — каналу більш глибшого ознайомлення Росії з європейською культурою, з новими знаннями, одержання товарів та технологій. Однак, з іншого
боку, відомо, що це будівництво було неймовірним тягарем для будівників міста і, в першу
чергу, для українців, яких тисячами працювали на земельних роботах у Санкт-Петербурзі та
його околицях. З позицій української історичної свідомості цю подію Т. Шевченко відобразив у поемі «Сон (комедія)» таким чином:
О царю поганий,
Царю проклятий, лукавий.
Аспиде неситий!
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Що ти зробив з козаками?
Болота засипав
Благородними костями;
Поставив столицю на їх трупах.
З цими роботами пов’язане й походження фразеологізму канальські роботи, що
вживалася українцями як ознака дуже тяжкої — непосильної для людини, повинності
(“Написати пiвсторiнки для мене вже канальська праця” — О. Довженко. Щоденник).
Від 20 000 до З0 000 козаків у Петрові часи щороку працювали біля Ладозького озера на
будівництві великих каналів. На цій важкій роботі у незвичному суворому північному
кліматі багато козаків гинуло від нужди, голоду й холоду, і додому поверталося часом не
більш ніж 40%.
Це вказує на те, що історичні фразеологізми, будучи «згорнутим» текстом, системно
фіксують і оціночне ставлення до події минулого, як особистостей, що їх вживають, так
і етносів або соціальних спільнот.
В зв’язку з цим ми хотіли б звернути увагу дослідників на однотипні стійкі поєднання «копати лінію», «лінію висипати», що зустрічаються у творах Т. Шевченка, та які
відносяться до «темних місць» текстів Т. Шевченка. Так, у повісті «Близнецы» її герої,
сільські інтелігенти, обговорюють «Історію русів»: «...сідайте ближче, я вам прочитаю,
як ходили козаки наші на Ладозький канал да на Орель. Лінію висипати...». На засланні
в Орській фортеці поет записує в «захалявному зошитку» 1:
Розказали кобзарі нам...
...Як дзвонили у Глухові
з гармати ревнули,
...Як плакала за дітками
Старенька мати.
Як діточки на Орелі
Лінію копали.
(«Іржавець»).
У цих віршах чути відгомін теми, настрою і навіть окремих фраз української народної пісні, записаної вперше Н.А. Максимовичем в 1827 р.:
У Глухові у городі
У всі дзвони дзвонять
Да вже нашіх козаченків
На лінію гонять.
У Глухові у городі
Стрельнули з гармати;
Не по однім козаченьку
Заплакала мати...
Чуте також й відлуння слів ще одної з відомих у народі пісень:
Посіяли, поорали, та нікому жати,
Пішли наші козаченьки лінію копати.
1

У засланні Т. Шевченку було заборонено малювати і писати. Свої вірші він записував в узенькому зашиті – «захалявному зошитку», який ховав за халяву сапога.
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Співзвучні цим пісням й рядки з поеми Т. Шевченка «Сон (комедія)»:
Із города із Глухова
Полки віступали
З заступами на линию...
У цих та подібних текстах про «лінію» йдеться про будівництво Української лінії у
1731-1742 роках на південних околицях Російської імперії. Ця велика фортифікаційна
споруда протяжністю 285 км. була призначена для оборони від набегів кримських татар.
Лінія складалася з 20 земляних фортець, що були об’єднані глибоким ровом і валом.
Вона перегороджувала степ від Дніпра по р. Орелі та її притоки Берестовий до р. Береки
і злиття її з Сіверським Дінцем. На спорудження Української лінії в 1731 р. було направлено 20 тис. козаків і 10 тис. українських селян, а в подальшому на будівництві працювало близько 10-20 тис. козаків і селян щорічно. Важкою і ненависної для українців була
робота на Лінії. Вони страждали від нестачі води, палива, їжі і приміщень, через поганий клімат і спеку, а головне — від виснажливих земляних робіт. Нерозпорядливість,
злочинна халатність і жорстокість царських чиновників, які керували будівництвом та
ремонтом Лінії, робили нестерпимими умови роботи на Лінії. Хвороби і смертність працівників були надзвичайно високими. Історична свідомість народу відобразила спогади
про цю подію у пісні:
Їхав козак на лінію
Та й вельми надувся.
Іде козак із лінії –
Як лезо зогнувся.
Т. Шевченко, хоча це і не зазначено на карті його мандрів в енциклопедичному
«Шевченківському словнику», бував на річкі Орелі [6:206], з болем згадував роки спорудження Української лінії — роки важкої праці і лиха українського народу. У його містерії «Великий льох» ворона, що уособлює зло в історичній долі України, так хвалиться
своїми «подвигами»:
Просто козаками
Фінляндію засіяла;
Насипала бурта
На Орелі..
За різними оцінками в цьому будівництві брало участь більше ста тисяч чоловік, і
словосполучення «лінію копати (висипати)» було широко відомим у той час і носило
цілком стійкий характер. Об'єднані ним два денотата «лінія» і «копати» придбали невластиву їм конотацію, що втілює прийняту в певному соціальному співтоваристві оцінку історичної події. У даному випадку ми спостерігаємо найбільш продуктивний спосіб
фраземних деривації — синтаксисо-фразеологічний, тобто, створення фразем на основі
вільних словосполучень [7:12]. Тобто, фразеологізм «лінію копати (висипати)» виник
при втраті прямого зв'язку вільного словосполучення і його значення; нове значення словосполучення набуває при його метафоризації. Коннотативная інформація, укладена у
фразеологізмі, спирається на метафору — перенесення ознак одного предмета або дії на
інший за подібністю. Цим проводиться приховане зіставлення нового значення — тяжкої
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і згубної праці при будівництві укріпленої лінії, з офіційним ставленням до зведення
цього оборонної споруди.
Таким є лінгвістичний механізм створення фразеологізму «лінію копати (висипати)». Соціально-психологічна процедура його виникнення спирається на те, що спільна
історична доля та особливий психичний склад (менталітет) є одними з важливіших ознак
будь-якого етносу. Так, наприклад, розповіді кобзарей, їх пісні і думи, сімейне читання
«Історії русів», про що згадує Т. Шевченко у наведених вище уривках, були не тільки
інструментом трансляції історичних знань, вони також формували історичну свідомість
своїх слухачів та читачів на грунті особистісного усвідомлення ними знань про минуле їх народу. В подальшому створена таким чином етнічна історична свідомість закріплюється особою у вигляді психологічних установок та їх похідних — стереотипів, у
її ментальності. Разом з цим вказані установки та стереотипи можуть бути закріплені у
ментальності і у вигляді ФО.
В цій процедурі суб’єкти дії — кобзарі, оповідачи, письменники та поети, наводять своїй аудиторії історичні відомості керуючися своїми ментальними уявленнями.
У широкому числі випадків вони при цьому використовують історичні ФО, як «згорнуті» тексти про минуле народу. Зазначимо, що в творах Т. Шевченка, який мав глибокі історичні знання про минуле України, досить часто зустрічаються фразеологізми,
які певним чином коннотують різні події її минулого. Такі фразеологізми, як, наприклад: «Петрові собаки», «Богдан недомудр», «Батурин славний», «преславне місто
Чигирин», «слава козацька», «як Січ руйнували», «Зажурилась Україна», «степ козачий», «дядьки отечества чужого», «дождатися Вашингтона», «праведні гетьмани»,
«Гонта-мученик», «фельдфебель — цар» та інш. Ці фразеологізми, а разом з ними і
згадуваний нами фразеологізм «лінію копати (висипати)», описуючи в стислому вигляді історичну подію або ситуацію, фіксують і ставлення автора до події, його оцінку.
Так автор звертається в першу чергу до тих, хто зазначену оцінку позділяє, тобто саме
до «свого» читачя-однодумця.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
В СТРУКТУРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЭТНОСА
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Т. Г. ШЕВЧЕНКО)
В работе рассматриваются исторические фразеологизмы. Анализируется их связь
с исторической памятью, историческим сознанием и ментальностью личности. В исследовании используются исторические фразеологизмы произведений Т. Шевченко.
Ключевые слова: Исторические фразеологизмы, историческая память, историческое сознание, ментальность, произведения Т. Шевченко.
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HISTORICAL IDIOMS IN THE STRUCTURE
OF ETHNIC HISTORICAL CONSCIOUSNESS
The paper considers the historical idioms, their links to historical memory, historical
consciousness and the mentality of the individual. The study is based on the historical idioms
from the works by Taras Shevchenko.
Keywords: historical idioms, historical memory, historical consciousness, mentality,
creative activity by Shevchenko.
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У статті обґрунтовано взаємозв’язок між темо-рематичною прогресією та оказіональним словотворенням у коментарях німецької преси. Проаналізовано роль оказіоналізмів як темо- і ремоорганізаторів тексту.
Ключові слова: оказіоналізми, текст, темо-рематична прогресія.
Категорії актуального членування — тема і рема, дане і нове — одні з головних організаторів комунікативної цілісності тексту, яка досягається через континуум, послідовність у зображенні фактів завдяки розгортанню висловлювання від відомого до нового.
Розподіл теми і реми в реченні чи надфразовій єдності, їхня логіко-функціональна і комунікативна сутність значною мірою визначає і пояснює не лише синтаксичні закономірності, але й певні словотвірні явища.
Традиційно тематичним ядром речення, вихідним пунктом повідомлення є підмет,
на характеристику якого спрямовується рема. Низький ступінь інформативної наповненості теми робить її важливим засобом організації тексту [1: 74], позаяк введення нової інформації відбувається на основі уже згаданої, що входить до пресупозиції
мовців. Рема формує предикацію і розпізнається за «логічним наголосом, кінцевою
позицією в реченні (…), а також через контекст, шляхом вичитування зі складу речення
тематичних елементів, спроектованих змістом попереднього речення або ситуацією»
[2: 410]. Тематизація реми є звичним і обов’язковим процесом текстотворення, що забезпечує послідовне розгортання інформації, реалізацію комунікативної прогресії тексту. Поняття актуального членування трактується нами як «пристосування граматичної
структури речення до комунікативного завдання в результаті його включення в певну
мовленнєву ситуацію» [3: 30].
Проаналізувавши процес формування понад 800 оказіональних іменників у німецькій пресі, було встановлено безпосередній зв’язок між ґенезою оказіоналізмів та актуальним членуванням тексту. У дослідженні застосовано теорію Ш. Шабуришвілі [4], згідно
з якою закономірності словотворення у тексті можна розкрити на основі таких чинників
як тема-рематична прогресія, логічний наголос та інформаційна напруга.
Злиття дієслівного словосполучення або речення у оказіональний композит чи дериват може бути викликане необхідністю переведення групи присудка в тему наступного
речення. Оскільки найкраще функцію теми може виконати іменник, тобто суб’єкт речення, який виступає тим предметом думки, «про який виноситься судження» [2: 497],
«по відношенню до якого визначається і виділяється предикат» [5], тому і відбувається
субстантивація реми попереднього речення [4: 28]. Отримавши функцію підмета, оказіоналізм сконцентровує на собі все тематичне навантаження речення.
© О. Шаряк, 2014
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Розглянемо перехід реми в тему на прикладі оказіонального конверсива.
Er (Joachim Gauck) entfesselt in seinen Reden die Demokratie als etwas, was alle betrifft. Vielleicht ist er darin noch am ehesten als protestantischer Pfarrer erkennbar, dass
er nicht wie ein säkularer Priester das Heil repräsentiert, sondern die Gemeinde zum
Handeln und Selberdenken bewegt.« Angst vor einem leicht pastoralen Ton in der Politik
habe sie nicht, sagt Bahr. »Ein Korrektiv zum Technokratendeutsch ist eine gute Predigt
allemal. Pastoral ist nicht Besserwisserei, sondern Ermutigung zur Mündigkeit, die für
Überzeugungen etwas riskiert, dem Pastor auch mal kräftig widerspricht und anders mit dem
Scheitern umgehen kann.« …Für den Bürgerrechtler Tom Sello gehört zum Scheiternlernen
auch der kritische Umgang eines Bundespräsidenten mit der eigenen Lebensleistung. Das
jedenfalls wünscht er sich von Joachim Gauck. »Er könnte zum Beispiel in der Rückschau
die Fehler der Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen während seiner Amtszeit einräumen.
Die Zeit 23.2.2012 Nr. 09
У даному фрагменті тексту яскравим рематичним елементом є anders mit dem Scheitern
umgehen kann. Традиційно рематичні елементи нейтралізують інформаційну напругу речення і виділяються логічним наголосом [4: 30]. Автор узагальнює зміст цієї дієслівної фрази,
ввівши у наступному реченні іменник Scheiternlernen, який виступає уже ядром теми. «Саме
іменник-підмет або додаток здатні оптимально виконати функцію теми або ядра реми, що
великою мірою є передумовою трансформації: дієслівна основа → іменник» [4: 34].
У контактній позиції антецеденти і анафорично вжиті оказіоналізми реалізують лінійну тематичну прогресію, сутність якої полягає у поступовому розгортанні тема-рематичного ланцюжка, де темою постпозитивної частини є рема препозитивної: T1 →
R1//T2 (R1) → R2. Таку тематичну прогресію ілюструють нижче наведені приклади.
Wir arbeiten zu jeder Tageszeit und sind immer verfügbar, und in unserer Freizeit lesen wir
E-Mails oder pflegen unsere sozialen Netzwerke. Die Immer-verfügbar-Philosophie funktioniert in vielen Unternehmen gut. Welt.online 19.03.2013
Злиття речення Wir… sind immer verfügbar у композит die Immer-verfügbar-Philosophie
викликане необхідністю переведення синтаксичної структури в тему наступного речення
та створення номінації з метою реалізації логічного наголосу. У другому реченні оказіоналізм є тематичним елементом, оскільки про цю тенденцію вже згадувалось у попередньому реченні, а рематичним — весь залишок речення funktioniert in vielen Unternehmen
gut. Таким чином не тільки присудок, а й усе, що розташовується між його змінюваною та
незмінюваною частинами, тобто другорядні члени речення, бере участь в утворенні реми.
Die Großbrauerei Anheuser-Busch soll das beliebte Budweiser-Bier in Amerika mit
Wasser gepanscht und so Alkoholangaben gefälscht haben. Die Bier-Verwässerung werfen jedenfalls Verbraucher dem Unternehmen vor — und haben Sammelklage eingereicht.
FAZ.online 27.02.2013
В даному текстовому фрагменті роль теми відіграє die Großbrauerei Anheuser-Busch,
а присудок soll gepanscht haben є основним рематичним елементом, що підсилюється
додатками das beliebte Budweiser-Bier in Amerika, mit Wasser. Між темою і рематичними елементами виникає напруга, яку нейтралізує рема. Композит die Bier-Verwässerung
стає основною темою наступного речення, а обидва компоненти складного іменника
набувають з огляду на тема-рематичну дистрибуцію роль теми. Інформаційна напруга
між die Großbrauerei Anheuser-Busch та soll gepanscht haben нейтралізується в процесі
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їх згортання у оказіоналізм, а логічний наголос виділяє ці (рівноцінні з огляду на темарематичну значимість) елементи одночасно.
Наведені приклади переконливо засвідчують, що тема-рематична прогресія обумовлює процес трансформації групи присудка у віддієслівний дериват або композит: «номіналізувавшись, дієслово виступає у якості ядра тематичного або рематичного відрізка
інформації і відкриває можливість для введення присудка — традиційно основного носія рематичного значення. В результаті такої трансформації відбувається прогнозована
дистрибуція теми-реми зі звичною формою інформаційної напруги та її нейтралізації.
Також досягається синтаксично послідовний розподіл функцій теми і реми» [4: 34].
Цікавими видають спостереження А. Мурзина / А. Штерна [6] щодо особливостей
процесу розгортання і згортання інформації у тексті. Якщо розгортання тексту зорієнтоване на рему речення, то згортання тісно пов’язане із темою: «розгортається те, що є
актуальним в момент мовлення, інформаційно важливим, а згортається те, що припинило бути актуальним, втратило інформаційну значимість. В процесі текстотворення усі
тематизовані компоненти можуть зникати, в цьому й полягає суть закону згортання як
процесу текстотворення. Згортання передбачає в першу чергу таке перетворення тексту,
коли розгорнутий вираз замінюється на більш короткий за об’ємом, тобто змінюється
спосіб позначення об’єкта: він не описується, а називається, через однослівну номінацію
відбувається відсилання до розгорнутого позначення» [6: 33]. Повторне відтворення інформації у перекодованій, більш лаконічній формі, що є підсумком попередньо сказаного, сприяє кращому засвоєнню тексту.
Розглянемо особливості тема-рематичного членування при декомпозиції оказіоналізмів, яку спостерігаємо у тих випадках, коли лексичні новотвори виступають у функції
катафори. Правосторонній вид спрямованості оказіоналізмів сигналізує про розгортання
змісту, який помилково було б трактувати як дзеркальне відображення згортання. У процесі розгортання відбувається «генерування нової інформації». Ось яким чином пояснюють
відмінність цих двох процесів А. Мурзин / А. Штерн: «Згортання залишає нас в межах
певного тексту, а розгортання змушує вийти за його межі, оскільки спрямоване на аналіз
позамовної ситуації. При розгортанні тексту відбувається процес пізнання дійсності» [6:
35]. З розгортанням тексту названому об’єкту приписуються нові ознаки, він перебуває
у «динаміці пізнання» і уявлення про нього стає більш чітким, однозначним і глибоким.
Kung-Fu-Kommunist Jackie Chan geht in die chinesische Politik (Titel). Jackie Chan
wird zum Kung-Fu-Kommunisten, hier auf einer Pressekonferenz in Seoul zu seinem jüngsten Film ´CZ12´ Die meisten kennen Jackie Chan aus seinen gut 80 Kung-Fu-Filmen. Nun
scheint der 58-Jährige Schauspieler und Kampfsportler aus Hongkong eine neue Karriere anzustreben. Als Politiker, für die Kommunistische Partei Chinas. Focus.online 03.03.2013
Як зазначає Ш. Шабуришвілі, на рівні речення композит належить або до тематичного або рематичного блоку. При декомпозиції одна частина складного слова може залишатися тематичною, інша — рематичною, або обидві виступають ремою. Так, у наведеному вище прикладі композит Kung-Fu-Kommunist виступає ремою речення Jackie
Chan wird zum Kung-Fu-Kommunisten, яка розгортається у трьох реченнях підзаголовка.
У перших двох спостерігаємо паралельний зв’язок, тобто обидва речення мають спільне
«дане / відоме» (Die meisten kennen Jackie Chan… Nun scheint der 58-Jährige Schauspieler
und Kampfsportler aus Hongkong…), на яке нанизується нова інформація — рема (… aus
113

seinen gut 80 Kung-Fu-Filmen. … eine neue Karriere anzustreben). Третє речення — еліпсис
(Als Politiker, für die Kommunistische Partei Chinas), по суті, розшифровує рему другого
речення eine neue Karriere anzustreben. Таким чином, обидва компоненти іменника KungFu-Kommunist співвідносяться із рематичними елементами тексту.
Також нижче наведений приклад ілюструє випадок декомпозиції, коли обидві частини композита виступають рематичною складовою речення. Оказіоналізм DrogenBären розгортається у підрядному означальному реченні Braunbären, die sich am
Kerosin high schnüffeln. І означальне слово, і підрядне речення несуть рематичне навантаження. Такий висновок можемо зробити на основі іменникового словосполучення
besorgniserregendes Phänomen, в якому іменник з загальним значенням є індикатором
наступної важливої інформації. Також двокрапка сприяє такому прочитанню актуального членування інформації.
Kamschatkas Drogen-Bären sind kerosinsüchtig. In Ostsibirien hat ein Fotograf ein besorgniserregendes Phänomen dokumentiert: Braunbären, die sich am Kerosin high schnüffeln. Die
Tiere holen sich ausgerechnet bei Wildhütern ihren nächsten Rausch. Welt.online 19.04.2013
Здебільшого процес декомпозиції викликаний необхідністю роз’єднати компоненти
оказіональних композит, первинно об’єднані і віднесені внаслідок тема-рематичної прогресії до одного з комунікативних центрів. Потреба декомпозиції може бути продиктована комунікативним наміром автора надати одному з компонентів новотвору тематичне
або рематичне значення, тобто протиставити ці компоненти через тема-рематичну прогресію [4: 22]. Зокрема у наступному текстовому фрагменті синтаксичним корелятом
катафори Gierverzichter є речення Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG verzichtete
2012 auf rund 6 Millionen Euro Gehalt, у якому темою є підмет, а рематичним елементом
виступає група присудка, що корелює з означальним компонентом Gier.
Aus der Schweiz schwappt derzeit eine gigantische Anti-Gier-Welle nach Deutschland.
Berühmter Gierverzichter Martin Winterkorn, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, verzichtete 2012 auf rund 6 Millionen Euro Gehalt. In vorbildlicher Bescheidenheit begnügte er
sich mit nur 14,5 Millionen Euro. War hart, aber ging. Spiegel.online 05.03.2013
З тема-рематичною дистрибуцією в реченні пов’язане поняття про логічний наголос,
який є важливим компонентом текстового аналізу. В рамках теорії Ш. Шабуришвілі логічний наголос трактується як виокремлення певного слова в реченні, яке несе особливе
смислове навантаження: «Ціллю логічного наголосу є виділення члена речення, що має
найбільшу комунікативні значимість» [4: 23]. Логічний наголос, який в усному мовленні
виділяється через акцент або інші просодичні засоби, реалізується на письмі своєрідним
чином. Одним із поширених способів виділення інформації є порядок слів. Логічний
наголос найповніше розкривається на письмі в межах тексту або абзацу: «З розвитком
ситуації логічний наголос зміщується у бік нової інформації, що подається послідовно»
[4: 10]. Також контекст і пресупозиція сприяють виявленню логічного наголосу.
Логічне виділення окремого члена речення може бути пов’язане з реалізацією ним
функції нейтралізації напруги в реченні або тексті, яка є важливим компонентом текстового аналізу за Ш. Шабуришвілі. Теорія про напругу в тексті та її нейтралізацію була запропонована К. Бостом і поширюється як на рівень речення, так і всього тексту. В рамках
речення Ш. Шабуришвілі пропонує розрізняти «синтагматичну напругу» [4: 9], яка виникає внаслідок того, що змістовно найбільш значимі компоненти, як правило, займають
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кінцеву позицію в реченні. З однієї сторони — це синтаксична закономірність в німецькій мові, з іншої — наслідок актуального членування інформації. Ось як пояснює дію
інформаційної напруги Ш. Шабуришвілі: «Елементи (слова) зі спільним логічним та
смисловим значенням тяжіють один до одного, (…) між ними виникає мікронапруга, що
пов’язана з внутрішньою структурно-семантичною ієрархією компонентів. Об’єднані
логічним та інформаційним тяжінням, вони набувають структурних ознак, нерідко маючи форму синтагм» [4: 14].
Проілюструймо реалізацію логічного наголосу, створення та нейтралізацію інформаційної напруги на прикладі наступного відрізку тексту.
Ressourcenverschwendung und Erderwärmung: Die Probleme des globalen Wandels
trafen den Menschen unvorbereitet. Nun brauchen wir eine ethische Perspektive.
(Untertitel) Die Schöpfung müsse bewahrt werden, predigen die Kirchen. Dabei wird die
„Schöpfung“ den Menschen im Zweifel überleben. Die Erde hat klimatisch schon viel stärkere Katastrophen erlebt als das, was uns in den kommenden 200 Jahren erwartet. Auch
eine noch so zerstörerische Umweltpolitik wird die Erde nicht zum toten Planeten machen.
Es ist deshalb weder sachlich noch ethisch angemessen, Anstrengungen gegen Klimawandel,
Artenschwund, Bodenzerstörung und Ressourcenausbeutung mit der Bewahrung der
Schöpfung zu begründen. Das Argument mag vorübergehend dazu taugen, ein konservativreligiöses Milieu auf Kurskorrekturen einzustimmen, tragfähig ist es nicht. Ressourcenschutz
und Klimastabilisierung sind nicht deshalb notwendig, weil der Mensch irgendeine moralische Schuld gegenüber seiner Umwelt hätte. Wälder und Wale zu schützen und die
Klimaerwärmung zu bremsen hat mit uns zu tun, nicht mit einer Schöpfung „da draußen“.
Das abstrakte Schlagwort der Nachhaltigkeit bringt das moralische Gebot eigentlich auf
den Punkt: Du sollst nicht über deine Verhältnisse leben. Im Kollektiv: Ihr sollt so leben,
dass es Euren Nachkommen nicht schlechter geht. Damit handelt es sich vor allem um eine zwischenmenschliche Angelegenheit. Doch haben wir es dann überhaupt moralisch
mit einer neuen Situation zu tun? Unser ethisches Bewusstsein entspringt schließlich der
Notwendigkeit, zwischenmenschliche Beziehungen zu regeln. Und der globale Wandel fordert eine neue Grundhaltung, eben eine Geoethik. Zeit.online 2.12.2010
Дана стаття присвячена проблемам нищівного поводження людства з природніми
ресурсами та глобальних кліматичних змін. Автором обґрунтовується потреба популяризації ідеї Geoethik, так званої «геоетики», яку автор виводить із морального принципу Ihr
sollt so leben, dass es Euren Nachkommen nicht schlechter geht. Синтаксичними корелятами слова «Geoethik» виступають також речення Die Probleme des globalen Wandels trafen den Menschen unvorbereitet. Nun brauchen wir eine ethische Perspektive. Das abstrakte
Schlagwort der Nachhaltigkeit bringt das moralische Gebot eigentlich auf den Punkt. Der
globale Wandel fordert eine neue Grundhaltung. Означальний іменник Ethik викристалізовується із підкреслених ремних відрізків наведених речень. Префіксоїд Geo- корелює
із такими згаданими у тексті поняттями, як die Schöpfung, die Erde, die Umwelt й слугує
узагальнюючим позначенням.
Оказіоналізм Geoethik вводиться автором наприкінці абзацу як рема речення Und
der globale Wandel fordert eine neue Grundhaltung, eben eine Geoethik. З однієї сторони
цей новотвір є резюмуючим елементом абзацу, в якому обґрунтовано потребу переосмислення ставлення людства до довкілля. З іншої сторони — це слово має особливе
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смислове навантаження і комунікативну значимість та виділяється логічним наголосом, позаяк є ремою речення.
Використання актуального членування інформації як методу текстового аналізу дало можливість встановити, що оказіональне словотворення є важливим інструментом
формування комунікативної прогресії тексту. З однієї сторони організуюча роль теми
в тексті обумовлює тематизацію рематичних елементів [7: 129], «створюючи можливість
нового найменування для уже відомого і дозволяючи (в силу вмотивованості складного
слова) легко співвідносити рематичний компонент попереднього висловлювання з тематичним наступних речень» [8: 18]. З іншої сторони, лексичні новотвори можуть виступати засобами рематизації тематичних блоків, сприяючи реалізації логічного наголосу й
наочному виділенню ключової інформації.
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В статье обосновано взаимосвязь между темо-рематической прогрессией
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The article examines the interrelation between thema-rhema progression and occasional
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ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЗВ ПЛАТОВИХ ГОЛОВНИХ УБОРІВ
В УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ
Стаття присвячена функціонуванню номенів на позначення платових головних уборів в українських говірках. Словниковий склад аналізованої лексико-семантичної групи
зазнав впливу екстралінгвальних чинників, зокрема досліджувана лексика відображає
зміни в матеріальній культурі, що виявлено у втраті назв реалій. Проаналізовані назви
хусток цікаві семантичною розгалуженістю. Компоненти ЛСГ об’єднані на підставі
спільності чи близькості семантики, а протиставлені диференційними ознаками.
Ключові слова: назви платових головних уборів, українські говірки, дериваційна
ознака, семантичне поле.
Лексико-семантична група “назви платових головних уборів” в українських говірках
об’єднує лексичні одиниці на позначення предметів повсякденного користування
у побуті жінок різних регіонів України від давнини до сьогодення. Назви платових головних уборів об’єднують дві інтегральні архісеми: “хустка” і “намітка”; в основі такого поділу — домінантна ДО “форма реалії”. Назви жіночих головних уборів були
предметом наукового зацікавлення багатьох діалектологів, зафіксовані у регіональних
діалектних словниках і атласах [1; 2; 3; 7; 11; 14]. Ці назви представлені, зокрема, у працях
Аркушина Г. Л. [1, 2], Онишкевича М. Й. [14], Дзензелівського Й. О. [7], Никончука М. В.,
Никончука О. М. [13], Гриценка П. Ю. [5], Гримашевич Г. І. [4], Щербини Т. В. [18] та ін.
Актуальність запропонованої теми полягає у тому, що в українській діалектології ще
недостатньо системних досліджень, присвячених цій групі лексики. Найдавніші хустки, як відомо, були платами прямокутної форми 60 на 80 см, з XVIII ст. — квадратної
форми. Найпоширенішими номенами серед назв хусток нині на Поліссі є ﺍхустка, ﺍхуста; на Волині — ﺍхусц’а; у регіоні Карпат — ﺍфустка ‘літня хустка’; на Бойківщині — ﺍ
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хустка, хусﺍтина; на Наддніпрянщині — плаﺍток. Лексеми ﺍхуста (ﺍхусто, хуст) (псл.
[xusta] розглядають як праслав’янський діалектизм, властивий насамперед польському
ареалу [9, т. 6: 224]) належать і до інших семантичних полів, зокрема: “полотно”, “одяг”;
“білизна” (правобережнополіські говірки). За вторинними функціями назва ﺍхустка
означає полотно, що могло використовуватися для покривання молодої, для підстилання
під святий хліб, під коровай та подарунки на весіллі, для зв’язування рук молодих під
час вінчання. На периферії назв хусток лексема ﺍхустка в українському просторі має
значення ‘носова хустинка’.
ДО “колір” виявлена на рівні атрибутивних компонентів у назвах хусток. Споконвічне
протиставлення добра і зла, радості і горя знайшло відображення у семантиці кольорів
платових головних уборів жіноцтва: біла, яскрава, квітчаста, святкова хустка — темна
хустка, чорна хустина. Хустки білого і яскравих кольорів носили молодиці, вдягали такі
хустки до церкви і на свята; темного кольору — старші жінки, вдягали їх у будні і до роботи, чорну хустку носили вдови і родички померлої людини.
На диференціацію назв хусток вплинула і ДО “матеріал”, де значну групу складають
двокомпонентні номени, їх семантична варіативність виявлена на рівні атрибутивних
компонентів. Розрізняють, насамперед, хустки полотняні і вовняні. До першої підгрупи
належать назви домотканих лляних, конопляних, фабричних лляних, бавовняних хусток; на периферії номінативного поля — назви хусток, виготовлених технікою вибійки,
шовкові хустки тощо. Домінуючими серед полотняних хусток є хустки з білої бавовняної
тканини, що мали різноманітні назви: ﺍдовга ﺍхустка (Лемківщина); тифтиﺍкова, упоﺍ
йасова, проﺍмітка (з візерунком, перенесеним на тканину способом «промітки»), тиﺍ
беткова, виﺍбійчана (з домотканої тканини, що мала вибійчаний малюнок, південнозахідні говори) [16: 129–135], конопﺍл’ана ﺍхустка, л’н’аﺍна ﺍхустка, полотﺍн’ана ﺍхустка
[4: 248]; меﺍрежана, ﺍвишита, засﺍнована (домоткана, декорована червоними смугами)
хустка (Полісся). У групі назв вовняних хусток функціонують назви: терﺍнова (виготовлена з терно — тонкої матерії з козячого пуху і шерсті), шал’аﺍнова, шалиﺍнівка (з тонкої
вовни), сал’іﺍсуха, бﺍродс’ка ﺍхустка (вибійчана хустка, що має замкнену композицію
з рослинних та геометричних мотивів); наﺍкидка ‘велика тепла хустка, яку накидали
на плечі’ (Західне Полісся) [1, I: 357]; опиﺍначка (Кіровоградська область); пﺍрохорівс’ка
борﺍдусова (чорна хустка з кольоровими краями чи окрайками), караﺍсирова ﺍхустка
(червона, вовняна, Чернігівщина), черﺍкасова ﺍс’іра (Центральна Україна); оﺍпинанка, киﺍ
рух (західні райони Полісся). Назви вовняних хусток, здебільшого з вибійчаної тканини
мануфактурного виробництва переважали у піденно-західних говорах: ﺍмац’ок (Східна
Галичина); ﺍхуст’а, ﺍхуша, шﺍмата (Лемківщина); тепла велика зимова хустка: посﺍтовка
(Закарпаття) [6: Чрн, ВКп, Дрт, МКп, Ркс]; ﺍфустка, фусﺍтина (Гуцульщина); багﺍрова ﺍ
хустка (Покуття) [16: 129–135].
Поряд з ДО ‘спосіб зав’язування’ у номінативному полі представлена ДО ‘місце виготовлення’, адже кожен регіон мав свої особливості носіння хусток. На Волині ситцевою кольоровою крамﺍнойу ﺍхусткойу обв’язували очіпок. До всіх чотирьох кутів хустки
пришивали червоні або сині кутаси. Утворений головний убір називали кимﺍбалка [16:
129–135]. На Лемківщині носили ﺍхустки-фаﺍцелики з білої крамної тканини. Її не складали по діагоналі, а просто накривали голову, зав’язуючи два кінці на потилиці. Фаﺍ
целик притримували на плечах видовженим прямокутником полотна — плахﺍтинкойу.
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Плахﺍтинка спадала з плечей на руки вище ліктя і зав’язувались ззаду. На півдні Поділля
хустку зав’язували у вигляді великої чорної чалми — турﺍпана. На голову, уже зав’язану
однією хусткою, пов’язували ще й іншу, обводячи під підборіддям і закріплюючи на тім’ї
[16: 129–135]. На Чернігівщині хустку згортали валиком, укладали вінкоподібно навколо голови, зав’язували кінці над чолом і ховали їх каﺍлачиком. На Полтавщині така
пов’язка відрізнялась об’ємом та висотою. В Лубнах були низькі, насунуті на чоло, со
ﺍлотівки. У говірках Наддніпрянщини [18: 6] Т. В. Щербина описала і такі назви хустки як: паﺍвунка, коﺍсинка, буﺍденна, роﺍсійська, парﺍчова, туﺍрец’ка. За спостереженнями ученої характерною ознакою назв хусток є функціонування номінацій, що становлять поєднання загальної назви реалії та назви її маркуючої ознаки, яка передає
особливості крою, матеріал виготовлення, спосіб носіння, наприклад: обкидﺍниĭ плаﺍток
[18: 6]. На Донеччині переважала кашеﺍмірова ﺍхустка, яку надягали на ﺍс’іточку, що
пов’язувалась на ﺍгугл’у — туго скручене волосся. Молоﺍдиц’а — назва хустки-пов’язки
чорного або червоного кольору, яку носили жінки під звичайною хусткою на Закарпатті
[7: к. 56]. Загалом у говірках Закарпаття простежуємо найстокатішу картину назв
зазначеної реалії. Закарпатське ﺍпулка, ﺍпулочка функціонувало у значенні ‘хустка’; ‘біла
полотняна хустка з вишитим кутиком’; чеﺍпец’ ‘малий платок на голову’ [6: Сн]; шﺍлафрок, шорц (шурц) [6: Дмш, Жр, ТРм], ﺍшурник, повеﺍресло [6: Вн]; пиﺍтина — назва хустки
у дитячій лексиці. Атлас Й. О. Дзензелівського фіксує у говірках Закарпаття крім назв ﺍ
хустка, ﺍфустка, ﺍхуст’а, плат, плаﺍтина, номени для позначення жіночої хустки: шиﺍ
рінка, кестеﺍмен, кестеﺍманга, цуﺍратка (остання має конотацію зневажливої назви), деﺍ
л’інка (диﺍл’інка) ‘світла дівоча хустки з яскравими квітами’ [7: к. 56].
Наﺍмітка — назва платового вбрання голови, яке завдовжки до 5 м і завширшки
до 50 см — донедавна поширеного в одязі українок. Характерним способом запинання намітки було обгортання її навколо очіпка та зав’язування пишним бантом ззаду.
Значний матеріал про функціонування лексеми наﺍм’ітка в українських говірках представлений у науковій праці П. Ю. Гриценка, який виділяє у семантичній структурі номена архісеми ‘жіночий головний убір’, ‘полотно’, ‘рушник’, навколо яких об’єднані семи
нижчого рівня [5: 161–162]. За спостереженнями ученого, у семантичному комплексі
‘жіночий головний убір’ щодо лексеми наﺍмітка представлені семи: ‘намітка’, ‘фата’,
‘хустка’, ‘косинка’, ‘шарф’, ‘кісник’, ‘пов’язка у дівчат’ [5: 161–162]. Семантику ‘жіноча
намітка’, крім лексеми наﺍмітка, плат, в українських говірках передають номени:
завиﺍвало (Полісся), скﺍленд’ачка (Чернігівщина), наﺍміт (Прикарпаття), заﺍвійка, пеﺍ
ремітка (Гуцульщина), ﺍрантух (Гуцульщина, Буковина, Івано-Франківщина), наﺍмитец’
(Полтавщина); староﺍвіц’ка ﺍхустка, ﺍпінка, ﺍпівка (Лемківщина); заﺍвійка (Лемківщина,
Буковина); руﺍбец’ (Покуття); пелеﺍна, окоﺍвита, ﺍрубова ﺍхустка (Рівненщина); обﺍрус, убﺍ
рус (Волинь, Полісся), серﺍпанок (верﺍбанок) (Бойківщина). Лексема обﺍрус, як і наﺍмітка
функціонувала також у складі семантичного поля “назви хусток” (Волинь, Лемківщина).
В основу окремих назв хусток лягла ДО ‘наявність / відсутність оздоблення’.
На Рівненщині, наприклад, в кожному кутку хустки-квадрата вишивали квадратні
орнаментальні мотиви. У західному та центральному Поліссі функціонували поﺍписані
хустﺍки — переткані і в довжину, і в ширину дрібними червоними смужечками, які утворювали клітинку. Їм на зміну, в свою чергу, прийшли карﺍтаті хустﺍки, що були виткані з
лляних ниток з червоною заполоччю, у велику клітинку, чорно- або сіро-білі; йавоﺍрівс’ка ﺍ
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хустка (вишивка прикрашала хустку в одному куті, Львівщина). Лексема ﺍбавниц’а межах
групи “назви наміток” репрезентувала жіночий головний убір, притаманний Яворівському
району Львівщини, що являє собою вишитий або тканий вздовж горизонтальних країв прямокутний шматок полотна (розміром приблизно 30 на 60 см) з тороками [16: 129–135].
Лексема плат як назва ‘жіночого головного убору у вигляді полотняної смуги
до 2 м завдовжки’ історично належала до групи “назв наміток“. Назва нині переважає
у говірках Західного Полісся і Волині. Плат — континуант праслав’янського кореневого етимона плат ‘частина, шматок тканини’ [9, т. 4: 430]. Диференціацію семантики
лексеми спостерігаємо як у північних, так і у південно-західних говорах. Назва жіночої
хустки плат, за свідченнями діалектологічних джерел, зокрема і картотеки до Словника
українських говірок Закарпатської області М. А. Грицака, є поширеною в українських
говірках Закарпаття [15: 142, 213; 14, ч. 2: 79, 348; 8: 114; 7: к. 56]. Крім значення ‘головний убір’, лексема плат представлена у межах семантичних комплексів: ‘жіночий фартух’ [7: к. 57], спорадично є репрезентантом реалії ‘рушник’, ‘ковдра’, ‘жіноча запаска’;
‘юбка’, ‘сукня’, ‘жіноче плаття до пояса, верхня спідниця, фартух’ [7: к. 57]. Різновидом
плата для покриття голови жінки був обﺍрус. Лексема оﺍрус і фонетичні варіанти досить поширені назви на більшій частині України. Обруси суттєво відрізнялися способом зав’язування від інших видів наміток: їх накидали на голову й скріплювали під
підборіддям, або кінці вільно опускали на плечі. Крім значення ‘головний убір’, лексема
обﺍрус є репрезентантом семантем: ‘скатерка’, ‘рушник’ як компонентів семантичного
поля “полотно”. Основне значення лексеми обﺍрус — ‘скатерка’ [5: 38, 115]. На Західній
Україні лексеми обﺍрус, убﺍрус функціонували на периферії семантичного поля ﺍхустка.
Нині суфіксальні похідні з коренем плат займають друге місце за поширеністю і
в межах лексико-семантично групи ‘назв хусток’. Похідною від плат на Закарпатті є назва пﺍриплат ‘велика хустина’. На Наддніпрянщині функціонує назва плаﺍток — дериват
з коренем плат- і суфіксом -ок, що є компонентом семантичного поля “назви хусток”,
наприклад: ﺍбежовиǐ плаﺍток, ﺍмаковиǐ плаﺍток тощо. У північних говорах в межах семантичного комплексу ‘шматок тканини’ лексема плаﺍток функціонує зі значенням ‘тканина, якою покривають покійника’, ‘шматок грубого полотна, в яке загортали насіння
під час витискання олії’ [1, II: 53; 10: 186]. Назви плат, плаﺍток представлені у Словнику
говірок Нижньої Наддніпрянщини [17: 128]. Назва пл.аﺍточок, поруч з назвою плаﺍ
ток у середньо-наддніпрянських говірках зафіксована у матеріалах монографічного
дослідження Г. І. Мартинової [12: 155, 174, 177].
Характерними ознаками досліджуваних ЛСГ є гіперо-гіпонімічні відношення
компонентів, мотиваційні зв’язки між елементами суміжних лексико-семантичних груп.
Компоненти ЛСГ об’єднані на підставі спільності чи близькості семантики, а протиставляються диференційними ознаками.
На основі проведеного дослідження можна зробити висновки про те, що для кожної
лексико-семантичної підгрупи назв платових головних уборів у говірках характерною є
диференціація аналізованих номінацій за рядом ознак, найбільш типовими з яких є: “форма”,
“матеріал”, “призначення”, “спосіб носіння”, “наявність / відсутність оздоблення” тощо.
Виявлено високу лексичну та формальну варіативність репрезентантів сем. Дослідження
показало, що більшість репрезентантів сем представлені питомими слов’янськими
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лексемами. Зближення семантичних полів різних назв на позначення жіночої намітки
зумовлені схожістю форми, розміром жіночих наміток і способом їх зав’язування.
Словниковий склад аналізованої лексико-семантичної підгрупи зазнав впливу екстралінгвальних чинників, зокрема досліджувана лексика відображає зміни
в матеріальній культурі, що виявляється у втраті назв реалій, які зникають із щоденного
вжитку. Перспективою подальших наукових розвідок у запропонованій проблематиці
є аналіз динаміки функціонування зазначених назв, міждіалектної (міжмовної)
інтерференції у межах досліджуваної тематичної групи.
Список скорочень населених пунктів Закарпатської області з картотеки
матеріалів до Словника говірок Закарпатської області М. А. Грицака
Вн — Вонігово Тячівського р-ну.
ВКп — Велика Клпаня Виноградівського р-ну.
Дмш — Дрмошин Велико-Березнянського р-ну.
Дрт — Дротинці Виноградівського р-ну.
Жр — Жорнава Велико-Березнянського р-ну.
МК — Мала Копаня Виноградівського р-ну.
Ркс — Рокосів Хустського р-ну.
Сн — Синевир Міжгірського р-ну.
Трм — Тур’ї Ремеьти Перечтинського р-ну.
Чрн — Чорна виноградівського р-ну.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАЗВАНИЙ ПЛАТОЧНЫХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
В УКРАИНСКИХ ГОВОРАХ
Статья посвящена функционированию названий платочных головных уборов в украинских говорах. Словарный состав анализируемой лексико-семантической группы испытал влияние экстралингвистических факторов, в частности, исследуемая лексика отражает изменения в материальной культуре, проявляется в постепенном исчезновении
названий реалий. Проанализированные названия интересны семантическим разнообразием. Компоненты ЛСГ объединены на основании общности или близости семантики,
а противопоставляются дифференциальными признаками.
Ключевые слова: названия платовых головных уборов, украинские говоры, деривационный признак, семантическое поле.
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FUNCTIONING OF NAMES OF KINDS OF HEADDRESSES
IN UKRAINIAN DIALECTS
The words from dialects of the Ukrainian language which mean kinds of headdresses are
presented in this study. The vocabulary of the analyzed lexical-semantic subgroups was influenced by extralinguistic factors, including changes in material culture, which is manifested in
the loss of names realities.
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КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ КАРНАВАЛІЗАЦІЇ
У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ШАНТАЖНИХ ЛИСТАХ
Стаття присвячена дослідженню комунікативної стратегії карнавалізації у німецькомовних шантажних листах. Описано сутність феномену карнавалізації, виокремлено низку комунікативних ролей соціальної та соціолінгвальної спрямованості,
які реалізують вищезгадану комунікативну стратегію.
Ключові слова: комунікативна стратегія і тактика, аналіз тексту, комунікативна
роль, шантажний лист.
Аналіз комунікативної діяльності учасників шантажного процесу є невід’ємним
складником комплексного дослідження шантажного листа як елементу цього процесу.
Увагу приділено не тільки мові як системі комунікативних засобів, а й використанню
таких засобів мовцем, що характеризують та описують його комунікативну діяльність.
До зазначених засобів належать насамперед комунікативні стратегії і тактики, вивчення яких зумовлено потребою розкрити комунікативно-стратегічну природу шантажного
листа. Загальнотеоретичні основи дослідження комунікативних стратегій і тактик було
закладено вітчизняними та зарубіжними вченими, зокрема в працях Н. Д. Арутюнової,
А. Д. Бєлової, О. І. Іссерс, Є. В. Клюєва, Р. Є. Пилипенка, Г. Г. Почепцова,. Проте комунікативні стратегії в німецькомовних шантажних листах ще не досліджувались. Саме цей
факт і визначає актуальність даної праці.
Об’єктом дослідження є комунікативна стратегія карнавалізації у німецькомовних
шантажних листах, предметом — прагмалінгвістичні характеристики зазначеної комунікативної стратегії, а також засоби, за допомогою яких реалізуються мовні форми вираження карнавалізації. Матеріалом слугують 1134 текстів автентичних німецькомовних
шантажних листів.
© Г. Л. Сармiна, 2014
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Загальна проблема дослідження полягає у відсутності комплексного аналізу
комунікативних стратегій шантажного процесу, засобів їхнього вираження
у німецькомовних шантажних листах, що передбачає розв’язання таких завдань:
•
уточнити поняття «комунікативна стратегія карнавалізації» і «комунікативна роль»;
•
визначити авторську мотивацію застосування комунікативної стратегії карнавалізації у німецькомовних шантажних листах;
•
проаналізувати та виокремити мовні засоби реалізації стратегії карнавалізації та
комунікативних ролей;
•
окреслити перспективи подальших досліджень.
Специфіка комунікативного процесу між адресантом і адресатом шантажного листа,
як невід’ємний складник шантажу, характеризується карнавалізацією спілкування. Щоб
приховати власну особу, шантажист порушує загальновизнані правила людської комунікації, адже перед ним стоїть низка непростих завдань — сконтактуватися з жертвою,
запевнити її в серйозності намірів, змусити жертву дотримати певних умов тощо — отже, від майстерності адресанта залежить успіх або неуспіх шантажного процесу. Особу
адресанта шантажного листа визначають особливості комунікативної ситуації, у межах
якої продукуються тексти і в якій відбувається шантажний процес. Відсутність обмежень
сприяє певній вербальній свободі, якою адресант користується, щоб досягти успішного завершення шантажного процесу. Свідоме скоєння кримінального злочину посилює
непохитний намір шантажиста залишитися непізнаним і саме це змушує його докладати
чималих зусиль з метою приховати сліди злочину.
Щоб приховати власну особу, укладач шантажного листа удається до прийомів кодування, які втілюються шляхом реалізації мовних засобів вираження карнавалізації [1].
Мовну особистість адресанта шантажного листа визначає поняття «комунікативна роль»
[2: 149], що передбачає низку засобів для створення особливого образу. Позицію шантажиста відбиває роль, яку він грає, щоб приховати справжні наміри й досягти мети, зберігши
анонімність. Стильову своєрідність шантажного листа (поєднання високого і низького) зумовлено вільною комунікативною поведінкою укладача листа, нічим не обмеженого в доборі мовних засобів. Сутність стратегії карнавалізації в шантажному листі полягає у спробах адресанта листа перевтілитися в будь-який образ, створити певне амплуа. Адресант
«грає» ту комунікативну роль, якої потребує даний контекст, а реальне обличчя — приховує.
Стратегію карнавалізації в шантажному листі спрямовано на реалізацію двох основних
цілей, а саме: психологічний вплив на адресата, з метою скерувати його дії, а також приховання власної ідентичності. Це зумовлює наявність двох комплексів комунікативних ролей — соціальної та соціолінгвальної спрямованості.
Конкретизація шантажистом власного образу й вияв ставлення його до адресата відбувається так: злочинець наділяє себе певними характеристиками, формуючи той чи інший
(як правило, позитивний) образ. Адресант прагне модифікувати уявлення адресата про реальну інтенцію шантажного листа і усунути соціальну дистанцію між злочинцем і жертвою. Це реалізується за допомогою низки комунікативних ролей імітації соціального
статусу (позитивного або нейтрального характеру). Основними комунікативними ролями
такого типу є такі:
1) Комунікативна роль порадника націлена не тільки на вуалювання злочину, а й
на трансформацію його в добру справу, тож шантажист постає як добрий порадник.
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Таку комунікативну роль маркують іменники Ratschlag, Rat, дієслова raten, empfehlen,
zuraten, anraten ужиті у формі умовного способу, які нівелюють примусовий характер
висловлювання, сприяючи експлікації турботи, тож речення набуває рекомендаційного
забарвлення.
Ich würde Ihnen auch empfehlen nicht Ihren Mitmenschen oder der Polizei von diesem
Problem mitwissen lassen. 2
2) Комунікативна роль помічника експлікує намір шантажиста стати у пригоді, допомогти адресатові, ще й завуалювати факт, що «помічник» сам спричинив цю ситуацію.
Вербалізація цієї комунікативної ролі відбувається шляхом відповідних номінацій, зокрема: Helfer, Retter, Nothelfer. Водночас уживання лексеми Hilfe обертає ситуацію скоєння злочину на допомогу.
Wir sehen in unserer Vorgehensweise keinesfalls eine Nötigung oder Erpressung, sondern
lediglich ein Angebot der Hilfe für Sie. 3
3) Комунікативна роль наставника передбачає образ шантажиста як вчителя, який
повчає, надоумлює, наголошує на авторитетності своєї думки. Важить власна думка
адресанта, причому він є достатньо категоричним, характер суджень є ультимативним.
Wir wollten Ihnen hier nur einen kurzen Einblick verschaffen um sie in ihrer
Entscheidungsfindung auf den unserer Meinung nach richtigen Weg zu bringen.
Настанови у формі взаємної поради відбивають прагнення адресанта шантажного
листа власним прикладом продемонструвати правильну модель поведінки.
Tuen Sie Ihr Bestes, dass es klappt. Ich werde mein Bestes tun, dass nichts Schlimmes
passiert. Ich wünsche mir viel Glück, weil Ihre Seite sehr stark ist. Und ich wünsche uns beiden Vernunft für ein gutes Ausgehen.
4) Обираючи комунікативну роль шляхетного лицаря, адресант шантажного листа
прагне змінити уявлення про справжні мотиви злочину й забезпечити собі привабливий
образ. Відсутність власної вигоди засвідчує шляхетні мотиви адресанта, що маркуються
дієсловами haben, bereichern, bekommen, котрі заперечуються. Акцентовано на бажаній
готовності допомогти іншим, навіть не одній особі, а багатьом, тло шляхетної діяльності
адресанта генералізують лексеми alle, viele, jeder.
Und möchte so noch mal allen Opfern von Gewalt und Missbrauch helfen.
5) Комунікативна роль жертви надає адресантові шантажного листа можливість змінити власну позицію, подати себе не як злочинця, який брутально шантажує жертву,
не як співучасника злочину, а як жертву, що під тиском обставин мусила взяти участь
у скоєнні злочину. Уникаючи експліцитних номінацій жертви, адресант зазначає осіб,
які є злочинцями, і наголошує на своїй залежності від них та на вимушеності власної
позиції. Позиції жертви і злочинця зазнають трансформації, коли адресата шантажованого подають як ініціатора шантажного процесу. Адресант намагається репрезентувати
свої дії не як помсту, а як відновлення справедливості, заразом уникаючи експліцитних
позначень власних учинків, він докладає чималих зусиль, намагаючись обґрунтувати
власні дії, зокрема виправдовує їх відсутністю вибору. Шантаж подано як вимушений
1
2

Пунктуацію та орфографію прикладів шантажних листів збережено.
Джерел ілюстративного матеріалу не зазначено; їх подано у формі, наданої автору з боку Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (без зазначення джерел).
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захід, а виправдання супроводжується прямим або непрямим визнанням провини з розрахунку на прихильність адресата, який, мовляв, із розумінням поставиться до дій, що
спричинили конфлікт.
Wir haben unsere Arbeit verloren und sind so ziemlich am Ende und sehen nur noch den
Weg Sie um drei Millionen Euro zu erpressen.
Укладачі текстів, автори-інкогніто намагаються уникнути зовнішніх слідів: не змащують слиною марки на конверті, не вкидають листа до поштової скриньки поблизу свого місця мешкання, а електронну пошту не надсилають з власного акаунта. Поширеними
є спроби змінити почерк, щоб унеможливити з’ясування особи укладача, а також писати
друкованими літерами, застосовувати шаблони, вирізані слова й літери тощо. Проте й
укладання тексту залишає певні сліди, які можуть бути предметом аналізу і розслідування. Обізнаність авторів-інкогніто із такими техніками змушує їх змінювати характер
викладу. Спроби замаскуватися, приховати власну ідентичність шляхом штучного викривлення тексту є феноменом, який реалізується шляхом комунікативних ролей соціолінгвальної спрямованості.
Основним методом імітації мовлення є те, що укладач припускається помилок
на всіх рівнях мови. Помилки, зроблені в тексті, можуть дати уявлення про укладача
тексту, проте треба розокремлювати, які помилки зроблено через незнання, а які — з
певною інтенцією. Цілеспрямованою імітацією є припущення помилок з метою скопіювати стиль індивіда зі зниженим рівнем мовної компетенції, мовні ознаки іноземця або
мовні ознаки певного автора [3: 244]. Основними комунікативними ролями такого типу
в шантажних листах є такі:
Комунікативна роль іноземця передбачає розгляд мови крізь призму мовної особистості. Нерідна мова у структурі мовної особистості — це ксенолект, або вторинна
мова в онтогенезі мовної особистості, особливий тип мовної варіативності [4]; особливе застосування власної мови, яка гармонізує комунікацію в нерівній комунікативній ситуації [5: 182]. Основним засобом імітування образу іноземця є вживання
адресантом шантажного листа слів, висловлювань або цілих речень іноземною мовою.
Укладач шантажного листа може посилатися на культурні номінації, зокрема на країну
або місцевість, звідки він походить.
Проте основною ознакою імітації мовлення іноземця або неносія мови є наявність
помилок на всіх мовних рівнях. Серед типових помилок, яких зазвичай припускається
неносій мови, є такі, що становлять найбільші труднощі в опануванні німецької мови [3:
250]. На рівні морфології основними ознаками імітування мовлення іноземця є уживання
неправильного роду іменника, неповних форм дієслова (хибних флексій), подвійного заперечення, а також хибних форм дієслівного керування. Важливою ознакою імітації є співіснування правильних і хибних форм у межах тієї самої категорії, що свідчить про обізнаність укладача шантажного листа із правильною формою.
Wir haben in die Türkei angerufen. Auf den wunsch deines sohnes haben wir dich nach
OName gerufen.
На рівні синтаксису імітація мовлення характеризується порушенням рамкової конструкції в процесі утворення складних часових форм, переважанням паратактичних конструкцій над гіпотактичними.
Darüber werden wir auf keinen Fall reden. Sie werden zunächst begraben Ihren Sohn.
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Орфографічні помилки, які трапляються під час імітації мовлення неносія мови характеризуються особливою своєрідністю. Йдеться про хибне передавання довготи голосного,
написання іменників з малої літери, хибне вживання літер s, ß, написання умлаутів, передавання на письмі дифтонгів тощо.
Wir nämen auch freund fon dir mit in chor.
Про імітування мовлення іноземця свідчать: домінування помилок на рівні граматики попри правильне вживання лексики; безсистемні (поодинокі) помилки на різних рівнях мови; домінування орфографічних помилок попри доречний добір лексики; уживання
спрощеного вокабулярія. Важливим чинником з’ясування того, чи є укладач шантажного
листа носієм або неносієм мови, є комплексне дослідження цілого листа або серії листів
(первинний лист і дальші), що дає змогу дійти висновку, чи наявні (систематичні) помилки
є характерними для неносія мови, який вивчає німецьку на певному (очікуваному) рівні.
Комунікативна роль невігласа відбиває прагнення адресанта шантажного листа репрезентувати себе як людину з низьким рівнем освіти. На відміну від неносія мови, граматичні конструкції індивіда, для якого мова є рідною, здебільшого є безпомилковими. Проте
орфографічні помилки та відхилення в пунктуації можуть свідчити про недостатній рівень
освіченості. Щоб констатувати імітацію, треба аналізувати текст комплексно і з’ясувати, чи
повторюються типові помилки. Відсутність знаків пунктуації, зміна літер, випущені фрагменти, додавання літер є типовими елементами такої комунікативної ролі. Постійне подвоєння приголосних, відсутність розділових знаків, проте правильна граматична конструкція
фрази й доречно дібрана лексика свідчать про показну імітацію.
Erstmal soweit in kürze müssen ihr aufpasen ich bin ainer von dennn leutte der hierrr imobjekt arbn xxx ich möcht e ihnen nur saegen dass meine kolegen etwas vorhaben die sind es auch
die schohn mal gechrieben hahben sie wissen dasss nicht.
Якщо помилки трапляються рідко і їх у листі небагато, можна припустити, що то є писемні огріхи, проте якщо вимальовується картина, де помилкам властива певна повторюваність, можна твердити про стратегічність такої інтенції.
Успішність імітації мовлення залежить від мовної компетенції укладача тексту. У будьякій фальсифікації — нехай йдеться про банкноту чи писемний текст — якість кінцевого
продукту залежить від ступеня розуміння фальсифікатором природи і сутності того, що саме він фальсифікує [6: 122].
Наведені теоретичні і практичні результати дослідження дають підстави дійти таких висновків: шантажний лист є інструментом кримінального злочину, скоєного через
вербальну поведінку, тож такий текст характеризується високим ступенем стратегічного
планування мовлення; основною стильовою рисою комунікації в шантажному процесі
є карнавалізація, яка визначає характер мовної поведінки комунікантів; комунікативна
стратегія карнавалізації у німецькомовних шантажних листах є різновидом стратегій
репрезентаційної спрямованості і ґрунтується на виконанні ролей соціальної та соціолінгвальної імітації адресанта шантажного листа.
Вивчення комунікативної стратегії карнавалізації у німецькомовних шантажних
листах має суттєве значення не тільки для пояснення процесів спілкування злочинців,
але і для вивчення їхнього мовного портрету. Перспективи досліджень полягають також у подальшому опрацюванні та вивченні комунікативних стратегій і тактик шантажного процесу.
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КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ КАРНАВАЛИЗАЦИИ
В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ШАНТАЖНЫХ ПИСЬМАХ
Статья посвящена исследованию коммуникативной стратегии карнавализации
в немецкоязычных шантажных письмах. Описана сущность феномена карнавализации,
выделен ряд коммуникативных ролей социальной и социолингвальной направленности,
которые реализуют вышеупомянутую коммуникативную стратегию.
Ключевые слова: коммуникативная стратегия и тактика, анализ текста, коммуникативная роль, шантажное письмо.
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THE COMMUNICATIVE STRATEGY OF CARNIVALIZATION
IN BLACKMAIL LETTERS IN GERMAN
The article is devoted to the investigation the communicative strategy of carnivalization in
blackmail letters in German. The nature of carnivalization phenomenon was described; a
number of social and socio-lingual communicative roles that realize the above-mentioned
strategy were distinguished.
Key words: communicative strategy and tactics, text analysis, communicative role,
blackmail letter.

128

УДК 81’42:811.161.2’371
Чабан В. М., аспір.
Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, Львів
КОНЦЕПТОСФЕРА ЧЕСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
У статті проаналізовано концептосферу ЧЕСТЬ у свідомості носіїв української
мови та культури за допомогою методу когнітивної дефініції. Використано лексикографічні джерела, результати анкетування і корпусні матеріали. Здійснено спробу профілювання концептосфери ЧЕСТЬ.
Ключові слова: концепт, концептосфера, профілювання, когнітивна дефініція.
Мова відкриває доступ до ментальності інших народів, до концептуальних структур
їхньої свідомості. Дослідження концептосфери ЧЕСТЬ в українській мовній картині світу дає змогу відтворити відповідні фрагменти національної картини світу, проникнути
в глибини народного світосприйняття, тобто є своєрідним символічним ключем до розуміння зазначеної етнокультури. Концептосфера ЧЕСТЬ є надзвичайно важливою для
української лінгвокультури. Вона ще не була детально описана українськими лінгвістами, не була виявлена також специфіка згаданої концептосфери порівняно з корелятами
в мові та культурі інших народів.
Об’єкт — концептосфера ЧЕСТЬ, яка посідає важливе місце в українській мовній
картині світу.
Стан дослідження: існує чимало зарубіжних лінгвістичних праць, присвячених аналізу культурних концептів: Є. Бартмінського, А. Вежбицької, Є. Кубрякової,
Ю. Степанова тощо. Концепт ЧЕСТЬ в останні роки став предметом зацікавлення серед юристів, психологів, філософів, істориків (див., зокрема, праці В. А. Бортника,
К. А. Дяченко, В. В. Рибалки, А. О. Церковної, А. М. Варинської, В. О. Варинського та
інших), проте українських лінгвістичних праць не виявлено.
Мета роботи полягає у дослідженні концептосфери ЧЕСТЬ в українській мові методом когнітивної дефініції, який передбачає залучення даних системи мови, матеріалів
анкет і текстів, що був запропонований Є. Бартмінським [14: 66–67].
Мета дослідження зумовила постановку таких завдань:
1) виявити особливості концептосфери ЧЕСТЬ в українській мові за матеріалами
тлумачних, синонімів, антонімів, етимологічних і фразеологічних словників;
2) з’ясувати сутність концептосфери ЧЕСТЬ в українській мовній картині світу
за результатами анкетування та експлікувати культурно специфічні скрипти, що існують
у свідомості носіїв української мови;
3) проаналізувати культурні сценарії, пов’язані з концептосферою ЧЕСТЬ
за матеріалами корпусу публіцистичних текстів і паремій;
4) здійснити профілювання концептосфери ЧЕСТЬ.
Звернімося спочатку до аналізу концепту ЧЕСТЬ у системі української мови (на базі словників: етимологічних, тлумачних, антонімів, синонімів та фразеологічних).
© В. М. Чабан, 2014
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Етимологія слова: ЧЕСТЬ утворилася від праслов’янської форми, від якої походять
давньоруська, старослов’янська чьсть, російська, українська честь, білоруська чесць.
Слово „честь” означає: „шана, повага, гідність” [5], хоча окремі дослідники вважають,
що слово „честь” етимологічно пов’язане з „часть”, „частина”.
ЧЕСТЬ має кілька значень, досить близьких за своєю сутністю. СУМ (Словник української мови), том 11 подає наступні значення лексеми ЧЕСТЬ: 1. „сукупність вищих моральних принципів, якими людина керується у своїй громадській і особистій поведінці”;
2. „повага, пошана, визнання кого-, чого-небудь”; 3. „те, що дає право на шану, повагу,
визнання”; 4. „у знач. присудк. сл. або прикладки. Той, хто (те, що) є характеристикою
величі, гордості якого-небудь місця, середовища і т. ін.”. А також громадська, станова,
професійна і т. ін. гідність людини; //добра, не заплямована репутація, авторитет людини,
її чесне ім’я; //невинність, цнотливість (про жінок); //знак уваги, пошани, виявлений кому-небудь [9: 316–318].
Концептосфера ЧЕСТЬ має дві форми: зовнішню, тобто матеріальні цінності (повага,
шанобливе ставлення до когось, наприклад, лицарська честь, честь героям), і внутрішню, або нематеріальну (висока моральна вартість, цінності, внутрішні якості особистості, що впливають на формування доброго ім’я, наприклад, людина честі, чесний чоловік).
Отже, дефініція лексеми ЧЕСТЬ подається з опорою на ціннісні орієнтації суспільства. Сукупність вищих моральних принципів - це і чесність, і гідність, і правдивість,
і щирість, і чиста совість, і вірність… Сукупність цих чеснот — джерело того, на що
вказує друге значення (повага, пошана, визнання кого-, чого-небудь). Таким чином,
структурне значення ЧЕСТІ передбачає певні якості і принципи людини, які, відповідно,
створюють її добре ім’я, хорошу репутацію, які вимагають уваги та поваги.
Антоніми до цього слова: безчестя, ганьба, підлість [7: 192–193]. Як синоніми: 1)
(людська) гідність, самоповага, благородство, чесність, порядність, справедливість; 2)
слава, гордість, знак поваги, шана, пошана, шаноба; 3) (дівоча) невинність, незайманість, цнотливість; цнота, чеснота, дівоцтво, непорочність [3; 11].
За матеріалами Словника українських морфем були відібрані деривати: чесний, чеснесенький, чеснісінький, чесно, чесність, чеснота (суфіксальний спосіб): античесть, почесть (префіксальний спосіб); безчесний, гіперчесний, нечесний, нечестивий, почесний,
пречесний, суперчесний, ультрачесний, безчестя, обезчестити (префіксально-суфіксальний спосіб); честолюбець, честолюбний, честолюбність, честолюбство, рівночесний, доброчесний, благочестя, благочестивий (основоскладання) [10]. Усі ці слова мають
однакову основу — „честь”, або „че́сний”.
У давній українській мові на основі слова „честь” утворилося багато самобутніх
слів: че́сниця — чесна людина; че́стень — пам’ятник, монумент; поче́стя — побожність
(те саме, що й благоче́стя); поче́сна — пам’ятна записка та багато інших [5].
Широко представлена ЧЕСТЬ у фразеологізмах: багато (забагато) честі —
хто-небудь не вартий уваги, високої оцінки; берегти (оберігати, боронити) честь– дотримуватися морально-етичних правил гідності, боротися, захищати гідність кого-, чогонебудь; клястися своєю честю — присягатися власною гідністю, запевняючи кого-небудь
в чесності своїх дій, вчинків; мати честь (за честь) — бути гідним щось зробити; на (в)
честь — робити, створювати що-небудь і т. ін. на знак поваги, пошани, в пам’ять про
когось, щось; немає ні честі, ні совісті про людину, яка не має ні честі, ні сумління; поле
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честі характеризує поле битви, військове поприще; пора [вже] і честь знати (треба
[вже] й честь [й міру, совість] знати)– час кінчати що-небудь, їхати звідкись; розмінювати / розміняти честь на п’ятаки що — бути дріб’язковим заради власної користі,
вигоди; робити (зробити) честь означає виявляти повагу, пошану до кого-, чого-небудь;
робити (зробити) честь: а) бути чиєю-небудь прикрасою, гордістю; б) виявлятися нарівні з неабиякими можливостями, здібностями кого-небудь; слово честі (чесне слово)
словесна формула для запевнення в істинності, правдивості сказаного; справа честі —
те, що визначає гідність особи, колективу; суд честі — громадський суд, який розглядає
справи, пов’язані з приниженням гідності людини, оскільки вони несумісні з високими
моральними принципами; уважати за честь — визнавати почесним для себе; честь і
місце — ввічливе запрошення сісти, зайняти місце по достоїнству; честь і слава (хвала,
шана) позначає заклик віддати належне гідності й досягненням певного народу, трудового колективу; честь мундира — удавана гідність особи як представника певної організації; честь честю — як і належить, гідно, чесно [1; 13].
Розглянемо тепер концептосферу ЧЕСТЬ у світлі даних анкетування. У результаті
опрацювання анкет (50 чоловіків і 50 жінок) отримано наступні результати:
1) респонденти співвідносять ЧЕСТЬ насамперед із дотриманням морально-етичних норм, засад. Відповідно, фіксуємо яскраво виражений етичний аспект (моральноетичні категорії та соціальні норми). Наприклад, гідність; дотримання слова; чесність;
дії, вчинки, згідно з прийнятими нормами моралі / дотримання норм моралі; дії згідно
з засадами; правдивість, правда; гордість; патріотизм; цінності; відданість; любов,
кохання, порядність; непідкупність; довіра; співчуття; вірність; відвертість тощо;
2) анкети передають загальносуспільне значення ЧЕСТІ через суспільний і психологічний аспекти (моральні якості, принципи, уміння, погляди, статус особистості та її поведінка, вчинки). Наприклад, відповідальність; дії, вчинки; охорона засад / власних цінностей / власних поглядів; поведінка, статус у суспільстві; повага; точка зору, рішення;
не приниження; взаємодія; толерантність; позиція людини; незмінність поглядів; відвага; риса характеру; якість; відчуття людини; життя людини; бути людиною тощо;
3) менш яскраво виражені такі аспекти ЧЕСТІ: побутовий (матеріальні блага; фахова
компетентність), естетичний (оцінка) та релігійний аспект (душа; чеснота; 10 заповідей);
4) відмова від відповіді. Наприклад, не знаю / відсутність відповіді (?); честі немає;
нічого; честь важко заслужити.
Зібрані анкетні матеріали дають підставу твердити, що з аксіологічної точки зору ЧЕСТЬ займає гідне місце як висока моральна риса чи якість особистості.
Виокремлено наступні важливі аспекти концепту ЧЕСТЬ в українській лінгвокультурі: етичний, суспільний, психологічний. Менш яскраво виражені — побутовий, естетичний та релігійний аспект.
Визначимо концепт ЧЕСТЬ у світлі даних текстів (прислів’я, приказки, публіцистичні тексти, газети, блоги, корпус текстів української мови). Серед зібраних 50 прислів’їв
та приказок із словом честь можемо виокремити такі аспекти: суспільний аспект (поведінка): Батьком — матір’ю не хвались, а хвалися честю (хизуватися; добре ім’я),
Бережи плаття знову, а честь — змолоду (честь бажано берегти та правильно будувати змолоду); етичний аспект (чесність): Чесному всюди честь, хоч і під лавкою (правдивість, відвертість особи, що керується високими моральними якостями; прямота
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характеру), Чесність — найкраща звичка (правдивість, принциповість, вірність взятим
зобов’язанням, щирість перед іншими і перед самим собою); совість: Яка совість, така
й честь. (чисте сумління, вчинки згідно совісті); дії людини: Чесне діло роби сміло! (дотримання моральних норм, дія згідно з ними); релігійний аспект (пошана Бога): Честь
Богу, хвала, і вам на здоров’я (побажання); побутовий аспект: харчування Що по тій
честі, як нічого їсти (цінність їжа, а не честь), пияцтво Вино й горілку полюбив — честь
загубив (втрата честі через пияцтво), матеріальні блага Честь мож за гроші продати,
але не мож купити (честь не купиш, бо її треба заслужити); праця: Чесний чоловік не може без труда (та людина щаслива і чесна, яка займається тією працею, що найближче
лежить до її серця); зовнішній вигляд: Як не маєш краси, то май хоч честь (не краса,
а порядність, правдивість особи), Вуса — честь, а борода й у цапа єсть (символ честі, мужності); політичний аспект (позиція людини): За честь голова гине (оборона, захист честі), Коли навколо вороги — то не життя, честь бережи (не втрачати, оберігати
честь), Безчестя гірше смерті (неслава; ганьба); відношення до людей: Який гість, така
йому і честь (етикетні норми, пов’язані із поводженням особи), Пора гостям і честь
знати (етикетні норми, пов’язані із прощанням) [6; 8].
Основним джерелом корпусних матеріалів став електронний корпус текстів „Мова
інфо”, зокрема його підкорпус — публіцистика (340 прикладів), блоги „Української правди” (50 прикладів), Газети UA (50 прикладів).
Культурні сценарії (за корпусними матеріалами) концепту ЧЕСТЬ:
1) соціально значущі цінності: честь, громадянська позиція, патріотизм тощо;
2) загальнолюдські цінності: честь, вірність, відданість, совість, безпека, життя тощо;
3) правові цінності: права, честь, гідність, ділова репутація, здоров’я та життя
громадян тощо;
4) номінації, нагороди, відзнаки, ордени, девізи, лозунги: номінації „Сила і честь”,
„Честь професії ”, „біло-синя честь”, відзнака „Закон і честь” [2; 4; 12].
Різновиди ЧЕСТІ:
1) честь офіцерська, дівоча, сімейна, спортивна, людська честь;
2) знаковий: честь мундира, прапора, книги;
3) локативний: честь України, СРСР;
4) колектив: честь партії;
5) галузь, заклад: честь пісенна, режисерська, навчального закладу;
6) честь лідера, господаря.
Адресат (той, кого шанують, поважають): честь і хвала президенту і Кабміну, керівникам, верховному вождю нашої армії [4; 15].
Когнітивна дефініція концепту ЧЕСТЬ у сучасному сприйнятті відповідає насамперед значенню „особиста гідність, дотримання вищих морально-етичних принципів суспільства”. На основі проведеного анкетування: висока моральна риса чи якість особистості, гідність, чесність, дотримання слова, норм моралі, патріотизм, відповідальність,
повага, поведінка, відвага, риса характеру. Наприклад, гідність людини, що базується
на моральних принципах / чесність і справедливість / здатність виконувати обіцянки / вміння дотримуватися свого слова / коли людина має моральні принципи і вона їх
дотримується у будь-якій ситуації / відданість своїй державі / коли ти заради своєї
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країни готовий на все / відповідальність за свої вчинки / гідна поведінка / риса характеру
(відчуття гідності і справедливості). Честь як репутація, добре ім’я; відстоювання честі
та гідності в суді; професійна честь, тобто честь та репутація людини, колективу; честь
як слава, повага до людини, що заслужила їх добрими справами, позицією; найменш —
поняття дівочої честі.
Профілювання концептосфери ЧЕСТЬ дало змогу виокремити кілька видів честі.
Зокрема честь або гідність громадянська, честь офіцерська, дівоча, сімейна, спортивна,
людська честь. Вона має активний характер, оскільки виходить лише із суб’єкта, ґрунтується на його діях, а не на вчинках інших, тобто, є внутрішньою якістю. ЧЕСТЬ зберігають, намагаються не втрачати. Втрачену честь не можна відновити, хіба що ця втрата є
помилкою, наклепом або непорозумінням. Адже відсутність честі — ганьба.
Концепт ЧЕСТЬ має дві форми: зовнішню (повага, шанобливе ставлення до когось,
наприклад, лицарська честь, честь героям) і внутрішню (висока моральна вартість, цінність, наприклад, людина честі, чесний чоловік).
Отже, результати анкетування дають змогу виокремити два профілі: загальнолюдський
і пов’язаний із дотриманням загальноприйнятих морально-етичних норм. Звідси, поняття
людина честі — чесна сама із собою / чесна людина та яка є щира і може викрутитись з
ситуації тільки чесним рішенням / чесність по-перше перед собою. На основі текстових
даних виокремлюємо наступні контексти, у яких есплікується концептосфера честь: громадянський, юридичний, культурно-історичний, загальнолюдський, морально-етичний.
Честь виявляється на різних рівнях, стосується як конкретної людини, так і суспільства
в цілому; може бути не лише індивідуальною, але і колективною. У публіцистиці актуальною є проблема честі людини і вимога поважати її. У словникових дефініціях не були
виокремлені такі різновиди честі, як колективна, суспільна честь, честь країни тощо.
Проведені спостереження не є вичерпними, вони відкривають перспективу подальшого дослідження концептосфери ЧЕСТЬ в українській лінгвокультурі.
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КОНЦЕПТОСФЕРА ЧЕСТЬ В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье проанализирована концептосфера ЧЕСТЬ в сознании носителей украинского языка и культуры с помощью метода когнитивной дефиниции. Использованы
лексикографические источники, результаты анкетирования и корпусные материалы.
Предпринята попытка профилирования концептосферы ЧЕСТЬ.
Ключевые слова: концепт, концептосфера, профилирование, когнитивная дефиниция.
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THE CONCEPT OF HONOUR IN UKRAINIAN LANGUAGE
The article analyzes the conceptual sphere HONOUR in the minds of the bearers of the
Ukrainian language and culture using the cognitive definition. Lexicographical sources, the
results of the survey and corpus material have been used. The profiling of conceptual sphere of
HONOUR was implemented.
Key words: concept, conceptual sphere, profiling, cognitive definition.
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КОМУНІКАТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОМОВНОГО
МАРКЕТИНГОВОГО ДИСКУРСУ: СТРУКТУРА І ПАРАМЕТРИ
Стаття присвячена актуальній для сучасної лінгвістики проблематиці — моделювання комунікацій та їх ефективного застосування у мовній реальності. Висвітлюється
роль комунікативного моделювання маркетингового дискурсу. Досліджується структура й параметри українськомовного маркетингового дискурсу, які розглядаються на тлі
національних змін і зростання ролі української мови в соціокомунікативному середовищі.
Основну увагу приділено дослідженню еволюції комунікативних моделей, їх розвитку та
застосуванню у сучасному українськомовному маркетинговому дискурсі.
Ключові слова: комунікативні моделі, еволюція комунікативних моделей, дискурс,
маркетинговий дискурс, українськомовний маркетинговий дискурс, структура українськомовного маркетингового дискурсу, параметри маркетингового дискурсу.
Метою статті, що пропонується до Вашої уваги, є дослідження еволюційного розвитку комунікативних маркетингових моделей та аналіз сучасного стану українськомовного маркетингового дискурсу. Не так давно, півстоліття тому, в епоху розквіту інформаційного середовища популярності набуло твердження: хто володіє інформацією, — той
володіє світом, сьогодні з упевненістю можемо сказати таке: хто вміє ефективно комунікувати, — тому належить світ.
Методологічною базою для написання цієї статті послугували праці зарубіжних і вітчизняних вчених [Арутюнова 1998; Бахтін 1996, Бацевич 2004; Дейк, ван 1988; Карасик
2000; Ламбен Ж.-Ж. 1996; Почепцов Г. 1999; Andersen 1988; Berlo 1960; Buttle 1995; Fill
1995; Klapper 1960]
Сучасна лінгвістика вважає вивчення мови довершеним лише за умови повного
опису її функціонування в процесі комунікації. Однією з реалій сучасного суспільства
є менеджмент комунікацій, тобто організація ділових відносин шляхом управління
мовленнєвою діяльністю суб’єктів. Оскільки наше суспільство організоване і функціонує в умовах ринкових відносин, сфера маркетингу стає всеосяжною: маркетинг
політичний, маркетинг виробничої / невиробничої сфери, маркетинг соціальних комунікацій і таке інше. Вивчення тексту зануреного в сферу маркетингу породжує необхідність виділення його у окремий підвид інституціонального дискурсу — маркетинговий дискурс. Інтерес до вивчення проблем ефективності маркетингових комунікацій
зумовлений, як власне лінгвістичними причинами, так і змінами в суспільстві: процесами становлення національної економіки, підприємництва, й соціального розвитку.
У сучасній лінгвістиці немає єдиного тлумачення терміна «дискурс». Учені схиляються до розуміння «дискурсу», як цілісного мовленнєвого твору в різноманітності його
когнітивно-комунікативних функцій. Т. ван Дейк визначає дискурс як комунікативну подію (складну єдність мовної форми, значення і дії), відтворену учасниками спілкування;
© М. Клiщевська, 2014
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подію, в якій задіяна не лише мова в її фактичному використанні, але й ті ментальні процеси, які неминуче супроводжують процес комунікації [4].
В «Лінгвістичному енциклопедичному словнику» Арутюнова Н. Д. дає таке тлумачення: «Дискурс (від французького discours — мовлення) — зв’язний текст у його сукупності з екстралінгвістичними — прагматичними, соціокультурними, психолінгвістичними та іншими факторами; мовлення, що розглядається як цілеспрямована соціальна дія,
як компонент, який бере участь у взаємовідносинах людей та в механізмах їх свідомості
(когнітивних процесах). Дискурс — це мовлення «занурене в життя» [7: 136–137].
Маркетинговий дискурс (МД) — це мовлення, що розглядається як комплекс цілеспрямованих соціальних дій, які структурують взаємовідносини учасників маркетингових процесів та механізми їх свідомості. Учасником маркетингового процесу є будь-яка особа, що сприяє успіху компанії чи просуванню її товарів. Таким
чином, учасниками маркетингового процесу можуть бути співробітники компанії,
продавці її продукції, постачальники, жителі територій, на яких виробляються і
реалізуються товари, засоби масової інформації, органи державного регулювання
комерційної діяльності, а також покупці. Основним завданням МД є максимізація
ефективності комерційної діяльності, шляхом побудови якісних маркетингових комунікацій. Якісні маркетингові комунікації в свою чергу забезпечуються ефективним комунікативним моделюванням.
Зробимо короткий огляд еволюції комунікативних маркетингових моделей, перші
спроби створення яких зафіксовано понад півстоліття тому. Основний період їх створення припав на п’ятидесяті роки минулого століття, і означився як найактивніший початковий період розвитку комунікації.
Баттл Ф., представник Манчестерської бізнес-школи (Великобританія), у 1995 р.
здійснив дослідження в сфері маркетингу, маркетингових комунікацій, маркетингового
менеджменту, менеджменту просування і маркетингових стратегій, результатом якого стало виокремлення головних попередників, теоретичні праці яких відкрили багато
нового й цінного в способах процесу комунікацій. Це такі: Лассвелл Х., Шеннон К.,
Уівер В., Шремм В., Берло Д., Клеппер Д. В подальшому їх праці мали значний вплив
на дослідницьку діяльність послідовників.
Лассвелл Х. (1948), професор права Йєльського університету, якого вважають одним із піонерів сучасної теорії маркетингових комунікацій, запропонував модель згідно
якої функціонування комунікацій забезпечується пошуком відповідей на п’ять питань
(рис. 1) [16].

Хто?
(Who?)

Що говорить?
(Says What?)

Яким каналом?
(In Which Channel?)

Кому?
(To Whom?)

З яким
результатом?
(With What Effect?)

Джерело

Повідомлення

Канал

Аудиторія

Реакція

Рис. 1. Комунікативний процес за Лассвеллом (1948)
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Лассвелл Х. зауважував, що в дослідницькій сфері комунікацій центральними є такі
питання:
— аналіз контролю (хто?)
— аналіз змісту (що говорить?)
— аналіз засобу інформації (яким каналом?)
— аналіз аудиторії (кому?)
— аналіз ефекту (з яким результатом?)
За твердженням Лассвелла Х. комунікаційний процес в суспільстві виконує три
функції:
1) спостерігає за наближеним середовищем, виявляючи загрози і можливості, які
впливають на важливість розміщення і стану складників у ньому;
2) корелює суспільні компоненти відносно отримання відповіді наближеного
середовища;
3) передає соціальний спадок [16].
Шремм В. у 1954 році в книзі «Процес і результати масових комунікацій» дає таке визначення маркетингових комунікацій: «Коли ми спілкуємося, ми намагаємося встановити
«спільність» з кимось» [18]. Вся комунікація, як мінімум, має три складники: джерело, повідомлення, отримувач. Джерело кодує повідомлення, передає його, а отримувач декодує
його. Важливо, щоб кодування співпадало з декодуванням, для досягненням найважливішої мети — отримання спільності. Пізніше в 1971 році Шрем визнає, що комунікація
неймовірно складніше явище. Це дало поштовх народженню нової теорії маркетингових
комунікацій за назвою «Кулева теорія комунікації». Комунікація на його думку є такою собі магічною кулею, котра переміщує ідеї або відчуття, знання чи мотивації від однієї думки
до іншої. Автор визнав, що аудиторія не є пасивною і беззахисною, тому радив про комунікацію думати, як про дві окремих дії: одна здійснюється комунікатором (відправником), інша провадиться отримувачем. І що найголовніше, вчений помітив, що повідомлення існує,
як знак чи набір знаків, у якого нема свого власного значення окрім того лише, яке йому
присвоїть отримувач, який декодує його на рівні своєї культури й освіченості.
Берло розглядає поведінковий підхід до комунікацій, який базується на дослідженнях в експериментальній і соціальній психології, соціології, лінгвістиці, антропології й
філософії. Досліджує масову комунікацію й інші прикладні комунікативні сфери [12].
Вчений відмічає динамізм комунікації, і визначає шість складників процесу: джерело,
кодування, повідомлення, канал, декодування, отримувач. Він відзначає, що декодування існує окремо від функцій джерела (відправника) і отримувача. Джерело (відправник)
має «мету» і «намір впливати на поведінку», і воно надає кодувальнику (отримувачу)
інструкції. Особливу увагу Берло приділяє проблемам, які впливають на точність процесу кодування / розкодування і зв’язку з конструкцією повідомлення й комунікаційних
каналів. Певні емпіричні узагальнення стосовно не персональної (посередницької комунікації робив Клепер [15]. Він піддає сумнівам поняття «кулевої теорії комунікації»,
і в цілому прагне зменшити вплив ЗМІ та розглядати їх діяльність у ширшому психосоціальному контексті.
Наступники починають створювати ряд оновлених моделей комунікацій: системна модель маркетингових комунікацій (1972 р.), голографічна модель Броуна (1987 р.),
фрактальна модель комунікацій і таке інше.
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Аналізуючи сучасну літературу, присвячену маркетинговим комунікаціям, і робимо
висновок, що на сьогодні українськими маркетологами до вжитку обираються добре всім
відома лінійна модель масової комунікації Шрема, Шенона і Уівера (рис. 2).
Складники лінійної моделі такі:
Джерело: особа чи організація (підприємство), що надсилає повідомлення.
Кодування: перетворення запланованого повідомлення в символічну форму, яка може бути передана.
Сигнал: передача повідомлення з використанням символічної форми повідомлення
спеціального набору засобів інформації.
Декодування: розуміння символічної форми повідомлення для того, щоб сприйняти
його.
Отримувач: особа, чи організація (підприємство), що отримує повідомлення.
Зворотній зв’язок: зворотна комунікація отримувача з джерелом після отримання
повідомлення.
Перешкоди: викривлення комунікаційного процесу, у результаті якого отримувач
отримує повідомлення, яке відрізняється від того, яке надсилалося. Сюди відносимо комунікативні шуми психічної, механічної, ментальної природи.

Рис. 2. Лінійна модель комунікації [14]
Українські маркетологи обирають лінійну комунікативну модель, оскільки вона передає інформацію, ідеї, відношення, емоції від однієї особи / групи до іншої (інших)
головним чином через символи й образи. Модель і її компоненти — прямі, але це є характеристикою зв’язків між різними елементами в процесі, які саме й визначають чи буде
комунікація успішна.
Вважаємо, що українським маркетологам варто також звернути увагу на так звані
теорії комунікаційних ефектів, розглянуті Андерсоном Д. і Мейєром Т. [11], за такими
чотирма напрямами: 1) посередник ефекту (це може бути зміст, намір, інтерпретація); 2)
категорії ефекту (поведінка, переконання, вплив, інтерактивність, структурованість); 3)
характер відношення між комунікацією і ефектом (прямий, непрямий, культурно чи соціально опосередкований); 4) масштаб часу, за який відбулися ефекти (короткострокові,
довгострокові).
Накопичення людського досвіду призводить до змін і розвитку в теорії, що не є
виключенням і для теорії маркетингових комунікацій, які згодом знаходитимуть своє
138

відображення і реальному застосуванні в маркетингових практиках. Маркетинговий
дискурс видозмінюватиметься також і під впливом розвитку загальнолюдського комунікативного досвіду.
Таким чином, виходячи з розглянутих комунікативних моделей МД, можна зробити
висновок, що комунікативне моделювання стає ефективним за умови чіткого розуміння
структури і параметрів МД.
Маркетинговий дискурс є складним соціолінгвістичним феноменом сучасного комунікативного середовища, який має власну структуру й детермінується його соціокультурними, політичними, прагматично-ситуативними, психологічними та іншими складниками. Для забезпечення ефективної комунікації на маркетолога першочергово покладається завдання дати точну аналітичну оцінку вищевказаних чинників. МД також має
«видиму» структуру — лінгвістичну (зв’язний текст чи його семантично значущий та
синтаксично завершений фрагмент та «невидиму» структуру — екстралінгвістичну (знання про світ, думки, настанови, мету адресанта, необхідні для розуміння цього тексту).
МД характеризується спільністю світу, який «будується» впродовж розгортання дискурсу його репродуцентом (організацією, компанією, підприємством) та інтерпретується його реципієнтом (споживачем, існуючим чи потенційним клієнтом, партнером компанії).
Комунікативне моделювання МД реалізується з допомогою сукупності локальних
інтеракцій, які корелюють з різними елементами структури утворюючи ту бажану спільність комунікантів, їх дискурсивних ролей адресанта й адресата. Виділення локальних
інтеракцій, пов’язаних із реалізацією певних ролей, опирається на діалогічний підхід.
Векторами інтеракції МД слугують основні соціокультурні і формально-семіотичні
параметри, які визначають утворення (створення маркетингового повідомлення), розгортання (кодування і відправлення комунікативним каналом), розуміння (отримання
й декодування маркетингового повідомлення реципієнтом). У якості основних векторів
інтеракції МД виявляємо такі комунікативні параметри МД:
1) формально-семіотична організація маркетингового дискурсу;
2) семіосфери прецидентних / прокурсивних маркетингових текстів загальносистемних,
галузевих (під загальносистемними розуміємо корпоративні юридичн-правові документи
учасників маркетингових процесів — організації, підприємства, суб’єкти підприємницької
діяльності, під галузевими текстами — документи, матеріали, які формують галузь);
3) семіосфери національно-економічних і національно-культурних текстів;
4) семіосфери національно-економінчих й національно-соціологічних тестів, що
впливають на прокурсивне тлумачення й формування суспільної думки нації;
5) семіосфери універсальних культурних текстів, які містять первинні загальнолюдські цінності, пов’язані із формуванням потреби й споживчого блага суспільства;
6) прецидентне об’єднувальне інтеріоризоване буття кумунікантів у вигляді гармонізуючи економічних, політичних чи загальносуспільних цінностей / інтересів різних
господарських груп у комунікації.
7) прокурсивне об’єднувальне інтеріоризоване буття кумунікантів;
8) різноманітні рівні прояву жанрового буття, перш за все жанрова семіосфера.
Корелятивні зв’язки між параметрами маркетингового дискурсу визначаються комунікативно-прагматичними, соціокультурними, політичними й економічними складниками структури маркетингового дискурсу.
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Аналізуючи сучасний соціокультурний стан українськомовного маркетингового дискурсу, маємо зазначити, таке: до Революції гідності спостерігалася ситуація, коли формальна єдина державна мова — українська — істотно поступалася в соціальному престижі мові російській [17]. За нашими спостереженнями, цікавим є той факт, що з часів
«Євромайдану» навіть корпоративний сектор прагне послуговуватися саме українською
мовою, продукуючи контент наповнений символами та смислами національно-ідентифікуючою окрасою. Гарним прикладом може бути найактуальніша інтенція сучасного
українського комунікативного простору — гасло «Слава Україні! — Героям слава!»,
яка дає змогу привернути на бік адресанта вельми широку аудиторію з максимально
загостреною увагою, і зробити повідомлення ефективним і дієвим, навіть, якщо у повідомленні йтиметься про далекі від національної ідеї речі. Хоча, маємо бути чесними,
на превеликий жаль, російська й досі залишається мовою бізнесу та панівною мовою
друкованих й інтернет-медій в Україні.
Особливої уваги заслуговує політичний складник структури українськомовного МД.
На думку Лариси Масенко за умов конкуренції двох або кількох мов у одній країні особливо важливим для виживання мови є її комунікативна потужність [8]. За цим параметром мовні ситуації поділяються на рівноважні і нерівноважні. За рівноважної мовної
ситуації обидві мови мають однаково сильну комунікативну потужність. Комунікативна
потужність сучасного МД в Україні є досить нерівноважною. Українськомовний МД
переважно зосереджується у підвидах освітньо-академічного маркетинг-дискурсу (у вітчизняних підручниках із маркетингу, довідниках, посібниках, словниках); у дискурсі
маркетингових медіа (друковані й електронні корпоративні медіа, рекламний друкований, аудіо- та відеоматеріал); ритуально-публічному маркетинг-дискурсі (офіційні
звіти, виступи керівників компаній, презентації, PR). Документальний МД (внутрішня
і зовнішня ділова кореспонденція, корпоративна документація, тексти і навіть бланки
комерційних пропозицій, і подекуди угод), як не дивно, і досі залишається російськомовним. Внутрішнє корпоративне спілкування у великих містах досі відбувається російською мовою. Як приклад, працівник компанії має змогу обрати українську мову, як оперативну для роботи в автоматичній системі обробки даних, у виборі шаблонів та бланків
документів, але за старою звичкою, робить це російською.
Соціолінгвістичну проблему, а саме вжиток української мови в корпоративному
секторі національної економіки, слід досліджувати особливо прискіпливо. Слід вивчити мовне питання і розробити інструментарій та стратегію для подальшого впровадження в маркетингову діяльність національних підприємств. В іншому випадку, коли
ми не розвиватимемо українськомовний маркетинговий дискурс, ми отримаємо великий збиток в загальнонаціональному культурному плані, що матиме глобальні наслідки
для України — як для висококультурної нації в цілому. Ми ризикуємо втратити свою
власну самоідентичність, і допоки корпоративний сектор в своїй маркетинговій практиці послуговуватиметься російською мовою, за словами відомого австрійського вченого, Президента Міжнародної асоціації україністів, професора-славіста Міхаеля Мозера:
«Доки Україна представлятиме себе як країна, в якій не треба знати української мови,
доти її вважатимуть лише трошки іншою Росією» [9].
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ВЫРАЖЕНИЕ АТРИБУТИВНОСТИ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
В статье описываются способы выражения атрибутивных отношений в русском
и китайском языках. Автор указывает характерные признаки определительной семантики в двух языках, анализирует общие и различительные черты, детально анализирует синтагматические особенности использования китайского атрибутивного суффикса как знака алфавита синтаксиса, останавливается на особенностях соответствий
атрибутивных конструкций обоих языков.
Ключевые слова: атрибутивность, атрибутивные отношения, русский язык, китайский язык, знак алфавита синтаксиса, атрибутивные конструкции.
Способы выражения атрибутивности в китайском языке и способы её перевода
на русский язык представляют особый интерес с точки зрения семантико-грамматической типологии. По сравнению с русским языком атрибутивность в китайском языке выражается намного проще. Как на уровне словосочетания, так и на уровне предложения
используется всего лишь одна конструкция.
В китайском языкознании отсутствуют понятия «согласованного» и «несогласованного» определения, в языке для выражения определительных отношений используется
только единственный вариант: согласованное определение. Определение в китайском
языке может быть двух видов: простое и сложное. Простое определение выражается
сочетанием имени прилагательного с именем существительным: красивая девушка,
большое окно, новый студент, многие люди. Следует отметить, что в китайском языке
определение всегда находится в препозиции к главному слову, подлежащему или дополнению, которые выражаются именем существительным.
Китайский язык для письма использует иероглифы. Для того, чтобы от иероглифа
образовать прилагательное, нужно использовать суффикс 的 de — это атрибутивный
суффикс [1]. Прибавление к любому иероглифу, который может принадлежать к любой части речи, суффикса 的 преобразует его в имя прилагательное. Примеры образования имени прилагательного от других частей речи в китайском языке представлены
в таблице:
© И. А. Синица, Ян Сяотин, 2014
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Слово

Часть речи

Суффикс的

我 wo я
他们 tamen они
谁 shei кто

Местоимение

我的 wode
他们的tamende
谁的 sheide

Перевод на русский
язык
Мой
Их
Чей, чья, чьё, чьи

女人nvren женщина
纸 zhi бумага

Имя
существительное

女人的 nvrende

Женский

纸的 zhide

Бумажный

发展的fazhande

Развивающий

开的kaide

Открытый

提醒的tixingde

Напоминающий

这儿的zherde
那儿的narde
那时的nashide
左边的 zuobiande
对面的 duimiande

Здешний
Тамошний
Тогдашний
Левый
Противоположный

发展 fazhan
развивать
开kaide открыть,
включать
提醒 tixing
напоминать
这儿zher здесь
那儿nar там
那时nashi тогда
左边zuobian влево
对面duimia напротив

Глагол

Наречие

Исключение в китайском языке составляют порядковые числительные: первый,
второй, третий и др., которые в морфологии китайского языка не могут выражать атрибутивное значение и сближаться по значению с именами прилагательными. Порядковым
числительным русского языка в китайском языке соответствуют сочетания префикса 第
(di) плюс числительное. Суффикс атрибутивности的de в этой ситуации не используется
[2].
Как мы уже сказали, определения в китайском языке чаще всего оформляются с помощью суффикса的de. Но нужно отметить, что есть случаи, когда суффикс 的 не ставится. В списке таких случаев Лю Сюнь приводит следующие:
1) Если существительное обозначает родственные связи: отец — 我爸爸wo baba,
мой отец — 我的爸爸wode baba (的de пропущен); учитель — 我老师wo laoshi, мой учитель — 我的老师wode laoshi; сосед — 我邻居 wo linjv, мой сосед — 我的邻居wode linjv;
друг — 我朋友wo pengyou, мой друг — 我的朋友wode pengyou. В данном случае постановка 的 не будет считаться ошибкой, а будет подчеркивать принадлежность (усиление).
2) C существительным 国 guó — страна (когда китаец говорит 我国wo guo，то это
чаще всего переводят как «Китай», т. е. дословно «моя страна»).
3) С вопросительными местоимениями 什么shenme. Вопросительное местоимение
什么shenme имеет два значения: что? и какой (разг.)? Когда это слово переводят как какой, 的de не употребряется. Например: 你父母住在什么城市? — В каком городе живут
твои родители? 你喜欢喝什么咖啡？ — Какой кофе тебе нравится пить? 你在看什么
电影? — Какой фильм ты смотрешь?
4) C существительными, которые обозначают постоянный внешний признак лица
или предмета, например: 我喜欢木头桌子 — Мне нравятся деревянные столы. 我不喜欢
美国音乐 — Мне не нравится американская музыка [3].
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В китайском языке роль определения может играть не один знак, а сочетание знаков
номинативного или предикативного типа. В таких случаях 的 de выступает как один из знаков алфавита синтаксиса (ЗАС), используемый для построения атрибутивной структуры.
Знаки алфавита синтаксиса — средства метаязыка (предлоги, послелоги, союзы, частицы
и проч.), используемые для построения и преобразования языковых структур [4].
Сочетание знаков номинативного типа является простым определением. Напр.: 我父
亲的桌子 Wǒ fùqin de zhuōzi — Стол моего отца (букв. «мой» «отец» ЗАС de «стол»); 你
朋友的书Nǐ péngyǒu de shū — Книга твоего друга (букв. «твой», «друг» ЗАС de «книга»).
Определение, роль которого играет предложение, является сложным рекурсивным определением. Напр.: 我父亲用的桌子Wǒ fùqin yòng de zhuōzi — Стол, за которым работает
мой отец (букв. «мой» «отец» ЗАС de «стол»). 你朋友买的书Nǐ péngyǒu mǎi de shū — Книга,
которая куплена твоим другом (букв. «твой» «друг» «купил» ЗАС de «книгу»).
Предложения с определением, в роли которого выступают сочетания знаков предикативного типа, являются сложными рекурсивными предложениями [5]. Такие предложения имеют вложенную структуру. Вложений может быть больше, чем одно. Напр.: 我
父亲的那两张很好的桌子在那间屋子里。Wǒ fùqin de nà liǎng zhāng hěn hǎo de zhuōzi zài
nà jiàn wūzi li. — Те два очень хороших стола, принадлежащих моему отцу, находятся
в той комнате (букв. «Мой отец» ЗАС de «те два очень хорошие» ЗАС de «столы» «находятся в той комнате»).
Здесь две вложенные структуры: со значением обладателя («принадлежат моему отцу»)
и со значением статического обстоятельства места («находятся в той комнате»). Как точно отметил И. Бар-Хилелл, «… у языков имеется то, что лингвисты называют структурой (смежных) непосредственных составляющих, т. е. что каждое предложение можно разложить в соответствии с некоторым конечным множеством правил на две (или более) непосредственные
составляющие, каждая из которых представляет собой уже законченную часть, либо сама
разложима на две (или более) непосредственные составляющие и т. д.» [6].
Способы перевода сложной атрибутивной рекурсии на русский язык:
1) глагол (这种画儿是我哥哥画的。Zhèizhǒng huàr shì wǒ gēge huà de. — Эту картину нарисовал мой брат);
2) атрибутивные формы глагола — причастие и деепричастие (学外文的时候要每天
复吸生词。Xué wàiwén de shíhou yào měitiān fùxí shēngcí. — Изучая иностранный язык,
надо каждый день повторять новые слова);
3) сложноподчиненное предложение с местоименно-относительной связью (黑板上
写的字是教师写的。Hēibǎn shang xiě de zì shì jiàoshī xiě de. Иероглифы, которые (написаны) на доске, написаны преподавателем).
В русском языке относительно-местоименная связь может быть ориентированной
и неориентированной [7]. При ориентированной связи формируются определительные отношения. Относительное местоимение отсылает к определенному индивиду
(лицу, предмету), например: Это учитель, которого мы все любим. Вот дом, в котором я живу. При неориентированной связи формируются отношения, принадлежащие
плану неопределённости. Союзное слово отсылает к неопределённой предметной субстанции, обозначенной указательным местоимением, напр.: Тот, кто работает, всегда молод (Н. Бурденко). Он делает то, что ему нравится. В таких предложениях
функция союзного слова сводится не только к организации подчинительной связи,
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но и к формированию непрямого, описательного обозначения индивида. Напр.: Кто раз
любил, тот не полюбит вновь (А. Пушкин). Нет более слепого, чем тот, кто не желает видеть (К. Станиславский).
В китайском языке атрибутивность всегда предметно ориентирована. Конструкции
«тот, кто»; «тот, который», «то, что» запрещены китайским синтаксисом, но регулярно
используются в русском переводе. Сравним: 他说的话我都懂。Tā shuō de huà wǒ dōu
dǒng. — Я понимаю всё, что он говорит. (букв. «Говоримые им слова я все понимаю»).
你有的是不是杂志？Nǐ yǒu de shì-bu-shi zázhì? — То, что у тебя есть, — журнал? (букв.
«*Имеемое у тебя — журнал?).
Как известно, в лингвистике объект и инструмент исследования совпадают — это
язык. Использовать традиционную систему частей речи русского языка в методологии
изучения китайского синтаксиса невозможно.
Проблему призвана решить парадигма частей языка [8], восходящая к китайскояпонской лингвистической традиции. Альтернативная теория ориентирована на содержание знака (стереотипа). Для описания системы языка с помощью языка достаточно
двух семантических категорий — индивид и признак индивида и, соответственно, двух
частей языка — тайген и ёген. Индивид и признак индивида — универсальные семантические категории. «Неважно, чем является индивид сам по себе, а важно, как он себя
проявляет, особенно комбинаторно» [5]. Семантические категории — индивид и признак индивида — это подмножества знаков, выделяемые в теории. Части языка — тайген и ёген — это множества знаков, выделяемые в метатеории. В целях достоверности
при описании языковых явлений уровни анализа (язык и метаязык, теория и метатеория)
не должны смешиваться и подменяться друг другом.
Способы выражения определения в современном русском языке многообразны.
В простом предложении словосочетание является основной конструкцией, с помощью
которой выражаются атрибутивные отношения. К атрибутивным словосочетаниям относят такие, зависимый компонент которых называет признак и в предложении может
выполнять функцию определения [9].
На более высоком уровне языка носителем признака атрибутивности может служить предикативная единица, т. е. придаточная часть сложноподчиненного предложения. На этом уровне определительные придаточные части сложноподчиненных предложений создают ядро функционально-семантического поля атрибутивности [10; 11;
12; 13]. При переводе на китайский язык сложноподчинённых предложений с придаточными определительными частями тоже используется суффикс的de, например: Я поняла слова, которые он говорил. → Я поняла какие слова (он говорил) → Я поняла (он
говорил + 的de) слова;
Мы выполняем задание, которое задал преподаватель. → Мы выполняем (преподаватель задал + 的 de) задание;
Недавно он был в деревне, где он родился → Недавно он был (он родился + 的 de)
в деревне;
Мы видели цветы, каких я прежде никогда не видел → Мы видели (я прежде никогда
не видел + 的de) цветы;
Мы живем в эпоху, когда меняется облик мира → Мы живем в (мировой облик меняется + 的de) в эпоху.
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Таким образом, атрибутивная семантика в русском и китайском языках оригинальна
и требует внимательного анализа. В обоих языках имеет значение не только атрибутивная семантика, но и способ её морфологического и синтаксического выражения. Наш
анализ показал, что данные антитетических языков, какими являются русский и китайский, необходимо привлекать для получения более достоверных сведений об объекте
исследования в соответствии с требованием непротиворечивости и сопоставимости семантических описаний.
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ВИРАЖЕННЯ АТРИБУТИВНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ І КИТАЙСЬКІЙ МОВАХ
У статті описуються способи вираження атрибутивних відношень у російській
і китайській мовах. Автор вказує характерні ознаки атрибутивної семантики у двох
мовах, описує спільні й відмінні риси, детально аналізує синтагматичні особливості
використання китайського атрибутивного суфікса як знака алфавіта синтаксиса,
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EXPRESSION OF ATTRIBUTION IN THE RUSSIAN AND CHINESE LANGUAGES
The ways of expression of the attributive relations in the Russian and Chinese languages
are described in the article. The authors specify characteristic signs of attributive semantics in
two languages, describe the common and distinctive features, analyze syntagmatic features of
the use of the Chinese attributive suffix as a syntax alphabetic character, focus on the features
of compliances of attributive designs of both the languages.
Keywords: attribution, attributive relations, Russian, Chinese, syntax alphabetic character, attributive designs.

УДК 801.81.001.4 (477)
М’ягкота І., викладач
Львівський державний університет фізичної культури, Львів
ГІПЕРО-ГІПОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ В ТЕРМІНОСИСТЕМІ
УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
У статті досліджено гіперо-гіпонімічні відношення в терміносистемі української
фольклористики, виявлено специфіку цього поняття у термінологічній наявності, виокремлено терміни фольклористики за кількістю рівнів членування.
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Постановка наукової проблеми та її значення. Актуальність дослідження гіперогіпонімічних відношень зумовлена тим, що гіперо-гіпонімія як самостійна лексико-семантична категорія відіграє дуже важливу роль систематизатора лексичних систем національних мов узагалі і термінологічних підсистем зокрема. Тому інтерес мовознавців
і термінознавців до вивчення гіперо-гіпонімічних відношень є зумовленим і зрозумілим.
У нашому дослідженні категорія гіперо-гіпонімії у терміносистемі української фольклористики вивчається вперше.
Мета дослідження: вивчення суті лексико-семантичної категорії гіперо-гіпонімії та
особливостей її реалізації в терміносистемі української фольклористики. Об’єктом дослідження є термінолексика української фольклористики. Предмет дослідження — гіперо-гіпонімічні відношення у терміносистемі української фольклористики.
Аналіз джерел дослідження. Питаннями гіпонімії займалися Л. О. Новиков
[1], М. П. Кочерган [2], гіперо-гіпонімічні відношення в термінології досліджували
Д. С. Лотте [3], Б. М. Головін, Р. Ю. Кобрін [4], Т.Л. Канделакі [5], Т. І. Панько, І. М. Кочан,
Г. П Мацюк [6]. Останніми роками українські вчені частково розглядали питання гіперо-гіпонімії на матеріалі різних термінологій: економічної (О. Чуєшкова), пожежнотехнічної (О. Кучеренко), фізичної (І. Волкова), музичної (С. Булик-Верхола), медичної
радіології (І. Корнейко) тощо. З’явилися роботи, присвячені саме гіперо-гіпонімічним
відношенням у різних терміносистемах, наприклад, О. Масликової [7] та Д. Шапран [8].
Завдання дослідження — з’ясувати специфіку гіперо-гіпонімічних відношень у термінології загалом та терміносистемі української фольклористики зокрема, визначити характер протиставлень між термінами фольклористики.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У теорії мовознавства виділяють чотири основних типи лексико-семантичних
відношень мовних одиниць, що знаходять вияв у чотирьох основних видах опозицій:
нульовій, або опозиції тотожності (повна синонімія), привативній (гіпонімія), еквіполентній (часткова синонімія, відношення співгіпонімів, антонімія), диз’юнктивній (асоціативна полісемія, омонімія) [1]. Відношення гіпонімії, як найбільш загальні й універсальні, вважаються «найбільш фундаментальними парадигматичними смисловими
відношеннями, через які структуровано словниковий склад мови» [9: 478]. Тому гіперо-гіпонімічна парадигма розглядається термінознавцями як одна з найважливіших
категорій, що формує термінологічні структури, і як універсальний засіб тематичної
ієрархічної організації конкретної терміносистеми. У мовознавстві термін «гіперо-гіпонімічні відношення» вживають як синонім до терміна «родо-видові відношення» і
взаємопояснюють їх. Гіперо-гіпонімічні відношення також називають гіпонімічними,
інклюзивно-ексклюзивними.
Автори монографії «Українське термінознавство» констатують, що визначення гіперо-гіпонімічних відношень перебуває на початковій стадії, проте домінує погляд, що
гіпонімічні парадигми логічно уґрунтовані взаємодією між родо-видовими поняттями
та частиною й цілим. На їхню думку, гіперо-гіпонімічні відношення між термінами конкретних систем виникають або внаслідок розвитку синитагмозначень гіперонімів, або
шляхом актуалізації їхніх парадигматичних значень [6: 192].
М. Кочерган наголошує, що гіпонімія характеризується привативною опозицією:
видові назви завжди є семантично багатшими від родових. Саме тому на відміну від
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синонімії, яка допускає взаємну заміну, гіпонімія характеризується односторонньою заміною гіпоніма на гіперонім, але не навпаки [2: 125].
Зауважмо, що слова-гіпоніми — видові поняття, називають ще когіпонімами або
співгіпонімами. М. В. Нікітін іменує їх еквонімами. Це співпідпорядковані види одного рівня абстракції, наприклад: молитви, замовляння, побажання, благословення, прокльони тощо.
Рід — це клас предметів (понять), до складу якого належать інші класи предметів
(понять), що є видами цього роду. Гіпероніми й гіпоніми створюють відкриті гіпонімічні
ряди, кожен із яких має один гіперонім, що позначає загальне поняття, та один або
більше гіпонімів, підпорядкованих цьому гіпероніму. Чим більше гіпонімів, тим ширше
значення гіпероніма [10: 32].
Гіперо-гіпонімія належить до найважливіших категорій у терміносистемі фольклористики, свідчить про наявність ієрархічних відношень у ній.
У гіперо-гіпонімічну групу об’єднують термінологічні одиниці, які виражають ту
саму семантичну ознаку з різним ступенем конкретизації: гіперонім позначає родове поняття, гіпоніми — конкретні видові поняття. Наприклад, термін замовляння (жанр словесного фольклору у формі усталених висловів, речитативних, переважно віршованих,
тирад, що супроводжують магічні дії, рухи їх виконавців — знахарів (від «знати»), відьом
чи відьмаків (від давнього «відати» — знати), чарівників, ворожбитів, шептух тощо і виражають їх бажання вплинути на природу, на людину і її стосунки з довкіллям у відповідному напрямку (доброму або злому) [11: 139] є гіперонімом до гіпонімів господарські
замовляння, лікувальні замовляння, родинно-побутові замовляння, соціально-громадські
замовляння; гіперонім загадка (жанр фольклору, що має лаконічну форму хитромудрого
прямого або непрямого запитання, опису, віршика чи вислову, які різними видами <…>
зображують предмет або явище, заховані для відгадування) [11: 136] охоплює гіпоніми
анімістичні загадки, зооморфічні загадки, антропоморфічні загадки.
Терміни, що відповідають видовим поняттям (наприклад, прислів’я, прикмети, приказки, примовки, вітання, подяки, поздоровлення, дотепи, жарти, каламбури, тости,
прощання), виступають гіпонімами стосовно терміна співвіднесеного з родовим поняттям паремія і як співгіпоніми відносно один одного; співгіпоніми графіті, альбоми, пісенники, «святі листи», «листи щастя» є гіпонімами до гіпероніма сучасний міський
фольклор. Аналіз розвитку гіперо-гіпонімічних відношень від гіпероніма до гіпоніма
дозволяє вказувати на звуження семантики, та, навпаки, в напрямку від гіпоніма до гіпероніма спостерігаємо розширення значення.
Мовний аналіз, засвідчив, що гіперо-гіпонімічні відношення, зокрема, пов’язані з
семантичними розрядами, які можна виділити в термінолексиці української фольклористики на підставі спільної семантичної ознаки у значеннях термінів. Наприклад: 1)
розряд «назви жанрів дитячого фольклору, що побутують у середовищі дітей»: гіперонім — жанр дитячого фольклору, гіпоніми — заклички, лічилки, дражнили, мирилки,
страшилки, скоромовки; 2) розряд «назви термінів, що позначають календарні цикли»:
гіперонім — цикл, гіпоніми — цикл зимовий, цикл весняний, цикл літній, цикл осінній;
3) розряд «назви термінів, що позначають жанр календарно-обрядових пісень літнього
циклу»: гіперонім — календарно-обрядова пісня, гіпоніми — маївки (майські пісні), русальні пісні, купальські пісні, собіткові пісні, петрівчані пісні, царинні пісні.
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У гіперо-гіпонімічних рядах можуть бути і формально-семантичні, і власне семантичні зв’язки. Якщо гіперонім і гіпонім спільного формального копонента не мають,
то їм властива лише семантична близькість: танкові пісні — коломийки, частівки, шумки, гопачки, козачки, чабарашки. Якщо гіпонімічні відношення виражені не тільки семантично, але й формально, гіпоніми мають спільні елементи як у плані змісту, так і
в плані вираження: коломийки — родинно-побутові коломийки, соціально-побутові коломийки, гумористичні коломийки, сороміцькі коломийки.
Гіпоніми в окремих випадках можуть стати гіперонімами щодо інших термінів-гіпонімів. На базі такого гіпероніма утворюється мікрополе термінів, у якому простежується
ієрархічна взаємозалежність понять. Наприклад, гіпонімами до гіпероніма народна
гра є такі найменування: сюжетні народні ігри з елементами драматизації, рухливі
ігри, словесні ігри, ігри з народними саморобними іграшками, музичні ігри, ігри-розваги, розвивальні або «пальчикові ігри». У свою чергу гіпонім рухливі ігри є гіперонімом до наступних понять: ігри з елементами загальнорозвивальних вправ, ігри з
текстом, ігри з бігом, ходьбою, вправами на рівновагу, ігри зі стрибками, ігри з метанням і ловлею, ігри на шикування і перешикування, ігри з елементами акробатики,
ігри з елементами боротьби.
Д. С. Лотте виділяє такі «основні правила поділу понять, які перебувають у родовидових відношеннях: 1) підстава поділу (тобто ознака, за якою відбувається поділ
обсягу поняття) повинна лишатися однією й тією самою під час утворення будь-якого
видового поняття; 2) обсяги видових понять повинні вичерпувати обсяг родового поняття» [3: 29]. Оскільки гіперонімом може бути поняття, схарактеризоване з різних
боків, конкретизоване за різними критеріями, гіпоніми групуємо не в одне велике родо-видове утворення, а на основі одного гіпероніма утворюємо кілька гіперогіпонімічних груп на підставі різних розрізнювальних класифікаційних ознак, кожна з яких є підставою поділу родового поняття на видові, і слугує об’єднувальним
чинником групи. Наприклад, термін фольклор є гіперонімом у таких групах (діаграма
1): за первісним джерелом (автентичний фольклор, вторинний фольклор); за формами (пісенно-віршовий, прозовий, драматичний); за видом (обрядовий, позаобрядовий,
магічні формули, казкова проза, неказкова проза, паремії, драматика в обрядах та
іграх, творчість, пов’язана з народним театром; за відношенням до періоду (фольклор давній, фольклор новий); за приналежністю до середовища функціонування
обряду (календарно-обрядовий, родинно-обрядовий); за відношенням до місця побутування (фольклор тюремний, фольклор таборовий, фольклор каторжанський);
за відношенням до різних соціальних верств і груп (селянський і міський фольклор,
робітничий фольклор, солдатський фольклор, заробітчанський фольклор, партизанський фольклор, повстанський фольклор, студентський фольклор, дитячий фольклор,
еротичний (сороміцький) фольклор); за відношенням до роду мистецтва (фольклор музичний, фольклор хореографічний).
В окремих гіпонімічних парадигмах спостерігаємо кілька рівнів родо-видової організації термінів. Так систематизуючи назви на позначення терміна культ, виділяємо:
1) терміносполуки-гіпоніми з трьома рівнями членування (культ зерна та хліба, культ
небесних світил, культ руху та танцю), 2) терміносполуки-гіпоніми з чотирма рівнями
членування (культ музики та музичних інструментів, культ дерев, тварин і рослин).
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Одним із виявів системних відношень у терміносистемі фольклористики є холо-партитивні відношення, що відображають ієрархію частини й цілого, а також утворюють
ієрархічні структури, як і гіперо-гіпонімічні відношення.
На думку М. В. Нікітіна, «гіперо-гіпонімія базована на подібності — відмінності предметів, холо-партономія — на зв’язках (взаємодіях, залежностях) предметів.
Гіпонімічні зв’язки імен — рід класифікаційних концептуальних зв’язків, які відображають рівні подібності — відмінності предметів, що перебувають у взаємодії та взаємозалежності. Частини взаємодіють, взаємопов’язані в структурі цілого. Партитивні
відношення — імплікаційний аналог класифікаційної гіпонімії» [12: 89]. У складі терміносистем фольклористики виявлено незначну кількість термінів, що пов’язані холо-партитивними зв’язками, наприклад: етапи документування фольклору — фіксація фольклорних явищ, транскрипція фольклорних явищ, архівування фольклорних явищ; частини
фольклорного терміна дума — заспів (у народі «заплачка»), основна розповідь (власне
дума), закінчення (у народі «славослів’є»).
Висновки. Отже, на прикладі різних термінів ми продемонстрували, наскільки розгалуженою є гіперо-гіпонімія в аналізованій терміносистемі. Мовні одиниці, що функціонують в ній, неоднорідні за обсягом та змістом понять, які вони номінують. Проведений
аналіз дає підстави стверджувати, що гіперо-гіпонімічна парадигма є однією з найважливіших категорій, яка формує систему термінів фольклористики і виступає засобом їх
тематичної ієрархічної організації.

1.
2.
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УКРАИНСКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
В статье исследованы гиперо-гипонимические отношения в терминосистеме украинской фольклористики, выявлено специфику этого явления в терминологическом наличии, выделены термины фольклористики по количеству уровней членения.
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HYPER AND HYPO RELATIONS IN UKRAINIAN FOLKLORE TERM SYSTEM
The article considers hyper and hypo relations in Ukrainian folklore term system, as well
as the specifics of this phenomenon in the terminology. The folklore terms are distinguished
according to the amount of the levels of term division.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ

УДК 811.161.2’366.544
Драпак О. З., асистент
БДМУ (Буковинський державний медичний університет), Чернівці
ЗНАХІДНИЙ ВІДМІНОК ЯК КОМПОНЕНТ ВІДМІНКОВОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ І ЯК ОБ’ЄКТ
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ
Автор подає зведену характеристику знахідного відмінка в українській мові для
іноземців (з поясненням англійською мовою): умови його вживання, граматичні форми
змінюваних за відмінками частин мови, особливості узгодження цих частин мови і запитання до них у знахідному відмінку. Для кращого засвоєння матеріалу автор також
подає таблиці, підсумкові запитання, вправи і тексти.
Ключові слова: знахідний відмінок, рід, число, закінчення, запитання, узгодження,
вправа, текст.
Засвоєння основних принципів морфології української мови, отримання навичок визначення необхідних категорій іменника, прикметника, особового, вказівного і присвійного займенника у різних відмінках, узгодження слів у фразі, вміння ставити смислові
запитання до кожного слова у словосполученні та реченні є важливою основою для засвоєння курсу української мови.
Особа, що вивчає українську мову, повинна бути ознайомленою з відмінковою
системою української мови, розуміти її граматичну функцію і необхідність використання того чи іншого відмінка у конкретній фразі. Результатом такого ознайомлення
має стати грамотне вживання закінчень іменників, прикметників і займенників в однині і у множині у кожному відмінку, вміння ставити запитання до різних частин
мови у реченні. Оскільки знахідний відмінок є важливою складовою відмінкової системи української мови, детальне ознайомлення з ним є суттєвим етапом у вивченні
морфології української мови. На початковому етапі знайомства іноземців зі знахідним відмінком їм потрібно порадити звернути увагу на необхідність використання
знахідного відмінка; на запитання до іменників-назв істот і іменників-назв неістот
у знахідному відмінку; на дієслова, що керують знахідним відмінком; на дієслова
руху, що вживаються зі знахідним відмінком; на іменники-назви днів тижня, вжиті
у формі знахідного відмінка; на особливості вживання прийменників в/у, на зі знахідним відмінком.
Для якісного оволодіння матеріалом слід порадити уважно прочитати текст з поясненням, ретельно проаналізувати та вивчити його і виконувати практичні завдання.
© О.З. Драпак, 2014
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Advice for a foreigner:
Try to read attentively the thesis: «The Accusative Case in the Ukrainian language»
Analyze and memorize the given tables and rules attentively.
Pay attention and learn the peculiarities of coinciding and differing the forms of the
accusative case with the form of the nominative case for some nouns (and agreed with them
parts of speech), questions to the such nouns (and agreed with them parts of speech), main
rules of using the accusative case of a nouns, personal pronouns, adjectives, demonstrative
pronouns, possessive pronouns, coordination of nouns and personal pronouns with adjectives, demonstrative and possessive pronouns in the accusative case; verbs, what demand the
nouns which used in the form of the accusative case after them; list of verbs demanding the
accusative case; main rules of using verbs of motion with the accusative case; question which
used in form of the accusative case nouns answer on, directed by verbs of motion; prepositions в/у, на with the accusative case; nouns which name days of a week and used in form
of the accusative case; questions which nouns denoted days of a week in the accusative case
answer on.
Remember situations in which use the accusative case, the list of verbs demanding the
accusative case, peculiarity of using prepositions в/у, на with the accusative case.
Do written assignments carefully and diligently.
Educational aim:
You will learn the accusative case of the Ukrainian language.
COMMENTS TO THE ACCUSATIVE CASE
You already know that Ukrainian nouns have six grammar cases. You need to know that the
grammar case indicates the relation of a noun to the other words in the sentence and perform
certain grammar and lexical functions.
So we are going to speak about the accusative case in the Ukrainian language:
— its functions in the language;
— its forms and peculiarities;
— Ukrainian nouns; personal, demonstrative, possessive pronouns; adjectives in form of
the accusative case;
— coordination of nouns and personal pronouns with adjectives, demonstrative pronouns
and possessive pronouns in form of the accusative case;
— questions what these parts of speech answer on;
— verbs, which demand the nouns which used in the form of the accusative case after
them;
— verbs of motion continual іти, ходити, їхати, їздити in the accusative case;
— question what nouns directed by verbs of motion and used in form of the accusative
case answer on;
— difference between the questions «де?» and «куди?»;
— peculiarity of using prepositions в/у, на with the accusative case;
— nouns what name days of a week and used in form of the accusative case;
— questions what nouns denoted days of week in form of the accusative case answer on.
The accusative case is a case of the direct object. It is used to show the object that is at the
receiving end of the doer`s action e. g. Ти малюєш (що?) стіл. Ми вчимо (що?) правило. Ви
155

розумієте (що?) запитання. Він любить (що?) морозиво. Я читаю (що?) тексти. Я знаю
(що?) відповідь. Я маю цю (що?) річ.
As we can see from these sentences, words: стіл, правило, запитання, морозиво, тексти,
відповідь, річ are not changed. Their form is the same as the form of the nominative case.
But in these examples the above mentioned words are used in the form of the accusative case.
What conclusion can we draw out?
The forms of the accusative coincide with the form of the nominative for such nouns:
a) inanimate of masculine gender singular — e. g. Це університет (case 1). → Що це?
(case 1). Він фотографує університет (case 4). → Що він фотографує? (case 4);
b) inanimate of feminine gender singular (with last consonant) — e. g. Це кров (case 1) →
Що це? (case 1). Я бачу кров (case 4). → Що я бачу? (case 4);
c) inanimate of feminine gender singular (with last -ь) — e. g. Це відповідь (case 1). →
Що це? (case 1). Я знаю відповідь (case 4). → Що я знаю? (case 4);
d) animated and inanimate of neuter gender singular — e. g. То сонце (case 1). → Що то?
(case 1). Ти бачиш сонце (case 4). → Що ти бачиш? (case 4). Це немовля (case 1). → Хто
це? (case 1). Я люблю немовля (case 4). → Кого ти любиш? (case 4);
e) all inanimate in plurality — e. g. То речі (case 1). → Що то? (case 1). Вони мають речі
(case 4). → Що вони мають? (case 4);
f) some foreigner boys names and with ends and without ends what do not change according to cases and numbers — e. g. Це Алі (Сінді, Раві, Дані, Франсуа, Ніколя, Отто, Оджо,
Праву, Хіманшу) (case1). → Хто це? (case 1). Я знаю Алі (Сінді, Раві, Дані, Франсуа,
Ніколя, Отто, Оджо, Праву, Хіманшу) (case 4). → Кого я знаю? (case 4);
g) some foreign girls names with the ends -і, — у and without ends what do not change
according to cases and numbers as Боскі, Шруті, Діпті, Анжелі, Раджвіндер, Рут, Адар,
Алсу — e. g. Це Діпті (case 1). → Хто це? (case 1). Я поважаю Діпті (case 4). → Кого
я поважаю? (case 4);
h) some nouns of feminine gender-names of countries’ what do not change according to
cases and numbers — e. g. Це Сомалі (Перу, Чилі, Нікарагуа, Конго, Марокко) (case 1). →
Що це? (case 1). Я добре знаю Сомалі (Перу, Чилі, Нікарагуа, Конго, Марокко) (case 4).
→ Що я добре знаю? (case 4);
i) some nouns of foreign origin of neuter gender what do not change according to cases and
numbers like: пюре, меню, таксі, фото, шосе, радіо, кіно, пальто. Це таксі (case 1). → Що
це? (case 1). Я бачу таксі (case 4). → Що я бачу? (case 4).
But, for nouns of feminine gender with the ends -а, — я and for an animated nouns of
masculine gender there are other ends in the accusative case. Look on the rules given below:
a) the end-a (of noun of feminine gender singular) in the nominative case changes into
the end -у in the accusative case singular [-а (case 1) → -у (case 4)], for example:
книга — книгу
парта — парту
площа — площу
подруга — подругу
Оксана — Оксану
дівчина — дівчину
мама — маму
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b) the end -я (of noun of feminine gender singular) in the nominative case changes into
the end -ю in the accusative case singular [-я (case 1) → -ю (case4)], for example:
кухня — кухню
пісня — пісню
праця — працю
конституція — конституцію
лекція — лекцію
аудиторія — аудиторію
c) the end -я (after -і-) (of noun of feminine gender singular) in the nominative case
changes into the end -ю in the accusative case singular [-ія (case 1) → -ію (case 4)], for
example:
Степанія — Степанію
Анастасія — Анастасію
Юлія — Юлію
Лідія — Лідію
d) the end -а connects to the last consonant of an animated noun of masculine gender
singular in the accusative case singular [cons. (case 1) → +-а (case 4)], for example:
брат — брата
друг — друга
товариш — товариша
син — сина
племінник — племінника
e) the end -о of an animated noun of masculine gender singular in the nominative case
transforms into the end -а in the accusative case singular [-о (case 1) → -а (case 4)], for
example:
батько — батька
дядько — дядька
Петро — Петра
Михайло — Михайла
f) final -ь (of an animated noun of masculine gender singular) in the nominative case
changes into the end -я in the accusative case singular [-ь (case 1) → -я (case 4)], for
example:
учень — учня
дурень — дурня
хлопець — хлопця
учитель — учителя
дідусь — дідуся
g) final -й (of an animated noun of masculine gender singular) in the nominative
case changes into the end -я in the accusative case singular [-й (case 1) → -я (case 4)], for
example:
Сергій — Сергія
Андрій — Андрія
Юрій — Юрія
водій — водія
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h) the end -а of Ukrainian and some foreign boys names in the nominative case singular form changes into the end -у in the accusative case singular [-а (case 1) → -у (case 4)],
end -я of Ukrainian and some foreign boys names in the nominative case singular form
changes into -ю in the accusative case singular [-я (case 1) → -ю (case 4)], for example:
Микола — Миколу
Міша — Мішу
Саша — Сашу
Коля — Колю
Вася — Васю
Володя — Володю
Мустафа — Мустафу
Дія — Дію
The question «що?» of the accusative case coincides with the form of the nominative case
(«що?»). But the question «хто?» of the nominative case transforms into the question «кого?»
in the accusative case [«що?» (case 1) → «що?» (case 4); «хто?» (case 1) → «кого?» (case 4)].
Compare:
У мене є робота. — Що у мене є? (case 1).
Я люблю роботу. — Що я люблю? (case 4).
У мене є брат. — Хто у мене є? (case 1).
Я люблю брата. — Кого я люблю? (case 4).
У мене є друзі. — Хто у мене є? (case 1).
Я люблю друзів. — Кого я люблю? (case 4).
Look on the given tables attentively.
Він
Nom.

Nom.
-а
-я
-ія

Nom.
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Що?
Це університет.

Він
Acc.

Що?
Бачу університет.

Це тюль.

Бачу тюль.

Це напій.
Вона
Що?
Це крейда.
Це кухня.
Це історія.
Це річ.
Це відповідь.
Це Перу.
Воно
Що?
Це молоко.
Це місце.
Це речення.

Бачу напій.
Вона
Що?
Маю крейду.
Мию кухню.
Слухаю історію.
Беру річ.
Знаю відповідь.
Чув про Перу.
Воно
Що?
П’ю молоко.
Маю місце.
Читаю речення.

Acc.
-у
-ю
-ію

Acc.

Nom.
-о
-_
-ь
-й
-а
-я
-і
Nom.
-а
-я
-ія
-і

Він
Хто?
Це батько.
Це син.
Це викладач.
Це учитель.
Це Юрій.
Це Юра.
Це Вася.
Це Дані.
Вона
Хто?
Це мама.
Це Аня.
Це Рут.
Це Степанія.
Це Анжелі.

Acc.
-а
+ -а
+ -а
-я
-я
-у
-ю
-і
Acc.
-у
-ю
-ію
-і

Він
Кого?
Люблю батька.
Бачу сина.
Знаю викладача.
Зустрічаю учителя.
Забуваю Юрія.
Забуваю Юру.
Зустрічаю Васю.
Не пам’ятаю Дані.
Вона
Кого?
Розумію маму.
Зустрічаю Аню.
Пам’ятаю Рут.
Згадую Степанію.

Поважаю Анжелі.

Do some exercises.
Вправа 1. Відкрийте дужки.
1.Я люблю (морозиво). 2. Вчора ми дивилися (фільм). 3. У понеділок я зустріла
(Оксана). 4. Іван щодня дивиться (телевізор). 5. Викладач дає (завдання). 6. Моя дитина
читає (книжка). 7. Я читаю (стаття) у газеті. 8. Ти миєш (голова). 9. Вчора Світлана виконувала домашнє (завдання). 10. Ірина п’є (сік). 11. Мар’яна миє (підлога).
Вправа 2. Відкрийте дужки.
1.Ти щодня бачиш свою (мама). 2. Ірина завжди вчить новий (матеріал). 3. Я люблю
мою (бабуся). 4. Останнім часом я читаю цікаву (книжка). 5. Я бачу гарне (дерево). 6.
Ігор їсть (булка). 7. Я купую (м’ясо). 8. Іноземні студенти роблять (вправа). 9. Ви слухаєте гарну (музика). 10. Ми любимо (театр).
Вправа 3. Поставте запитання до підкреслених слів.
1. Я мрію про відпочинок. 2. Ти поважаєш свого батька. 3. Ми завжди слухаємо
викладача. 4. Студенти їдять борщ. 5. Він перекладає текст. 6. Я знаю це правило. 7.
Товариш пояснює мені нову тему. 8. Мама завжди думає про свою дитину. 9. Вчора ми
купили хороший телевізор. 10. Зараз я купую хліб.
Вправа 4. Відкрийте дужки.
1.У мене є хороший (друг). 2. Мої друзі знають мою (мама). 3. Я читаю цікаву
(книжка). 4. Моя цікава (книжка) лежить у мене на столі. 5. Це наш (університет). 6.
Я розповідаю про (університет). 7. Хлопці п’ють (чай). 8. Це мій (чай). 9. Я купив свіжу
(газета). 10. Ось моя (газета).
Now you must better consolidate your knowledge about the accusative case and (to be)
become acquainted with (some) list of verbs, which demand the nouns which are used in the
form of the accusative case after them (and with main questions what these demanded nouns
answer on in form of the accusative case), given below:
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Дієслова, що керують знахідним відмінком (verbs demanding the accusative case):
— робити («що?») / to do («what?»), to make («what?»);
— знати («кого?», «що?», «про кого?», «про що?») / to know («whom?», «what?»,
«about whom?», «about what?»);
— слухати («кого?», «що?», «про кого?», «про що?») / to listen («whom?», «what?»,
«about whom?», «about what?»);
— розповідати («що?», «про кого?», «про що?») / to tell («what?», «about whom?»,
«about what?»);
— пам’ятати («кого?», «що?», «про кого?», «про що?») / to remember («whom?»,
«what?», «about whom?», «about what?»);
— забувати («що?», «кого?», «про кого?», «про що?») / to forget («what?»,
«whom?», «about whom?», «about what?»);
— згадувати («кого?», «що?», «про кого?», «про що?») / to remember («whom?»,
«what?», «about whom?», «about what?»);
— питати («кого?», «про кого?», «про що?») / to ask («whom?», «about whom?»,
«about what?»);
— пояснювати («що?») / to explain («what?»), to make clear («what?»);
— запитувати («кого?», «про кого?», «про що?») / to ask («whom?», «about
whom?», «about what?»);
— говорити («що?», «про кого?», «про що?») / to speak («what?», «about whom?»,
«about what?»), to talk («what?», «about whom?», «about what?»), to tell («what?», «about
whom?», «about what?»), to say («what?», «about whom?», «about what?»);
— думати («що?», «про кого?», «про що?») / to think («what?», «about whom?»,
«about what?»);
— вирішувати («що?») / to decide («what?»);
— розв’язувати («що?») / to untie («what?»), to unbind («what?»), to undo
(«what?»), to solve «what?»);
— мріяти («про кого?», «про що?») / to dream («about whom?», «about what?»);
— казати («що?», «про кого?», «про що?») / to speak («what?», «about whom?»,
«about what?»), to talk («what?», «about whom?», «about what?»), to tell («what?», «about
whom?», «about what?»), to say («what?», «about whom?», «about what?»);
— показувати («кого?», «що?») / to show («whom?», «what?»);
— просити («кого?», «що?», «про що?», «куди?») / to ask («whom?», «what?»,
«about what?»), to beg («whom?», «what?», «about what?»), to invite («whom?»,
«where?»);
— запрошувати («кого?», «куди?») / to invite («whom?», «where?»);
— вітати («кого?») / to congratulate («whom?»), to salute («whom?»);
— поздоровляти («кого?») / to congratulate («whom?»);
— слухати («кого?», «що?», «про кого?», «про що?») / to listen («whom?», «what?»,
«about whom?», «about what?»);
— чути («кого?», «що?», «про кого?», «про що?») / to hear («whom?», «what?»,
«about whom?», «about what?»);
— читати («що?», «про кого?», «про що?») / to read («what?», «about whom?»,
«about what?»);
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— писати («що?», «про кого?», «про що?») / to write («what?», «about whom?»,
«about what?»);
— вчити («кого?», «що?») / to teach («whom?»), to learn («what?»), to study
(«what?»);
— вивчати («що?») / to learn («what?»), to study («what?»);
— малювати («кого?», «що?») / to paint («whom?», «what?»);
— співати («що?», «про кого?», «про що?») / to sing («what?», «about whom?»
«about what?»);
— танцювати («що?») / to dance («what?»);
— повторювати («що?») / to repeat («what?»);
— перекладати («що?») / to translate («what?»);
— давати («що?», «кого?») / to give («what?», «whom?»);
— брати («кого?», «що?») / to take («whom?», «what?»);
— взяти («кого?», «що?») / to take («whom?», «what?»);
— повертати («що?», «куди?») / to return («what?», where?»), to give back («what?»,
«where?»), to turn («where?»);
— звертати («куди?») / to turn («where?»);
— приносити («кого?», «що?», «куди?») / to bring («whom?», «what?», «where?»),
to carry («whom?», «what?», «where?»);
— ставити («що?», «куди?») / to put («what?», «where?»), to lay («what?»,
«where?»), to place («what?», «where?»);
— класти («що?», «куди?») / to put («what?», «where?»), to lay («what?», «where?»),
to place («what?», «where?»);
— отримувати («що?)» / to receive («what?»), to get («what?»), to obtain («what?»);
— одержувати («що?») / to receive («what?»), to get («what?»), to obtain («what?»);
— відправляти («кого?», «що?», «куди?») / to send («whom?», «what?», «where?»),
to forward («whom?», «what?», «where?»);
— надсилати («що?», «куди?») / to send «what?», «where?»);
— посилати («кого?», «що?», «куди?») / to send («whom?», «what?», «where?»);
— замовляти («що?», «кого?») / to order («what?», «whom?»);
— відчувати («що?», «кого?») / to feel («what?», «whom?»);
— розуміти («кого?», «що?») / to understand («whom?», «what?»);
— любити («кого?», «що?») / to love («whom?», «what?»);
— кохати («кого?») / to love («whom?»);
— поважати («кого?», «що?») / to respect («whom?», «what?»), to esteem («whom?»,
«what?»);
— дивитися («куди?») / to look (at, in, into) («where?»);
— бачити («кого?», «що?») / to see («whom?», «what?»);
— зустрічати («кого?», «що?») / to meet («whom?», «what?»);
— залишати («кого?», «що?») / to leave («whom?», «what?»);
— відпускати («кого?», «що?») / to give leave («whom?», «what?»);
— знаходити («кого?», «що?») / to find («whom?», «what?»);
— готувати («що?») / to prepare («what?»), to cook («what?»);
— варити («що?») / to boil («what?»);
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— смажити («що?») / to fry («what?»);
— пити («що?») / to drink («what?»);
— їсти («що?») / to eat («what?»);
— купувати («що?») / to buy («what?»);
— продавати («що?») / to sell («what?»);
— міряти («що?») / to measure («what?»), to try on («what?»);
— приміряти («що?») / to try on («what?»);
— важити («кого?», «що?») / to weigh («whom?», «what?»);
— прибирати («що?») / to clean up («what?»), to tidy («what?»), to put in order
(«what?»);
— мити («що?») / to wash («what?»);
— прати («що?») / to launder («what?»);
— сушити («що?») / to dry («what?»);
— витирати («кого?», «що?») / to wipe («whom?», «what?»), to dry («whom?»,
«what?»);
— прасувати («що?») / to iron («what?»), to press («what?»).
Read the given sentences.
1. Я мрію про відпочинок. 2. Ти поважаєш свого батька. 3. Ми завжди слухаємо
викладача. 4. Студенти їдять борщ. 5. Він перекладає текст. 6. Я знаю це правило. 7.
Товариш пояснює мені нову тему. 8. Мама завжди думає про свою дитину. 9. Мої друзі
знають мою маму. 10. Я читаю цікаву книжку. 11. Я розповідаю про університет. 12.
Хлопці п’ють чай. 13. Я купив свіжу газету.
Tell please, what function of the verbs: мріяти, поважати, слухати, їсти, перекладати, знати, пояснювати, думати, читати, розповідати, пити, купувати in the sentences?
Make up your own sentences with the verbs, given in the list of verbs that demand the
nouns used in form of the accusative case after them.
Вправа. Читайте.
1. Я люблю маму. (Кого я люблю?). 2. Я знаю відповідь. (Що я знаю?). 3. Ви розумієте запитання. (Що ви розумієте?). 4. Ми готуємо вечерю. (Що ми готуємо?). 5. Хлопець
пише лист додому. (Що пише хлопець?). 6. Дівчата прибирають у кімнаті. (Що роблять
дівчата?). 7. Він мріє про канікули. (Про що він мріє?). 8. Діти читають книжку. (Що
читають діти?). 9. Іван розповідає про подорож. (Про що розповідає Іван?). 10. Вони
співають пісню. (Що вони співають?).
Вправа. Дайте відповіді на запитання, використовуючи слова у дужках.
1. Кого ти любиш? (Сестра). 2. Кого ти знаєш? (Юнак). 3. Про кого ти розповідаєш? (Знайомий). 4. Про що ти говориш? (Фільм). 5. Що ти бачиш? (Дерево). 6. Що ти
купуєш? (Сумка). 7. Що ти вчиш? (Тема). 8. Що ти розумієш? (Завдання). 9. Про що ти
співаєш? (Мрія). 10. Про кого ти говориш? (Племінниця).
Вправа. Дайте відповіді на запитання, використовуючи слова у дужках.
1. Що ти бачиш? (Светр). 2. Що ти вибираєш? (Шапка). 3. Що ти міряєш? (Шуба).
4. Що ти приміряєш? (Куртка). 5. Що ти купуєш? (Сукня). 6. Про що ви розповідаєте?
(Екзамен). 7. Про що ви пам’ятаєте? (Сесія). 8. Про кого думає студент? (Викладач). 9.
Про кого згадують батьки? (Син). 10. Що ви вивчаєте? (Гістологія).
Now let’s look what forms do have nouns of plural form in the accusative case.
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Inanimate nouns of masculine gender and questions to them do not change in plural
form of the accusative case. Look on the table given below.
Inanimate nouns of masculine gender
Nom.
-и

-і

-ї

Що?
столи
університети
ящики
готелі
ножі
овочі
олівці
напої
трамваї

Acc.
-и

-і

-ї

Що?
столи
університети
ящики
готелі
ножі
овочі
олівці
напої
трамваї

The ends -и and -і of animated nouns of masculine gender change into the end -ів (but
some boys names like Колі, Миколи, Міші what in the nominative case of singular form
have the same ends like girls names (Коля, Микола, Міша) in the accusative case of plural
form lose their ends; the end -і of animated nouns of masculine gender коні, гості changes into the end -ей (коней, гостей), the end -а of animated nouns of masculine gender changes into the end -ів; the end -ї of animated nouns of masculine gender change into the end -їв. The
question «хто?» of animated nouns in the nominative case changes into the question «кого?»
in the accusative case. Look on the table:
Animated nouns of masculine gender
Nom.
-и

-и
-а
-і

Хто?
брати
декани
батьки
дядьки
журналісти
малюки
Олеги
племінники
ректори
робітники
сини
Миколи
Михайла
дідусі
доповідачі
лікарі
товариші
щурі

Acc.
-ів

-_
-ів
-ів

Кого?
братів
деканів
батьків
дядьків
журналістів
малюків
Олегів
племінників
ректорів
робітників
синів
Микол
Михайлів
дідусів
доповідачів
лікарів
товаришів
щурів
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-і
but -і
-ї

Колі
Міші
коні
гості
водії
Сергії
Юрії

-_
-ей
-їв

Коль
Міш
коней
гостей
водіїв
Сергіїв
Юріїв

малюк — kiddy; baby; little one
Some foreigner boys names are exceptions and do not change in the accusative case:
Nom.

Хто?
Оджо
Алі
Кабі
Лаолу

Acc.

Кого?
Оджо
Алі
Кабі
Лаолу

Inanimate nouns of feminine gender and questions to them do not change in the accusative case. Look on the table:
Nom.
-и
-і

-ї

Що?
книги
руки
пісні
площі
речі
аудиторії
лекції
серії
сім’ї

Acc.
-и
-і

-ї

Що?
книги
руки
пісні
площі
речі
аудиторії
лекції
серії
сім’ї

серія — series
The end -и of animated nouns of feminine gender often loses in the accusative case.
But the end -и of animated nouns of feminine gender: діти and люди transforms into the end
-ей in the accusative case. The end -і of animated nouns of feminine gender transforms into
-ь in plural form of the accusative case. But the end -і of animated nouns of feminine gender
after sibilant consonants: ж, ч, ш, щ loses in the accusative case. The end -ї (after vowel -і-)
of animated nouns of feminine gender transforms into -й in the accusative case. The question
«хто?» of animated nouns in the nominative case changes into the question «кого?» in the
accusative case. Look on the table:
Animated nouns of feminine gender
Nom.
-и
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Хто?
жінки
Моніки

Acc.
-_

Кого?
жінок
Монік

but -и
-і

-жі, -чі, -ші, -щі
-ї

Оксани
сестри
студентки
тітки
діти
люди
Ані
няні
племінниці
прибиральниці
Соні
Юлі
Наташі
Даші
Софії
Юлії

-ей
-ь

-ж_, -ч_, -ш_,-щ_
-й

Оксан
сестер
студенток
тіток
дітей
людей
Ань
нянь
племінниць
прибиральниць
Сонь
Юль
Наташ
Даш
Софій
Юлій

няня — nanny, auxiliary nurse, cleaner;
прибиральниця — office-cleaner.
Foreigner girls’ names with last consonant and with the ends -і, — у in the accusative case plurality have the same form as in the nominative case of singular form. They are
exceptions:
Nom.
-_
-і
-у

Хто?
Раджвіндер
Рут
Шруті
Рідхі
Алсу

Acc.
-_
-і
-у

Кого?
Раджвіндер
Рут
Шруті
Рідхі
Алсу

Inanimate nouns of neuter gender of plural form do not change in the accusative case.
Do not change and questions to them:
Nom.
-а

-е
-і
-о
-ю

Що?
імена
міста
прізвища
яблука
кафе
шосе
таксі
радіо
фото
меню

Acc.
-а

-е
-і
-о
-ю

Що?
імена
міста
прізвища
яблука
кафе
шосе
таксі
радіо
фото
меню
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-я

життя
завдання
місця
моря

-я

життя
завдання
місця
моря

The end -а of animated nouns of neuter gender (names of newly-born creature
forms) loses in the accusative case. The question «хто?» of animated nouns of neuter gender
transforms into the question «кого?» in the accusative case:
Хто?
дитинчата
кошенята
курчата
малята
немовлята
цуценята
щенята
ягнята

Nom.
-а

Acc.
-_

Кого?
дитинчат
кошенят
курчат
малят
немовлят
цуценят
щенят
ягнят

маля — kiddy, baby, little one;
дитинча — youngling, young one, young;
щеня — puppy;
курча — chicken;
ягня — lamb (вівця — sheep).
Ukrainian personal pronouns in the accusative case have such forms:
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.

я
ти
він
вона
воно
ми
ви
вони

Acc.
Acc.
Acc.
Acc.
Acc.
Acc.
Acc.
Acc.

мене
тебе
його (but with prepositions — нього → про нього)
її (but with prepositions — неї → про неї)
його (but with prepositions — нього → про нього)
нас
вас
їх (but with prepositions — них → про них)

As you see, some personal pronouns in the accusative case have different forms with prepositions and without them (without prepositions). These are: 1) його, нього (Nom. він); 2) її,
неї (Nom. вона); 3) його, нього (Nom. воно); 4) їх, них (Nom. вони). Look:
І. 1. Я знаю їх. 2. Я знаю про них.
ІІ. 1. Я бачу його. 2. Я дивлюсь на нього.
ІІІ. 1. Я розумію її. 2. Я думаю про неї.
Repeat, please, the phrases, what you learned before (earlier):
1. Як мене звати?
2. Як тебе звати?
3. Як його звати?
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4. Як її звати?
5. Як нас звати?
6. Як вас звати?
7. Як їх звати?
In the all these phrases personal pronouns are used in form of the accusative case.
The question «що?» (of personal pronouns in the nominative case) coincides with the
form of the accusative case (with the question «що?»). But the question «хто?» of the nominative case transformed into the questions «кого?» in the accusative case [«що?» (case 1) →
«що?» (case 4); «хто?» (case 1) → «кого?» (case 4)].
Demonstrative pronouns in the accusative case have forms which are given in the table
below. Read and study the given table attentively.
Nom.

той

Acc.

Nom.
Nom.

та
те

Acc.
Acc.

Nom.

ті

Acc.

Nom.

отой

Acc.

Nom.
Nom.

ота
оте

Acc.
Acc.

Nom.

оті

Acc.

Nom.

цей

Acc.

Nom.
Nom.

ця
це

Acc.
Acc.

Nom.

ці

Acc.

Nom.

оцей

Acc.

Nom.
Nom.

оця
оце

Acc.
Acc.

Nom.

оці

Acc.

Nom.

такий

Acc.

Nom.
Nom.

така
таке

Acc.
Acc.

Nom.

такі

Acc.

Nom.

отакий

Acc.

Nom.

отака

Acc.

той (inanimate),
того (animated)
ту
те
ті (inanimate),
тих (animated)
отой (inanimate),
отого (animated)
оту
оте
оті (inanimate),
отих (animated)
цей (inanimate),
цього (animated)
цю
це
ці (inanimate),
цих (animated)
оцей (inanimate),
оцього (animated)
оцю
оце
оці (inanimate),
оцих (animated)
такий (inanimate),
такого (animated)
таку
таке
такі (inanimate),
таких (animated)
отакий (inanimate),
отакого (animated)
отаку
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Nom.

отаке

Acc.

Nom.

отакі

Acc.

отаке
отакі (inanimate),
отаких (animated)

As you know, demonstrative pronouns answer the same questions as adjectives.
The question «який?» of the nominative case (of the demonstrative pronouns той, отой,
цей, оцей, такий, отакий what agreed with inanimate nouns of masculine gender singular)
coincides with the form of the accusative case (with the question «який?»). But the question
«який?» of the nominative case (of the demonstrative pronouns той, отой, цей, оцей, такий,
отакий what agreed with animated nouns of masculine gender singular) transforms into the
question «якого?» in the accusative case [«який?» of demonstrative pronouns what agreed
with inanimate nouns (case 1) → «який?» (case 4); «який?» of demonstrative pronouns
what agreed with animated nouns (case 1) → «якого?» (case 4)].
The question «яка?» of the nominative case (of the demonstrative pronouns та, ота, ця,
оця, така, отака what agreed with animated and inanimate nouns of feminine gender singular)
transforms into the question «яку?» in the accusative case [«яка?» of demonstrative pronouns what agreed with animated and inanimate nouns (case 1) → «яку?» (case 4)].
The question «яке?» of the nominative case (of the demonstrative pronouns те, оте, це,
оце, таке, отаке what agreed with animated and inanimate nouns of neuter gender singular)
coincides with the form of the accusative case «яке?» [«яке?» of demonstrative pronouns
what agreed with animated and inanimate nouns (case 1) → «яке?» (case 4)].
The question «які?» of the nominative case (of the demonstrative pronouns ті, оті, ці,
оці, такі, отакі what agreed with inanimate nouns of masculine, feminine and neuter gender in
plurality) coincides with the form of the accusative case («які?»). But the question «які?» of
the nominative case (of the demonstrative pronouns ті, оті, ці, оці, такі, отакі what agreed
with animated nouns of masculine, feminine and neuter gender in plurality) transforms into
the question «яких?» in the accusative case [«які?» of demonstrative pronouns what agreed
with inanimate nouns (case 1) → «які?» (case 4); «які?» of demonstrative pronouns what
agreed with animated nouns (case 1) → «яких?» (case 4)].
Possessive pronouns in the accusative case have forms, which are given in the table below.
Read and study the given table attentively.
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Nom.

мій

Acc.

Nom.
Nom.

моя
моє

Acc.
Acc.

Nom.

мої

Acc.

Nom.

твій

Acc.

Nom.
Nom.

твоя
твоє

Acc.
Acc.

Nom.

твої

Acc.

мій (inanimate),
мого (animated)
мою
моє
мої (inanimate),
моїх (animated)
твій (inanimate),
твого (animated)
твою
твоє
твої (inanimate),
твоїх (animated)

Nom.
Nom.

його
її

Acc.
Acc.

Nom.

наш

Acc.

Nom.
Nom.

наша
наше

Acc.
Acc.

Nom.

наші

Acc.

Nom.

ваш

Acc.

Nom.
Nom.

ваша
ваше

Acc.
Acc.

Nom.

ваші

Acc.

Nom.

їхній

Acc.

Nom.
Nom.

їхня
їхнє

Acc.
Acc.

Nom.

їхні

Acc.

Nom.
Nom.
Nom.
Nom.

свій (my, your, his,
her, its, our, their, own)
своя (my, your, his,
her, its, our, their, own)
своє (my, your, his,
her, its, our, their, own)
свої (my, your, his, her,
its, our, their, own)

Acc.

його
її
наш (inanimate),
нашого (animated)
нашу
наше
наші (inanimate),
наших (animated)
ваш (inanimate),
вашого (animated)
вашу
ваше
ваші (inanimate),
ваших (animated)
їхній (inanimate),
їхнього (animated)
їхню
їхнє
їхні (inanimate),
їхніх (animated)
свій (inanimate),
свого (animated)

Acc.

свою

Acc.

своє

Acc.

свої (inanimate),
своїх (animated)

The question «чий?» of the nominative case (of possessive pronouns which agreed
with inanimate nouns of masculine gender singular) coincides with the form of the accusative
case singular form («чий?»). But the question «чий?» of the nominative case (of possessive
pronouns which agreed with animated nouns of masculine gender singular) transforms into
the question «чийого?» in the accusative case singular form [«чий?» inanimate (case 1) →
«чий?» (case 4); «чий?» animated (case 1) → «чийого?» (case 4)].
The question «чия?» of the nominative case (of possessive pronouns which agreed with animated and inanimate nouns of feminine gender singular) transforms into the question «чию?» in
the accusative case singular form [«чия?» animated and inanimate (case 1) → «чию?» (case 4)].
The question «чиє?» of the nominative case (of possessive pronouns which agreed with
animated and inanimate nouns of neuter gender singular) coincides with the form of the accusative case singular form («чиє?») [«чиє?» animated and inanimate (case 1) → «чиє?» (case 4)].
The question «чиї?» of the nominative case (of possessive pronouns which agreed with inanimate nouns of masculine, feminine and neuter gender in plurality) coincides with the form
of the accusative case singular form («чиї?»). But the question «чиї?» of the nominative case
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(of possessive pronouns which agreed with animated nouns of masculine, feminine and neuter
gender in plurality) transforms into the question «чиїх?» in the accusative case singular form
[«чиї?» inanimate (case 1) → «чиї?» (case 4); «чиї?» animated (case 1) → «чиїх?» (case 4)].
Adjectives in the accusative case have forms which are given in the table below. Read and
study the given table attentively.
Nom.

hard form

Acc.

Nom.

голубий

Acc.

Nom.
Nom.

голуба
голубе

Acc.
Acc.

Nom.

голубі

Acc.

Nom.

soft form

Acc.

Nom.

синій

Acc.

Nom.
Nom.

синя
синє

Acc.
Acc.

Nom.

сині

Acc.

hard form
голубий (inanimate),
голубого (animated)
голубу
голубе
голубі (inanimate),
голубих (animated)
soft form
синій (inanimate),
синього (animated)
синю
синє
сині (inanimate),
синіх (animated)

All adjectives of hard form in the accusative case have ends the same as in the word
голубий. All adjectives of soft form in the accusative case have ends the same as in the word
синій given in the table.
The question «який?» of the nominative case (of adjectives, which agreed with inanimate nouns of masculine gender singular) coincides with the form of the accusative case
singular form («який?»). But the question «який?» of the nominative case (of adjectives,
which agreed with animated nouns of masculine gender singular) transforms into the question
«якого?» in the accusative case of singular form [«який?» inanimate (case 1) → «який?»
(case 4); «який?» animated (case 1) → «якого?» (case 4)].
The question «яка?» of the nominative case (of adjectives, which agreed with inanimate and
animated nouns of feminine gender singular) transforms into the question «яку?» in the accusative case of singular form [«яка?» inanimate and animated (case 1) → «яку?» (case 4)].
The question «яке?» of the nominative case (of adjectives, which agreed with inanimate
and animated nouns of neuter gender singular form) coincides with the form of the accusative
case singular form («яке?») [«яке?» inanimate and animated (case 1) → «яке?» (case 4)].
The question «які?» of the nominative case (of adjectives, which agreed with inanimate
nouns of masculine, feminine and neuter gender in plurality) coincides with the form of the
accusative case plural form («які?»). But the question «які?» of the nominative case (of adjectives, which agreed with animated nouns of masculine, feminine and neuter gender in plurality)
transforms into the question «яких?» in the accusative case of plural form [«які?» inanimate
(case 1) → «які?» (case 4); «які?» animated (case 1) → «яких?» (case 4)].
As you know, nouns, personal pronouns, demonstrative pronouns, possessive pronouns and
adjectives agree in singular and plural form, in gender and in the case. Accordingly, in the accusative case inanimate nouns of masculine gender singular agree with adjectives, demonstrative
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pronouns and possessive pronouns which are used in corresponding forms of masculine gender
singular. Animated nouns of masculine gender singular agree with adjectives, demonstrative
pronouns and possessive pronouns which are used in corresponding forms of masculine gender
singular. Inanimate and animated nouns of feminine gender singular agree with adjectives,
demonstrative pronouns and possessive pronouns which are used in corresponding forms of
feminine gender singular. Inanimate and animated nouns of neuter gender singular agree with
adjectives, demonstrative pronouns and possessive pronouns which are used in corresponding forms of neuter gender singular. Inanimate nouns of plural form agree with adjectives,
demonstrative pronouns and possessive pronouns which are used in corresponding forms in
plurality. Animated nouns of plural form agree with adjectives, demonstrative pronouns and
possessive pronouns which are used in corresponding forms in plurality.
Look:
І. 1. Я бачу отой мій блакитний светр. (Що я бачу? Який светр я бачу? Чий светр
я бачу?).
2. Я знаю того твого рідного брата. (Кого я знаю? Якого брата я знаю? Чийого
брата я знаю?).
ІІ. 1. Я слухаю оцю вашу гарну музику. (Що я слухаю? Яку музику я слухаю? Чию
музику я слухаю?).
2. Я поважаю цю твою добру сестру. (Кого я поважаю? Яку сестру я поважаю? Чию
сестру я поважаю?).
ІІІ. 1. Ми купуємо це ваше свіже молоко. (Що ми купуємо? Яке молоко ми купуємо?
Чиє молоко ми купуємо?).
2. Я люблю це його спокійне немовля. (Кого я люблю? Яке немовля я люблю? Чиє
немовля я люблю?).
IV. 1. Я люблю ці ваші свіжі фрукти. (Що я люблю? Які фрукти я люблю? Чиї
фрукти я люблю?).
2. Я бачу цих ваших хороших студентів. (Кого я бачу? Яких студентів я бачу? Чиїх
студентів я бачу?).
Sometimes with the accusative case we use the verbs of motion continual іти, ходити,
їхати, їздити.
The verbs іти and їхати are uni-directional.
The verbs іти and їхати are used in form of the Present Tense denote making the action in a details direction now or at some time in the future (e. g. «I am going to sleep»).
The verbs іти and їхати are used in form of the Past Tense denote being in process of
making the action at some time in the past (e. g. «Him was driving to the Kyiv while Oksana
was sleeping»).
The verbs іти and їхати are used in form of the Future Tense denote being in process
of making the action at some time in the future (e. g. «She will be playing while Feel will be
sleeping»).
The verbs: ходити and їздити are multi-directional. These verbs denote:
— the motion of itself (e. g. «I like walking»);
— making the action, but with no details of direction specified (e. g. «Every week I walk in
the flower market»);
— making the action there and back (e. g. «One month ago she went to USA»).
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As we observe verbs of motion coordinated with nouns and another coordinated with
these nouns parts of speech used in form of the accusative case after them (after verbs of motion). Let’s repeat forms of the verbs of motion іти, їхати, ходити, їздити in the Present, Past
and Future Tenses:
The Present Tense
Іти
Їхати
я іду
я їду
ти ідеш
ти їдеш
він / вона / воно іде
він / вона / воно їде
ми ідемо
ми їдемо
ви ідете
ви їдете
вони ідуть
вони їдуть
The Past Tense
Іти
їхати
він ішов
він їхав
вона ішла
вона їхала
воно ішло
воно їхало
вони їхали
вони ішли
The Future Tense
Іти
їхати
я буду іти
я буду їхати
ти будеш іти
ти будеш їхати
він / вона / воно буде іти
він / вона / воно буде їхати
ми будемо іти
ми будемо їхати
ви будете іти
ви будете їхати
вони будуть іти
вони будуть їхати
The Present Tense
Ходити
Їздити
я ходжу
я їжджу
ти ходиш
ти їздиш
він / вона / воно ходить
він / вона / воно їздить
ми ходимо
ми їздимо
ви ходите
ви їздите
вони ходять
вони їздять
The Past Tense
Ходити
Їздити
він ходив
він їздив
вона ходила
вона їздила
воно ходило
воно їздило
вони ходили
вони їздили
The Future Tense
Ходити
Їздити
я буду ходити
я буду їздити
ти будеш ходити
ти будеш їздити
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він / вона / воно буде ходити
він / вона / воно буде їздити
ми будемо ходити
ми будемо їздити
ви будете ходити
ви будете їздити
вони будуть ходити
вони будуть їздити
Look at some examples:
Олександр іде на консультацію.
Ніна рідко їде у музей.
Олександр ішов на консультацію.
Ніна рідко їхала у музей.
Олександр буде іти на консультацію. Ніна рідко буде їхати у музей.
Максим іде у гуртожиток.
Оля щороку їде у Київ.
Максим ішов у гуртожиток.
Оля щороку їхала у Київ.
Максим буде іти у гуртожиток.
Оля щороку буде їхати у Київ.
Степан іде на заняття.
Моніка їде у консульство.
Степан ішов на заняття.
Моніка їхала у консульство.
Степан буде іти на заняття.
Моніка буде їхати у консульство.
Я щодня ходжу в університет.
Ми їздимо на екскурсію.
Я щодня ходив в університет.
Ми їздили на екскурсію.
Я щодня буду ходити в університет. Ми будемо їздити на екскурсію.
Ми часто ходимо у бібліотеку.
Ми їздимо у лікарню.
Ми часто ходили у бібліотеку.
Ми їздили у лікарню.
Ми часто будемо ходити у бібліотеку. Ми будемо їздити у лікарню.
Вона інколи ходить у театр.
Вони їздять на виставку.
Вона інколи ходила у театр.
Вони їздили на виставку.
Вона інколи буде ходити у театр.
Вони будуть їздити на виставку.
As you see from the examples (sentences) given above with verbs of motion sometimes
we can to see such words like: часто / often, рідко / seldom, інколи / sometimes, завжди / always, щодня / daily (every day), щотижня / every week, щомісяця / monthly (every month),
щороку / every year, постійно / constantly, регулярно / regularly.
Зверніть увагу! / Pay attention!
іти (ходити) пішки
[to walk, to go on foots]

їхати (їздити) [to go, to drive, to ride, to travel] (на чому?
Місц. відм.)
на автобусі, на велосипеді, на коні, на маршрутці, на машині,
на метро, на мотоциклі, на таксі, на трамваї, на тролейбусі

The nouns directed by verbs of motion answer the question «куди?» («where?»).
You mast to remember: in the locative case nouns answer the question «де?» («where?»)
(when we tell about location in what situated subject or object or action takes place). In
the accusative case the nouns directed by verbs of motion answer the question «куди?»
(«where?») (when we speak about direction in what some subject or object moves). Look on
the table given below:
Місцевий відмінок
(the locative case).
Я навчаюся
в університеті.

Запитання. (Questions).

Знахідний відмінок
(the accusative case).

Запитання. (Questions).

Де? (Where?)

Я їду в університет.

Куди? (Where?)
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Кожного літа
я відпочиваю на морі.
Я купую продукти
на ринку.
Я роблю домашнє
завдання у бібліотеці.

Де? (Where?)

Щороку я їжджу
на море.

Куди? (Where?)

Де? (Where?)

Зараз я іду на ринок.

Куди? (Where?)

Де? (Where?)

Щодня я ходжу
у бібліотеку.

Куди? (Where?)

Look on the one more table with nouns used in forms of the locative and accusative cases
and with verbs of motion used with nouns in form of the accusative case:
— Куди (where) ти ідеш? (Зн. відм.)
— Я іду в університет. (Зн. відм.)
— Де (where) ти навчаєшся? (Місц. відм.)
— Я навчаюся в університеті. (Місц. відм.)
— Куди (where) ти ходиш? (Зн. відм.)
— Я ходжу у гуртожиток. (Зн. відм.)
— Де (where) ти живеш? (Місц. відм.)
— Я живу у гуртожитку. (Місц. відм).

— Куди (where) ти їдеш? (Зн. відм.)
— Я їду на море. (Зн. відм.)
— Де (where) ти відпочиваєш? (Місц. відм.)
— Я відпочиваю на морі. (Місц. відм.)
— Куди (where) ти їздиш? (Зн. відм.)
— Я їжджу у зоопарк. (Зн. відм.)
— Де (where) ти гуляєш? (Місц. відм.)
— Я гуляю у зоопарку. (Місц. відм.)

Зверніть увагу на синонімічність речень / pay attention on the synonymy of the
sentences:
Ходити, їздити (куди? / where?) Зн. відм. = бути (де? / where?) Місц. відм.
Друзі ходять у кінотеатр. = Друзі бувають у кінотеатрі.
Друзі ходили у кінотеатр. = Друзі бували у кінотеатрі.
Друзі будуть ходити у кінотеатр. = Друзі будуть бувати у кінотеатрі.
Дівчата їздять на море. = Дівчата бувають на морі.
Дівчата їздили на море. = Дівчата бували на морі.
Дівчата будуть їздити на море. = Дівчата будуть бувати на морі.

When instead of the multi-directional verbs ходити and їздити we will to use the unidirectional verbs іти and їхати we cannot to be sue in result of the action. Therefore in some
situations will be correct to use the word можливо (probably) in the analogous to the given in
the table above sentences with the nouns used in the form of the locative case after the corresponding forms of the verb бути. Look:
Студенти ідуть у деканат. = Студенти можуть бути у деканаті (therefore Студенти
будуть у деканаті).
Студенти ішли у деканат. = Студенти могли бути у деканаті (therefore Студенти були
у деканаті).
Студенти будуть іти у деканат. = Студенти можуть бути у деканаті (therefore
Студенти будуть у деканаті).
Дівчата їдуть на стадіон = Дівчата можуть бути на стадіоні (therefore Дівчата будуть
на стадіоні).
Дівчата їхали на стадіон. = Дівчата могли бути на стадіоні (therefore Дівчата були
на стадіоні).
Дівчата будуть їхати на стадіон. = Дівчата можуть бути на стадіоні (therefore Дівчата
будуть на стадіоні).
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Порівняйте / compare:
Де він? / Where is him?
(Місц. відм. / The Loc. Case)
Тут / here ≠ там / there
зліва (ліворуч) / left, to (at, from, on) the left ≠
справа (праворуч) / to the right, on (at) the right
вгорі (зверху) / above ≠ внизу (знизу) / below

Куди він іде? / Where does him go?
(Знах. відм. / The Accus. case)
сюди / here ≠ туди / there
наліво (ліворуч) / to the left, on the left (hand) ≠
направо (праворуч) / to the right, rightwards
вгору / up, upward (s) ≠ вниз / down, downwards

Before you begin to study the accusative case you met already the prepositions в / у,
на with some nouns used in form of the locative case. These combinations of words (nouns
with the prepositions в/у, на) you can see in the table given below:
прийменники (prepositions) в, у
в аудиторії, в інституті, в університеті
у блоці, у будинку, у деканаті, у залі, у кабінеті,
у кімнаті, у класі, у коридорі, у корпусі,
у лабораторії,
у ректораті, у холі, у школі
у групі, у сім’ї
в аптеці
у кінотеатрі, у лікарні, у магазині, у поліклініці,
у театрі
у клубі, у музеї
у зоопарку, у місці, у парку, у саду,
у скверику, у сквері, у центрі

прийменник (preposition) на
на анатомії, на гістології, на екзамені,
на занятті, на лекції, на парі, на першому
поверсі, на сесії, на українській мові, на уроці,
на факультеті, на фізиці, на фізіології, на хімії
на першому курсі
на заводі, на пошті, на роботі, на фабриці
на вечорі, на зборах, на концерті,
на мітингу
на базарі, на вокзалі, на вулиці,
на дорозі, на площі, на проспекті,
на ринку, на стадіоні, на тротуарі

у Гані, у горах, у Гімалаях, у Карпатах, у країні,
у місті, у Непалі, у республіці, у Саудівській
на батьківщині, на заході, на морі, на півдні,
Аравії, у селі, у Сирії, у Сомалі, у столиці,
на півночі, на полі, на сході, на Чорному морі
у Судані
в Ефіопії, в Індії, в Україні

As you can see the prepositions: в, у, на in the given combinations of words used in form
of the locative case preserved in the accusative case too. Look attentively on the given table.
Read, write and memorize some fraises with these prepositions:

Він
вона

іде,
їде

в аудиторію, в інститут,
в університет
у блок, у будинок, у деканат,
у зал, у кабінет, у кімнату,
у клас, у коридор, у корпус,
у лабораторію, у ректорат, у хол,
у школу
у групу, у сім’ю
в аптеку
у кінотеатр, у лікарню, у магазин,
у поліклініку, у театр

він
вона

іде

на анатомію, на гістологію,
на екзамен, на заняття, на лекцію,
на пару, на перший поверх,
на сесію, на українську мову,
на урок,
на факультет, на фізику,
на фізіологію, на хімію
на перший курс
на завод, на пошту, на роботу,
на фабрику
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на вечір, на збори, на концерт,
на мітинг
на базар, на вокзал, на вулицю,
на дорогу, на площу, на проспект,
на ринок, на стадіон, на тротуар

у клуб, у музей
у зоопарк, у місце, у парк, у сад,
у сквер, у скверик, у центр
в Індію, в Ефіопію,
в Україну
у Гану, у Гімалаї, у гори,
у Карпати, у країну, у місто,
у Непал, у республіку,
у Саудівську Аравію, у село,
у Сирію, у Сомалі, у столицю,
у Судан

на батьківщину, на захід,
на море, на південь, на північ,
на поле, на схід, на Чорне море

As you know nouns used in form of the locative case, what describe time (period) answer
the question «when?» («коли?»). For example:
1. У минулому році я жив в Індії. (Коли я жив в Індії?)
2. У жовтні я купив машину. (Коли я купив машину?)
3. У листопаді Світлана почала пропускати заняття. (Коли Світлана почала пропускати заняття?)
Accordingly the nouns that denote the days of the week and used in form of the accusative
case answer the question «коли?» («when?») too. The question «що?» of the nominative case
(of the inanimate nouns of masculine and feminine gender singular, what denote the days of the
week) transforms into the question «коли?» in the accusative case [«що?» inanimate (case 1)
→ «коли?» (case 4)].
Look on the table with the nouns what denote the days of the week in forms of the nominative and accusative cases given below:
Nom.
понеділок
вівторок
середа
четвер
п’ятниця
субота
неділя

Question
що?
що?
що?
що?
що?
що?
що?

Acc.
у понеділок
у вівторок
у середу
у четвер
у п’ятницю
у суботу
у неділю

Question
коли?
коли?
коли?
коли?
коли?
коли?
коли?

Control questions / Контрольні запитання:
— What do you know about the accusative case in the Ukrainian language?
— What functions of this case do you know?
— What ends of animated and inanimate nouns of singular form masculine gender in form
of the accusative case do you know?
— What questions of animated and inanimate nouns of singular form masculine gender do
answer in form of the accusative case?
— What ends of animated and inanimate nouns of singular form feminine gender in form
of the accusative case do you know?
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— What questions do nouns of singular form feminine gender answer in form of the accusative case?
— What ends of animated and inanimate nouns of singular form neuter gender in form of
the accusative case do you know?
— What questions do animated and inanimate nouns of singular form neuter gender answer in form of the accusative case?
— What do you know about verbs what use with nouns and another parts of speech used in
form of the accusative case?
— What do you know about verbs what demand the accusative case (about verbs, what
demand the nouns or personal pronouns (and agreed with these nouns and personal pronouns
parts of speech) what used in the form of the accusative case after them)?
— Name verbs what demand the accusative case.
— What ends of animated and inanimate nouns of plural form masculine, feminine and
neuter gender in form of the accusative case do you know?
— What questions of animated and inanimate nouns of plural form masculine, feminine
and neuter gender in form of the accusative case do you know?
— How to change personal pronouns in form of the accusative case?
— What questions do personal pronouns answer in form of the accusative case?
— How to change demonstrative pronouns in form of the accusative case?
— What questions do demonstrative pronouns answer in form of the accusative case?
— How to change possessive pronouns in form of the accusative case?
— What questions do possessive pronouns answer in form of the accusative case?
— How to change adjectives of hard form (how to change ends of adjectives of hard form)
in form of the accusative case?
— How to change adjectives of soft form (how to change ends of adjectives of soft form)
in form of the accusative case?
— What questions do answer adjectives used in form of the accusative case?
— How to agree nouns, personal pronouns, adjectives, demonstrative pronouns and possessive pronouns in form of the accusative case?
— What verbs of motion use with the accusative case (with personal pronouns, nouns and
agreed with them (with these nouns and personal pronouns) parts of speech used in form of the
accusative case) do you know?
— What questions do the nouns and personal pronouns directed by verbs of motion answer in form of the accusative case?
— What is the difference between the questions «де?» and «куди?» do you know?
— What rules of using the prepositions: в/у, на do you know?
— What question do answer the nouns what denote the days of the week and used in form
of the accusative case?
— What nouns answer the question «коли?».
Control tasks / Контрольні завдання:
Вправа 1. Відкрийте дужки.
1.Я хочу (пальто). 2. Я хочу купити (піджак). 3. Я маю купити (сукня). 4. Мені треба
купити (сорочка). 5. Мені необхідно купити (словник). 6. Ти хочеш (куртка). 7. Ти хочеш
вибрати (светр). 8. Ти маєш вибрати (шуба). 9. Тобі треба вибрати (блузка). 10. Тобі необхідно вибрати (пальто).
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Вправа 2. Відкрийте дужки.
1. Вона хоче (спідниця). 2. Вона хоче подивитись на (костюм). 3. Вона має подивитись на (шарф). 4. Їй треба подивитись на (пояс). 5. Їй необхідно подивитись на (шапка).
6. Він хоче поміняти (сукня). 7. Йому треба поміняти (гривня). 8. Він може поміняти (долар). 9. Йому необхідно поміняти (плащ). 10. Вчора ми поміняли (замок).
Вправа 3. Відкрийте дужки.
1.Де ми можемо поміряти (светр)? 2. Нам треба поміряти (костюм). 3. Нам необхідно вибрати сумку. 4. Ми хочемо вибрати підручник. 5. Ми хочемо вибрати (парасоля). 6. Ви хочете
поміряти (блузка). 7. Вам необхідно поміряти (шуба). 8. Вам треба поміряти (шапка).
Вправа 4. Відкрийте дужки.
1. Ви думаєте про (лекція). 2. Ви хочете поміняти (білет). 3. Вам треба поміняти
(пальто). 4. Вам необхідно виконати домашнє (завдання). 4. Вони люблять (спорт). 5. Їм
треба подивитися (телевізор). 6. Їм необхідно прочитати цей (текст). 7. Вони хочуть побачити (друг). 8. Ми купуємо (квиток) на вокзалі. 9. Подруга побачила цю (фотографія)
у газеті. 10. Я знайшла необхідну (вправа) у підручнику.
Вправа 5. Продовжіть речення, використовуючи слова у дужках:
1. У магазині я купую (булка). 2. У кафе я їм (суп). 3. У ресторані я замовляю
(курка). 4. На ринку я вибираю (виноград). 5. На вокзалі я замовляю (квиток). 6. У гуртожитку я міняю (білизна). 7. У читальному залі я слухаю (лекція). 8. У бібліотеці ми
беремо (атлас). 9. Біля викладацької кімнати ми чекаємо (викладач). 10. У кімнаті я дивлюсь (телевізор).
Вправа 6. Дайте відповідь на запитання.
1. Що слухає Ігор? (Пісня). 2. Про що розповідає Оксана? (Подорож). 3. Що виконує студент? (Завдання). 4. Кого слухають викладачі? (Ректор). 5. Про що він пише?
(Гуртожиток). 6. Що вони читають? (Лист). 7. Що перекладає Фортун? (Речення). 8.
Кого я дуже люблю? (Бабуся). 9. Кого я добре знаю? (Студентка). 10. Кого я поважаю?
(Професор).
Вправа 7. Дайте відповіді на запитання. У вашій відповіді використовуйте слова,
подані у дужках.
1.Кого я бачив вчора? (Друг). 2. Кого любить мама? (Син). 3. Що я знаю? (Відповідь).
4. Що я люблю їсти? (Морозиво). 5. Що п’є Ігор? (Кава). 6. Що на парі читає студент?
(Текст). 7. Що вчить Дія? (Діалог). 8. Що повторює Оксана? (Табличка). 9. Кого ви добре
пам’ятаєте? (Іноземець). 10. Що готує сестра? (Вечеря).
Вправа 8. Продовжити речення.
1.Ти любиш (що?)… 2. Ви малюєте (що?)… 3. Ми міняємо (що?)… 4. Ви любите
(що?)… 5. Я вибираю (що?)… 6. Ти вибираєш (кого?)… 7. Я знаю (кого?)… 8. Ми знаємо
(кого?)… 9. Племінниця пише (що?)… 10. Ми повторюємо (що?)…
Вправа 9. Дайте відповіді на запитання, використовуючи слова у дужках.
1. Що ви купуєте у магазині? (Кефір, йогурт, сметана, цукор, печиво, сир, молоко,
хліб, ковбаса, риба, морозиво). 2. Що ви їсте в Україні? (Картопля, м’ясо, суп, борщ,
сир, сметана, ковбаса, печиво, торт, риба, шоколад). 3. Кого ви знаєте? (Викладач, секретар, лаборант, куратор, декан, ректор, комендант, лікар, медбрат, медсестра, продавець, учитель, актор, співак, президент). 4. Що ви бачите на вулиці? (Дорога, тротуар,
машина, автобус, маршрутка, магазин, дерево, трава, кущ, клумба, пам’ятник). 5. Що ви
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вибираєте у магазині? (Куртка, шуба, сукня, спідниця, штани, сорочка, блузка, піджак,
костюм, пальто, плащ, куртка). 6. Що ви звичайно п’єте в Україні? (Чай, вода, молоко,
сік, кава, пиво, горілка, вино). 7. Що я бачу? (Телевізор, стіл, ліжко, телефон, виделка, ніж, тарілка, каструля, сковорідка, ложка). 8. Кого я бачу? (Мама, тато, брат, сестра,
племінник, племінниця, син, дочка, дядько, тітка, дідусь, бабуся, чоловік, жінка, дружина). 9. На кого я дивлюсь? (Друг, подруга, знайомий, артист, президент, спортсмен,
декан, комендант). 10. На що я дивлюсь? (Словник, підручник, телефон, олівець, лампа,
кімната, вікно, стіл, гумка, зошит, ключ, замок, куток). 11. Про кого я думаю? (Мама,
брат, друг, студент, спортсмен, дідусь, бабуся, родич, онук, онука, бібліотекар, лаборант).
12. Про що я думаю? (Сон, обід, вечеря, сніданок, пара, екзамен, консультація, спорт,
відпочинок, робота).
Вправа 10. Дайте відповіді на запитання, використовуючи слова у дужках.
1. Кого ви бачите на лекції? (Одногрупник). 2. Кого ви бачите у корпусі? (Ректор).
3. Що ви бачите на вулиці? (Тролейбус). 4. Що ви вивчали на занятті? (Тема). 5. Що ви
добре знаєте? (Відмінок). 6. Що ви зараз будете читати? (Текст). 7. Що у вас є у кімнаті?
(Килим).
Вправа 11. Поставте усі можливі запитання до речень.
1. У мене є ручка. 2. У нас є телевізор. 3. У вас є вправа. 4. У них є завдання. 5. У неї
є шафа. 6. У нього є комп’ютер. 7. У тебе є словник. 8. У неї є підручник. 9. Зараз у нас
є пара. 10. У вас є робота.
Вправа 12. Відкрийте дужки.
1. На ринку я купую (сметана). 2. У хлібному відділі я купую (булка). 3. У молочному магазині ви купуєте (молоко). 4. (Масло) я купую у молочному відділі магазину. 5.
(М’ясо) ви купуєте на базарі. 6. (Торт) можна купити у кондитерському відділі. 7. (Светр)
я приміряю на базарі. 8. (Олію) я можу купити у відділі «Бакалія». 9. У магазині я приміряю (пальто). 10. (Джинси) я вибираю на базарі.
Вправа 13. Продовжіть речення.
1. Я їм … 2. Я люблю … 3. Ви поважаєте … 4. Ви бачите … 5. Олег поважає … 6. Я вчу …
7. Ми робимо … 8. Вони їдять … 9. Діти розуміють … 10. Оля і Максим готують …
Вправа 14. Замість крапок поставте необхідні дієслова.
1. Я … морозиво. 2. Ви … цікавий фільм. 3. Студентка … вправу. 4. Комп’ютер можна … у магазині. 5. Продавець … рибу. 6. Ми … українську мову і гістологію. 7. Фільм
ми … у кінотеатрі. 8. Зошит можна … у відділі чи у магазині канцтоварів. 9. … сукню
можна у відділі жіночого одягу. 10. … картоплю у сковорідці.
Вправа 15. Відкрийте дужки. Для цього подані у дужках особові займенники поставте у форму знахідного відмінка.
1. Це зошит. Я (він) вибираю. 2. Це ручка. Я (вона) вибираю. 3. Це печиво. Я (воно)
вибираю. 4. Це олівець. Я (він) вибираю. 5. Це гумка. Я (вона) вибираю. 6. Це молоко.
Я (воно) вибираю. 7. Це підручник. Я (він) вибираю. 8. Це атлас. Я (він) вибираю. 9. Це
морозиво. Я (воно) вибираю. 10. Це словник. Я (він) вибираю.
Вправа 16. Відкрийте дужки. Для цього подані у дужках особові займенники поставте у форму знахідного відмінка.
1. Це посуд. Ти (він) купуєш. 2. Це овочі. Ти (вони) купуєш. 3. Це сметана. Ти (вона)
купуєш. 4. Це сир. Ти (він) купуєш. 5. Це м’ясо. Ти (воно) купуєш. 6. Це огірки. Ти (вони)
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купуєш. 7. Це помідор. Ти він купуєш. 8. Це молоко. Ти (воно) купуєш. 9. Це морква. Ти
(вона) купуєш. 10. Це фрукти. Ти (вони) купуєш.
Вправа 17. Відкрийте дужки. Для цього подані у дужках особові займенники
поставте у форму знахідного відмінка.
1. У мене є мама. Я пам’ятаю про (вона). 2. У мене є брат. Я пам’ятаю про (він).
3. У мене є батьки. Я пам’ятаю про (вони). 4. У мене є родич. Я пам’ятаю про (він). 5.
У мене є сім’я. Я пам’ятаю про (вона). 6. У мене є завдання. Я пам’ятаю про (воно). 7.
У мене є робота. Я пам’ятаю про (вона). 8. У мене є цуценя. Я пам’ятаю про (воно). 9.
У мене є тваринка. Я пам’ятаю про (вона).
Вправа 18. Відкрийте дужки. Для цього подані у дужках особові займенники поставте у форму знахідного відмінка. Поставте запитання до особових займенників
у формі називного і у формі знахідного відмінка.
1. Де Ірина? Я зустрів (вона) на вулиці. 2. Де працює Світлана? Я чув про (вона)
багато хорошого. 3. Де зараз Віктор? Я вчора бачив (він) у кінотеатрі. 4. Де зараз живе
Іван? Я хочу піти до (він) у гості. 5. Де мої діти? Я давно нічого про (вони) не чула. 6. Де
мої речі? Вчора я забула (вони) в аудиторії. 7. Де моє цуценя? Ви щось чули про (воно)?
8. Ось моє завдання. Я візьму (воно) після пари. 9. Ось на фотографії моя мама. Я багато
розповідала тобі про (вона). 10. Ось моя подруга. Я давно не бачила (вона).
Вправа 19. Дайте по дві відповіді на кожне запитання, використовуючи слова і
фрази у дужках.
1. Що я бачу? (цей стіл, він). 2. Що купує Оксана? (той комп’ютер, він). 3. Що заповнює викладач? (оцей журнал, він). 4. Що малює хлопчик? (те сонце, воно). 5. Що робить
дівчинка? (ця вправа, вона). 6. Що виконує студент? (оте завдання, воно). 7. Що обмінює
юнак? (оця сорочка, вона). 8. Що готує сестра? (та вечеря, вона). 9. Що читає товариш?
(ота книжка, вона). 10. Що любить дитина? (те морозиво, воно).
Вправа 20. Поставте запитання до фрази загалом і до кожного слова у цій фразі
зокрема у дужках. Відкрийте дужки. Поставте запитання до речення загалом і до кожного слова у реченні зокрема.
1. У магазині я дивлюсь на (та нова книжка). 2. У магазині ви просите показати вам
(ця сучасна сукня). 3. У магазині ти приміряєш (ота жовта сорочка). 4. У магазині він
приміряє (оця блакитна шапка). 5. У магазині вони обмінюють (оте велике пальто). 6.
У магазині ми міняємо (та літня блузка). 7. У бібліотеці я запитую про (ота нова книжка).
8. У бібліотеці я питаю про (той українсько-англійський словник). 9. У бібліотеці я беру
(оцей анатомічний атлас). 10. У бібліотеці вони читають (отой медичний журнал). 11.
У бібліотеці ми міняємо (цей старий підручник). 12. У бібліотеці студенти обмінюють
(той українсько-англійський словник).
Вправа 21. Дайте по дві відповіді на кожне запитання, використовуючи фрази і
особові займенники у дужках.
1. Можу я побачити (та моя гарна сестра, вона)? 2. Де я можу приміряти (оцей ваш
голубий светр, він)? 3. Ви можете обміняти (ця моя оранжева майка, вона)? 4. Де я можу
подивитись (отой ваш цікавий фільм, він)? 5. Який саме (такий їхній англо-український
словник, він) ви порадите мені купити? 6. Ви вже бачили (така їхня нова сукня, вона)? 7.
Ви любите (отаке моє шоколадне морозиво, воно)? 8. Де продається (отой мій великий
м’який килим, він)? 9. Ви вже читали (такий мій довгий лист, він)? 10. Абхай уже знає
(оце його важке правило, воно)? 11. Ви розумієте (така їхня неправильна вимова, вона)?
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Вправа 22. Поставте у форму знахідного відмінка. Поставте запитання до кожного слова у фразі (у формі називного і знахідного відмінків).
1. Цей мій великий м’яч. 2. Оця наша світла аудиторія. 3. Та ваша брудна парта. 4.
Оті їхні кольорові олівці. 5. Оцей її старанний студент. 6. Той ваш сучасний велосипед.
7. Отой наш хороший учень. 8. Ця твоя блакитна сукня. 9. Ці ваші важкі запитання. 10.
Ті їхні невиконані завдання.
Вправа 23. Змініть речення так, щоб підкреслені вказівні і присвійні займенники,
прикметники та іменники стояли у формі знахідного відмінка.
1. Це така моя синя ручка. 2. Це той ваш простий олівець. 3. Ось ця твоя біла
гумка. 4. Там те наше велике вікно. 5. Оця моя гарна ручка лежить на столі. 6. Та моя
рідна тітка живе в Індії. 7. Дзвонить отой його мобільний телефон. 8. У мене є такий
їхній чистий конверт. 9. У них є оцей їхній кольоровий телевізор. 10. Отой мій особистий стіл стоїть там.
Вправа 24. Дайте відповіді на запитання, використовуючи фрази у дужках.
1. Що ви читаєте? (Оця ваша велика цікава книжка). 2. Що ви дивитися? (Той їхній
пригодницький фільм). 3. Що їсть Степан? (Цей її смачний суп). 4. Що варить мама?
(Отой її український борщ). 5. Що ви забуваєте? (Оте ваше важке правило). 6. Що виконує Дебора? (Це її важке завдання). 7. Що ви берете у бібліотеці? (Оці наші підручники).
8. Хто вчиться у медуніверситеті? (Ці ваші старі друзі). 9. Про кого ви давно не чули?
(Ота наша нова студентка).
Вправа 25. Використайте дієслово іти чи їхати.
1. Незабаром почнеться пара, тому студенти … в аудиторію. 2. Ми … на екскурсію
на автобусі. 3. Марія … на метро. 4. Студенти … в кабінет. 5. Вони … на завод на тролейбусі. 6. Гуртожиток знаходиться недалеко, тому я … пішки. 7. Ми … у деканат. 8.
Кінотеатр далеко, тому ми … у кінотеатр на автобусі. 9. Магазин поруч, тому ми …
пішки. 10. Стадіон недалеко звідси, тому ми … на стадіон пішки.
Вправа 26. Дайте відповіді на запитання.
1. Ви ідете чи їдете в університет? 2. Ваш товариш іде чи їде в університет? 3. На чому їде в університет ваш товариш? 4. На чому ви їдете в університет? 5. На чому ще ви
можете їхати в університет? 6. Чому ви їдете в університет, а не ідете пішки? 7. Чому ви
ідете пішки, а не їдете на Театральну площу? 8. Як ви думаєте, ваш викладач іде чи їде
в університет? 9. Чому один ваш викладач іде в університет? 10. Чому інший ваш викладач їде в університет?
Вправа 27. Дайте ствердні і заперечні відповіді на запитання. Сформуйте з ними
діалоги, аналогічні до поданих у зразку.
Зразок:
— Микола працює на заводі?
— Так, він працює на заводі.
— Зараз Микола їде на завод?
— Так, зараз він їде на завод.
— Микола працює на заводі?
— Ні, він працює не на заводі, а на фабриці.
— Зараз Микола їде на завод?
— Ні, зараз він їде не на завод, а на фабрику.
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1. Ахмед був на стадіоні? 2. Ваш брат працює на фабриці? 3. Ти навчаєшся у школі?
4. Іра вчиться в університеті? 5. Ваша сестра зараз у поліклініці? 6. Твій племінник зараз
вдома. 7. Фадума була на пошті? 8. Ти вчора був на стадіоні? 9. Суніл вчора був у деканаті? 10. Ігор вчора був у лабораторії?
Вправа 28. Поставте запитання до підкреслених слів.
1. Я їду в Африку. 2. Ти ідеш у кіно. 3. Ви щороку їздите на море. 4. Я іду на п’ятий
поверх. 5. Ми їдемо на ринок. 6. Ви ідете у бібліотеку. 7. Ви їдете в Індію. 8. Ігор їде
у Сомалі. 9. Світлана їде у Сирію. 10. Степан їде у Гану. 11. Друзі їдуть у Саудівську
Аравію. 12. Андрій їде у Судан.
Вправа 29. Поставте запитання до підкреслених слів.
1. Я живу у Чернівцях. 2. Моя мама працює в університеті. 3. Я навчаюся на другому курсі. 4. Наші друзі живуть на третьому поверсі. 5. Оксана і Юрій стоять на балконі. 6. Оджо і Дебора бачили цей фільм у кінотеатрі. 7. Ви дивитеся телевізор у кімнаті.
8. Хасан живе у гуртожитку. 9. Ігор гуляє у парку. 10. Я стою на цьому місці. 11. Ми купуємо морозиво у магазині. 12. Алла бере підручник у бібліотеці.
Вправа 30. Замість крапок поставте необхідний прийменник.
1. Зараз я іду … магазин. 2. Оля сьогодні буде їхати … ринок. 3. Світлана завжди влітку
їздить відпочивати … море. 4. Мої батьки часто їздять … море. 5. Друзі ідуть … парк. 6.
Ми завжди зранку ідемо … університет. 7. Світлана і Олена ідуть … театр. 8. Друзі їдуть
… кінотеатр. 9. Наші одногрупники ідуть … деканат. 10. Вони їдуть …Театральну площу.
Вправа 31. Замість крапок поставте необхідний прийменник.
1. Я іду … третій поверх. 2. Ви ідете … гуртожиток. 3. Я іду … зупинку. 4. Степан
їде … вокзал. 5. Ірина їде … сесію. 6. Вчора друзі ходили … збори. 7. Щодня ми ходимо
… кафе. 8. Ігор сьогодні піде … ресторан. 9. Мої товариші вчора ходили … виставку.
10. Мої батьки минулого року їздили …Україну. 11. Мій брат зараз їде …Сомалі.
Вправа 32. Дайте відповіді на запитання.
1. Куди ви ідете зараз? (Лабораторія). 2. Куди ви ходили вранці (Лекція). 3. Куди
ви підете ввечері? (Клуб). 4. Куди зараз іде Марія? (Центр). 5. Куди вона їздила вчора? (Екскурсія). 6. Куди вона поїде завтра? (Цирк). 7. Куди зараз іде Ігор? (Корпус).
8. Куди він ішов вчора? (Площа). 9. Куди він піде завтра? (Музей). 10. Куди зранку
ходив Степан? (Вокзал).
Вправа 33. Дайте відповіді на запитання, використовуючи слова у дужках.
1. Де вчиться ваш молодший брат? (Школа). Куди він зараз іде? (Школа). 2. Де любить гуляти Аня? (Парк). Куди вона йде сьогодні? (Парк). 3. Де працює його батько?
(Завод). Куди він їде на тролейбусі? (Завод). 4. Де сьогодні були студенти? (Лабораторія).
Куди вони зараз ідуть? (Лабораторія). 5. Де були подруги? (Пошта). Куди вони зараз
їдуть? (Пошта). 6. Де живуть іноземні студенти? (Гуртожиток). Куди вони зараз ідуть?
(Гуртожиток). 7. Де є нові газети? (Кіоск). Куди іде Степан? (Кіоск). 8. Де знаходиться
деканат? (Перший поверх). Куди іде Адам? (Перший поверх). 9. Де відпочиває Світлана?
(Море). Куди вона незабаром буде їхати? (Море). 10. Де робить домашнє завдання Аніта?
(Читальний зал). Куди вона зараз іде? (Читальний зал).
Вправа 34. Дайте відповіді на запитання.
1. Ви підете сьогодні ввечері у кіно? 2. А вчора ви ходили у кіно? 3. Куди ви підете
завтра ввечері? 4. Куди ви ходили недавно? 5. Ви їздили вчора в університет? 6. А завтра
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ви поїдете в університет? 7. Зараз ви ідете в їдальню? 8. А вчора ви ходили в їдальню? 9.
Куди ви зараз ідете? 10. Куди ви ходили вчора?
Вправа 35. Дайте ствердні і заперечні відповіді на запитання.
Зразок:
— Ви ходили вчора у театр?
— Так, я був вчора у театрі. (Так, я ходив вчора у театр).
— Ні, я не був вчора у театрі. (Ні, я не ходив вчора у театр).
1. Ви ходили вчора вранці у бібліотеку? 2. Ви ходили вчора на екскурсію? 3. Ваш
друг ходив у деканат? 4. Ваша група ходила у лабораторію? 5. Ви їздили на вокзал?
6. Ви їздили у Київ? 7. Ваш брат їздив у Москву? 8. Світлана ходила вчора на лекцію?
9. Дівчата ходили вчора на консультацію? 10. Ви ходили вчора на відробітки?
Вправа 36. Дайте відповіді на запитання, використовуючи слова у дужках.
1. Куди йде ваш товариш? (Кіно). 2. Куди їдуть студенти? (Театр). 3. Куди їде ваша
група? (Екскурсія). 4. Куди ти йдеш? (Музей). 5. Куди йде лаборант? (Кабінет). 6. Куди
йдуть іноземні студенти? (Факультет). 7. Куди їдуть діти? (Школа). 8. Куди йде ваша
група? (Аудиторія). 9. Куди йде хлопець? (Парк). 10. Куди їде викладач? (Гуртожиток).
Вправа 37. Замість крапок поставте дієслова їхати або їздити у потрібній формі.
1. Минулого літа ми … відпочивати у Карпати. 2. Куди ви … на зимових канікулах?
3. На нову виставку Антон і Сергій … автобусом, а потім трамваєм. 4. Щороку студенти
… у гори. 5. Я часто … у Львів до свого друга. 6. Лікар порадив мені щороку … на море.
7. Коли я … на роботу, я купую свіжі газети. 8. Я завжди … відпочивати у село. 9. Ігор
постійно … відпочивати до брата. 10. Брат інколи … відпочивати до Ігоря.
Вправа 38. Напишіть діалоги у зошитах. Замість крапок напишіть дієслова руху
іти — ходити, їхати — їздити.
— Куди ти …?
— Я … у бібліотеку. Мені потрібно взяти підручник.
— Але бібліотека далеко. Чому ти не … автобусом?
— Я люблю … пішки.
— Марто, ти сьогодні … до Наталі?
— Так, а що?
— Вчора я не … в університет і хотіла попросити тебе взяти у неї зошит з анатомії.
— Андрію, коли ти збираєшся … у Чернігів?
— Я вже … сьогодні ввечері.
— Шкода. Я хотів передати подарунок моєму братові.
— Я … у Чернігів дуже часто. Ти зможеш передати подарунок наступного тижня.
Вправа 39. Замініть дієслово бути дієсловами руху.
1. Влітку ми були у Львові. 2. Ірина була у читальному залі. 3. Після уроку Сергій та
Ольга були у кафе. 4. У неділю хлопці були на футболі. 5. Минулого року мій батько був
у Франції. 6. Студенти були на екскурсії у музеї. 7. Вчора ми були у театрі. 8. Минулого року моя подруга була в Єгипті. 9. Вчора я була у бібліотеці. 10. Позавчора Андрій був у кіно.
Вправа 40. Змініть речення.
Зразок: Вчора я був на заводі. = Вчора я ходив / їздив на завод.
1. Ввечері друзі були у театрі. 2. Вдень ми були на пошті. 3. Ти був вчора у театрі?
4. Хто був у бібліотеці? 5. Вранці ми були у лабораторії. 6. Ви уже були на площі? 7. Ви
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уже були на гістології? 8. Світлана була на анатомії? 9. Оксана була на хімії? 10. Ігор
був на фізіології?
Вправа 41. Дайте відповіді на запитання, використовуючи слова: внизу, вниз, там,
туди, тут, сюди, нагорі, нагору, вгорі, угору, вдома, додому, тут, сюди, праворуч, ліворуч,
позаду, назад.
Зразок:
— Де будинок № 5?
— Будинок № 5 там.
— Куди ви ідете?
— Я іду туди.
1. Де столова? Куди ідуть студенти? 2. Де аптека? Куди іде Марія? 3. Де бібліотека?
Куди іде Ахмед? 4. Де живе твій товариш? Куди ти ідеш? 5. Де деканат? Куди іде секретар? 6. Де зараз Ахмед? Куди він іде? 7. Де підручник? Куди іде школяр? 8. Де розклад?
Куди іде Аваніш? 9. Де аудиторія? Куди ідуть студенти? 10. Де дім? Куди ідуть дівчата?
Вправа 42. Доповніть речення.
1. Зараз я іду у лабораторію. Вчора я …Завтра я також … 2. Зараз ми ідемо на лекцію.
Вчора ми …Завтра ми … 3. Зараз мій товариш іде у поліклініку. Вчора він …Завтра він також … 4. Зараз студенти ідуть у бібліотеку. Вчора вони …Завтра вони … 5. Мої друзі ідуть
на концерт. Вчора вони …Завтра вони … 6. Ти ідеш в їдальню? Вчора ти …? Завтра ти …?
7. Ви ідете у театр? Вчора ви …? Завтра ви …? 8. Наші студенти ідуть у музей. Вчора наші
студенти …Завтра вони … 9. Наші знайомі зараз ідуть у кінотеатр. Вчора наші знайомі …
Завтра вони … 10. Зараз моя тітка іде на роботу. Вчора моя тітка …Завтра вона …
Вправа 43. Поставте запитання до іменників-назв днів тижня.
1. Хімія у нас буде у четвер. 2. У вівторок вони ходили у кіно. 3. У середу хлопці
будуть їхати у Київ. 4. У суботу до дітей приїдуть батьки. 5. У п’ятницю друзі їдуть відпочивати на озеро. 6. У п’ятницю у студентів почнуться літні канікули. 7. У вівторок вона
отримає відповідь на своє запитання. 8. Ми не любимо щось починати робити у понеділок. 9. У неділю вони будуть знати правду. 10. У суботу брати поїдуть у гори.
Вправа 44. Дайте відповіді на запитання, використовуючи слова у дужках.
1. Коли ти почнеш виконувати домашнє завдання? (Понеділок). 2. Коли Ірина буде
іти у лікарню? (Вівторок). 3. Коли Іван буде говорити правду? (Середа). 4. Коли тато загубить гроші? (Четвер). 5. Коли він буде читати іншу книжку? (П’ятниця). 6. Коли родичі
будуть повертати гроші? (Понеділок). 7. Коли вони будуть знати відповідь на запитання?
(Субота). 8. Коли ви будете їхати на базар? (Неділя). 9. Коли по телевізору буде іти цікавий фільм? (Четвер). 10. Коли людина буде знаходити свої речі? (Середа).
Прочитайте і перекладіть тексти і діалоги. Поставте запитання до текстів.
Сформуйте свої (тексти і діалоги), аналогічні до поданих.
Я студент. Я вивчаю українську мову, економіку, філософію і медицину (анатомію,
хімію, біологію, гістологію, фізіологію та інші предмети). Зараз у мене пара з української
мови. Викладач читає текст. Я уважно слухаю цей текст, але не дуже добре розумію.
Я ще погано знаю українську мову. «Повторіть, будь ласка», — прошу я. Викладач читає
текст ще раз повільно і голосно. Я добре розумію. Потім цей текст ми читаємо разом.
«Ви вже добре читаєте», — каже викладач. Дзвоник. Зараз перерва. Ми відпочиваємо і
розмовляємо.
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**********************
У неділю Богдан і Олена пішли у кінотеатр. Купити квитки було непросто. Дуже
багато людей хотіло подивитись цей фільм. Фільм був про одну українську сім’ю, яка
жила в Америці. Богдан і Олена звернули увагу на важке життя цієї сім’ї, на їхню роботу
і на квартиру, в якій жила ця сім’я.
**********************
У кожному місті є магазини і ринки. Якщо нам потрібно купити речі чи продукти,
ми ідемо у магазин чи на ринок. Хліб і булки я купую у маленькому хлібному магазині,
у хлібному відділі великого магазину або на ринку. Молоко, масло сир і сметану можна
купити у молочному магазині чи у молочному відділі продуктового магазину чи ринку
(базару). Якщо мені потрібні м’ясо чи ковбаса, я іду у м’ясний чи у ковбасний відділи
магазину. Рибу я купую у рибному відділі. Овочі і фрукти продаються у овочевому відділі магазину і на ринку. Тістечка, торти і цукерки можна купити у кондитерському відділі.
У відділі «Бакалія» я купую рис, гречку, вермішель (макарони), сіль, муку, цукор і олію.
У магазині канцтоварів я можу придбати канцелярські товари: ручки, олівці, папки, папір, файли і гумки. А у господарському магазині — товари для дому, для кухні і ванної
кімнати: пральний порошок, мило, шампунь і зубну пасту. Одяг я купую на ринку. Але
його ще можна купити у відділах чоловічого, жіночого і дитячого одягу.
Я люблю ходити на ринок і у магазини. Там завжди можна придбати хороші якісні
речі і свіжі смачні продукти.
Ми живемо у Чернівцях
Ми живемо у Чернівцях небагато часу, але ми уже трошки знаємо місто. Ми ходили
на базари і у магазини, у кінотеатри, у театр, на стадіон і у парк імені Шевченка, були
у нічному клубі «Астарта», у міліції і у суді. Незабаром ми підемо на екскурсію у національний університет, а потім — у цирк. Інколи ми читаємо чернівецькі газети. У газетах
ми вибираємо статті, які розповідають про новини у Чернівцях і в Україні.
На занятті
Я сиджу в аудиторії на парі. На столі лежить книга. Це мій підручник. Поруч —
мій зошит і моя ручка. Я слухаю, що говорить викладач. Він пояснює граматику. Я дивлюсь, що пише викладач на дошці. Він пише таблицю. У таблиці я бачу нове закінчення.
Сьогодні ми вивчаємо новий відмінок. Він називається «Знахідний відмінок». Я добре
розумію граматику. Викладач говорить: «А зараз відкрийте, будь ласка, зошити. Пишіть
дату, потім — тему, а потім — таблицю!» Я беру ручку, відкриваю зошит і пишу. Потім
викладач говорить: «Відкрийте, будь ласка, книжку на сторінці 5». У книзі на сторінці
5 я бачу новий текст, діалог і вправу. Я знаю, що ми зараз будемо читати.
Ввечері у гуртожитку
— Ти вже повечеряв?
— Бачиш, що я не повечеряв, а запитуєш! Ще вечеряю.
— Ти довго вечеряєш! Майже тридцять хвилин. Ось я повечеряв швидко!
— Ти вечеряв у буфеті. А я сам готував вечерю вдома. Це було довго. І ось тільки зараз вечеряю. А куди поспішати? Зараз не ранок. Не потрібно іти до університету.
— Як? Ти забув, що у клубі сьогодні цікавий вечір і ми ідемо туди? Вся наша група
іде і наш викладач.
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— Так, я забув. А коли починається вечір?
— О сьомій годині. А зараз 6.40.
— Ну, час ще є. Клуб неподалік, не потрібно їхати тролейбусом. Почекай мене!
Я швидко! Підемо разом!
— Ну добре. Чекаю тебе тільки 5 хвилин! Я хочу подивитися концерт. Програма буде
російською мовою. Думаю, буде цікаво.
— Аваніш, ти говорив, а я вечеряв. Дивись!
— Так, я бачу, що ти вже повечеряв! Молодець, як говорить викладач. Ну, йдемо!
Дайте відповіді на запитання:
1. Куди сьогодні іде вся група № 10? 2. Що буде у клубі? 3. Якою мовою буде програма? 4. Хто ще іде до клубу? 5. Котра зараз година? 6. Коли починається вечір? 7. Чому
Ахмед ще не повечеряв? 8. Чому Аваніш поспішає на вечір?
На перерві
Зараз перерва. Студенти ідуть у коридор. У коридорі вони відпочивають, розмовляють, читають іноземні газети, дивляться розклад. Віктор і Роберт швидко ідуть
вниз, на перший поверх. На першому поверсі є їдальня. Віктор і Роберт ще не снідали
сьогодні і ідуть в їдальню снідати. Вони люблять снідати в університеті. Тут хороша
їдальня. Віктор і Роберт бачать Степана. Степан іде нагору, на третій поверх, подивитися розклад. Степан усе робить швидко! На третьому поверсі Степан бачить Захру.
Вона іде у деканат. У деканаті лежить її віза. Захра завтра їде у Москву. У Москві
живе і навчається її брат.
Пошта
Коли мені потрібно надіслати простий чи рекомендований лист, листівку, телеграму, грошовий (цінний) переказ чи бандероль, я іду на пошту. Щоб отримати посилку, бандероль, грошовий переказ, я також іду до поштового відділення. Інколи
надіслані мені листи і листівки я теж отримую на пошті. Мої старенькі сусіди отримують на пошті пенсію.
Перед тим, як відправити лист чи листівку, я повинен (повинна) купити конверт і
марку (марки) чи листівку. На пошті я говорю поштовому працівнику (листоноші):
— Дайте мені, будь ласка, конверт і марку.
— Який конверт — запитує мене листоноша.
— Великий гарний конверт за кордон (по Україні), марки до нього і листівку з
привітанням до 8 Березня.
— Цей конверт вам підходить? — запитує листоноша.
— Так, він мені підходить, — говорю я. — Я його беру.
— Яку саме листівку ви хочете купити? Подивіться, будь ласка, і виберіть. У нас є
великий вибір цих листівок.
— Дайте мені, будь ласка, ось цю листівку з букетом квітів.
— Ви хочете надіслати рекомендований лист чи простий?
— Рекомендований.
— Добре. Зачекайте, будь ласка, я підрахую (порахую), скільки це коштує …З вас
5 гривень і 60 копійок.
— Візьміть, будь ласка, гроші.
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— Ось ваша здача.
— Дякую.
— Будь ласка. Приходьте ще.
— Добре. До побачення.
— До побачення.
пошта — post, mail
поштовий — postal, post, mail
працівник — worker, employee
листоноша — postman, letter-carrier
поштовий ящик, поштова скринька — letter-box
поштова марка — postage stamp
поштове відділення — post-office
простий — (звичайний) common, ordinary, plain; (нескладний) simple
рекомендований — recommended
рекомендований лист — registered letter
посилка (поштова) — parcel
бандероль — printed matter, book post
посилати (надсилати) бандероллю — to send by the book post, to send as printed matter
грошовий — money
цінний — valuable, registered
переказ — remittance, postal order
конверт — envelope, cover
марка — stamp
листівка — postcard
вибір — choice
за кордон — abroad
по Україні — through Ukraine
до Німеччини — to Germany
до Aнглії — to England
до Індії — to India
до Непалу — to Nepal
до Сирії — to Syria
до Судану — to S (o)udan
до Саудівської Аравії — to the Saudi Arabia
до Данії — to Denmark
до Пакистану — to Pakistan
до Гани — to Ghana
до Ефіопії — to Ethiopia
до Нігерії — to Nigeria
до Росії — to Russia
букет — bunch of flowers, nosegay, bouquet
привітання — greeting, salute, salutation
підходити — to become, to fit, to befit, suit
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саме — just, exactly
рахувати — to count, to calculate, to compute
коштувати — to cost, to be worth
сусід (сусідка) — neighbour
пенсіонер (пенсіонерка) — pensioner
пенсія — pension
перед — before
перш ніж — before, previous to, prior to, preparatory to
повинен (повинна) — must, should (+ to inf), ought (+ to inf).
Аптека
Коли я хворий або погано себе почуваю (коли я кашляю (коли у мене є кашель), коли
у мене є температура (коли у мене висока температура), коли у мене високий чи низький
тиск, коли у мене є головний, зубний чи інший біль або інші проблеми зі здоров’ям),
я йду в аптеку і купую ліки. Ліки можуть бути у формі таблеток, крапель, порошку,
мазі, свічок чи у вигляді сиропу. В аптеці також можна купити такі медичні товари як:
пластир, стерильний чи нестерильний бинт, вату, різні за розміром шприци, піпетки,
пінцети, термометри, механічні та електронні прилади для вимірювання артеріального
тиску, крапельниці, гумові перчатки, різні креми, зубну пасту і зубну щітку, тальк, дитячу присипку, памперси та інші речі.
В аптеці також, коли мені дуже погано, мені можуть виміряти артеріальний тиск
(кров’яний тиск).
Аптека — chemist`s (shop), pharmacy, drug-store.
Хворий — sick person, patient, sick, unwell, ill.
Почувати — to feel, to have a sensation.
Кашель — cough, hoop.
Кашляти — to cough, to have a cough.
Температура — temperature.
Висока (низька) температура — high (low) temperature.
Тиск — pressure.
Кров`яний тиск — blood pressure.
Високий тиск — high pressure.
Низький тиск — low pressure.
Знижений тиск — underpressure.
Надмірний тиск — overpressure.
Біль — pain, ache.
Здоров’я — health.
Ліки — medicine, drugs, medicaments, cure, doctor’s stuff.
Форма — form, shape, configuration.
Вигляд — look, appearance.
Таблетка — tablet, pill.
Крапля — drop.
Порошок — powder.
Мазь — ointment, unguent, liniment.
Свічка — suppository.
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Сироп — syrup.
Товар — commodity, goods, article.
Пластир — plaster.
Бинт — bandage, swathe.
Стерильний — sterile, germ-free.
Вата — cotton wool, cotton.
Шприц — syringe, injector.
Піпетка — pipette, medicine (fluid) dropper.
Пінцет — pincette, pincers, tweezers, clamp forceps.
Термометр — thermometer.
Артерія — artery.
Прилад для вимірювання артеріального тиску (кров`яного) тиску.
Прилад — device, apparatus, instrument, appliance.
Вимірювати — to measure (out).
Крапельниця — (medicine) dropper.
Гума — gumma, rubber.
Гумова рукавичка — rubber glove.
Крем — cream.
Зубна паста — tooth-paste.
Зубна щітка — tooth-brush.
Тальк — talc, talcum (talc) powder.
Присипка — powder.
Дитяча присипка — child’s (children’s) powder.
Памперс — diaper.
Ми купуємо теплі речі
Стоїть осінь. Ще тепло. Небо чисте і голубе. Світить сонце. Дерева стоять дуже гарні: зелені, жовті і навіть червоні. І тому скрізь гарно: і у парку, і у саду, і на вулиці. Але
так буде не завжди. Осінь незабаром закінчиться і почнеться зима. Ми не знаємо, що
таке зима. Але наші старші товариші говорять, що взимку тут холодно і що скрізь лежить
білий сніг. Температура — 10–15 градусів. Тому взимку потрібно мати теплі речі: тепле
зимове пальто, тепле взуття, теплий шарф, теплу шапку і теплі рукавички. У мене, звичайно, є і плащ, і туфлі, і шляпа, і сорочки, і костюми. Усе це я купив ще на батьківщині.
Але це не теплий одяг. Потрібно купити зимові речі.
І ось наша група іде у магазин. Він знаходиться у центрі. Спочатку ми їдемо туди
на тролейбусі, а потім ідемо пішки. Попереду ми бачимо високий будинок. Ми дивимося
на цей будинок і читаємо «Універмаг». Ми чули раніше, що універмаг означає універсальний магазин. В універсальному магазині можна купити все: одяг, взуття, посуд, різні
речі. Люди виходять і заходять. Ми також заходимо і дивимося. На першому поверсі
тут продають зошити ручки, олівці, папір, лампи, телевізори. Люди купують, платять
гроші у касу, голосно розмовляють. Ми ідемо нагору. На другому поверсі продають тканини, годинники, сумки та інші речі. Ми ідемо на третій поверх. На третьому поверсі
знаходиться відділ «Одяг». Тут продають пальта, костюми, шапки, шляпи, сорочки. Ми
бачимо теплі речі. Значить, тут ми будемо купувати одяг. Тут нас чекає перекладач. Ми
дивимося на одяг. Кожен студент вибирає пальто, шапку, шарф, светр, куртку, рукавички.
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Потім ми ідемо на четвертий поверх. Тут ми вибираємо і купуємо взуття. Ми купуємо все дуже довго. Вже тринадцята година, а ми прийшли у магазин о десятій годині.
Значить, ми знаходимося у магазині 3 години.
— Ну все! Все купили! Можна іти додому! — нарешті говорить викладач. Ми беремо
пакети і йдемо вниз, на перший поверх. Ми їдемо додому, у гуртожиток. Усі змучилися,
але раді, що купили теплі речі.
Розкажіть і напишіть, чи є у вас теплі речі, де ви їх купили, які теплі речі є у вас,
чому ви купили теплі речі.
У кіоску
— У вас є листівки?
— Так, є.
— А конверти?
— Також є.
— Дайте, будь ласка, листівку і конверт.
— Покажіть, будь ласка, книгу «Чернівці».
— Будь ласка.
— Дайте мені, будь ласка, книгу «Чернівці» і газету «Молодий буковинець».
— Ось, візьміть, будь ласка.
На вулиці
— Джаградж, куди ти ідеш?
— У магазин «Одяг». Хочу купити плащ.
— Я також іду туди. Хочу купити сорочку. Підемо разом.
— Підемо, Орест!
У магазині
— Покажіть, будь ласка, плащ.
— Який розмір?
— 50-й (п’ятдесятий).
— Будь ласка.
— Добре. Я беру його.
— Платіть у касу.
У касі
— Будь ласка, ось гроші і чек.
— Який відділ?
— Другий.
— Візьміть чек і здачу.
На факультеті
— Куди ти ідеш?
— Я іду у їдальню. А ти?
— А я іду у буфет. Хочу каву.
*********
— Куди ви ідете?
— Ми ідемо у бібліотеку займатися. А ти?
— Я іду у деканат. Хочу побачити секретаря.
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У тролейбусі
— Німо, куди ти їдеш?
— На вокзал. А ти?
— А я їду у центр.
*********
— Куди ви їдете?
— На ринок. А ви?
— Ми їдемо на стадіон дивитися футбол.
*********
— Вікторе, куди ти поїдеш влітку?
— Хочу поїхати на Чорне море у Крим.
— Ти вже купив квитки?
— Ще ні. Але у суботу у мене буде вільний час і я поїду у залізничну касу.
— Ти щороку їздиш на море?
— Ні, інколи я їжджу у Карпати.
Таким чином, у процесі вивчення української мови іноземцям слід звернути особливу увагу на відмінкову систему української мови, на умови використання того чи
іншого (у нашому випадку — знахідного) відмінка, на граматичні форми усіх змінюваних за відмінками частин мови і на запитання до них у кожному відмінку. Особливу
увагу слід звернути на практичне застосування набутих знань. Послідовність вивчення вказаного матеріалу повинна бути відповідною її потребі у використанні. Більш
детальному вивченню і закріпленню теми іноземцями сприяє запропонований їм дидактичний матеріал з використаною у ньому практичною інформацією.

1.

2.
3.

4.

5.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Бахтіярова Х. Ш.,
Лукашевич С. С.,
Майданюк
І. З.,
Сечень М. П.,
Пєтухов С. В. Українська мова. Практичний курс для іноземців / Х. Ш. Бахтіярова,
С. С. Лукашевич, І. З. Майданюк, М. П. Сечень, С. В. Пєтухов. — Тернопіль:
Укрмедкнига. — 1999. — 320 с.
Вінницька В. М., Плющ Н. Г. Українська мова: Практичний курс граматики для
студентів-іноземців / В. М. Вінницька, Н. Г. Плющ. — К. — 1997. — 224 с.
Зайченко Н. Ф., Воробйова С. А. Практичний курс української мови для іноземців: усне мовлення / Н. Ф. Зайченко, С. А. Воробйова. — К.: Знання
України. — 2005. — 324 с.
Каушанська В. Л., Ковнер Р. Л., Кожевнікова О. Н., Прокоф’єва Є. В., Райнерс З. М.,
Сквирська С. Є., Цирліна Ф. Я.AGrammar of the English Language / В. Л. Каушанська,
Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевнікова, Є. В. Прокоф’єва, З. М. Райнерс, С. Є. Сквирська,
Ф. Я. Цирліна — Ленінград: Просвещение. — 1973. — 320 с.
Радишевська М., Погребенник В., Михайлюта В., Корольова Т., Трош Т.,
Гудзенко О. Українська мова. Українська література / М. Радишевська,
В. Погребенник, В. Михайлюта, Т. Корольова, Т. Трош, О. Гудзенко. — К.:
ТОВ «Казка». — 2009. –. 864 с.
191

6.
7.

Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Ін-т
української мови — 4-те вид., випр. й доп. — К.: Наук. Думка, 1993. — 240 с.
Pheby John and others The Oxford-Duden Pictorial English Dictionary / John
Pheby — Oxford, Moscow. — 1985. — 816 c.

Драпак O. З., ассистент
БГМУ (Буковинский государственный медицинский университет), Черновцы
ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ КАК КОМПОНЕНТ ПАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА И КАК ОБЪЕКТ
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Автор даёт сводную характеристику винительного падежа в украинском языке для
иностранцев (с объяснением на английском языке): условия его употребления, грамматические формы изменяемых по падежам частей речи, особенности согласования этих
частей речи и вопросы к ним в винительном падеже. Для лучшего усвоения материала
автор также представляет таблицы, итоговые вопросы, упражнения и тексты.
Ключевые слова: винительный падеж, род, окончание, вопрос, согласование,
упражнение, текст.
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THE ACCUSATIVE CASE AS A COMPONENT OF THE CASE SYSTEM
OF THE UKRAINIAN LANGUAGE OF POST-SOVIET PERIOD
AND AS AN OBJECT OF LEARNING OF FOREIGNERS
The author gives summary characteristic (description) of the accusative case in the
Ukrainian language for foreigners (with explanation in English): conditions of the use of the
accusative case, grammatical forms of the parts of speech which change according to cases,
peculiarities of coordination of these parts of speech and questions to them (to these parts of
speech) in the form of the accusative case. For better mastering the material the author also
gives tables, final questions, exercises and texts.
Keywords: the accusative case, gender, end, question, agreement, exercise, text.
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ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ СХІДНОПОЛІСЬКОГО ГОВОРУ XVII–XVIII СТ.
У статті проаналізовано основні писемні джерела, що відображають мовні особливості української літературно-писемної практики та риси східнополіського говору XVІІ–XVІІІ ст.
Ключові слова: староукраїнська мова, східнополіський говір, стилі мови.
Усебічне і ґрунтовне вивчення історії української мови, зокрема її діалектів, і сьогодні залишається актуальним завданням сучасної лінгвістики. До важливих джерел вивчення мовних процесів останніх століть належать староукраїнські друковані пам’ятки,
які є цінним матеріалом не лише для вивчення розвитку діалектів, а й української літературної мови загалом. Діалектні риси північного Лівобережжя, тобто Східного Полісся,
учені пов’язують з історією цього краю, що значною мірою визначила особливості формування внутрішніх рис досліджуваного діалектного ареалу.
Вивченню східнополіського діалекту на різних рівнях мовної системи присвячено
праці таких українських лінгвістів, як О. Л. Бабичева, Ю. С. Виноградський, В. М. Ганцов,
Н. П. Дейниченко, Л. І. Дорошенко, Ф. Т. Жилко, О. Б. Курило, В. М. Куриленко, П. С. Лисенко,
З. Г. Ніколаєнко, О. О. Потебня, М. Ф. Сумцов, Є. О. Черепанова, Ю. В. Шевельов та інші.
Проте спроби опису діалектних рис цього говору в діахронії знаходимо лише в поодиноких
мовознавчих працях, зокрема, в дослідженні М. Г. Железняка та В. М. Мойсієнка. Однак аналіз робіт цих учених засвідчує малодослідженість східнополіського говору в діахронії, що
визначає актуальність нашої роботи. Мета статті — проаналізувати основні писемні джерела, що відображають мовні особливості української літературно-писемної практики та риси
східнополіського говору XVІІ–XVІІІ ст.
Багато дослідників, які вивчали питання періодизації української мови
(Ю. В. Шевельов, В. В. Німчук, В. М. Русанівський, О. Т. Горбач, П. Ю. Гриценко),
виділяють цей період (XVІI–XVIІI ст.) як частину староукраїнської мовної доби. За час
гетьманування Д. І. Многогрішного, І.С Мазепи, П. Л. Полуботка, К. Г. Розумовського
північне Лівобережжя, зокрема території Ніжинського, Стародубського та Чернігівського
полків з гетьманськими резиденціями в Батурині та Глухові, стало центром не лише
політичного, а й культурного життя. За картографічними даними та спостереженнями
українських діалектологів, на території сучасного поширення лівобережнополіського говору північного наріччя розташовувалися саме зазначені полки [3: 203–205; 8: 147–151].
Зважаючи на це, у дослідженні історії розвитку української мови важливе значення мають писемні пам’ятки аналізованого періоду й території.
За нашими спостереженнями, пам’ятки Східного Полісся, які репрезентують
мовні особливості української літературно-писемної практики та діалектного мовлення XVІI–XVІІІ ст., можна класифікувати за такими основними жанрами і стильовими
різновидами:
© Т. В. Сивокозова, 2014
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І. Пам’ятки офіційно-ділового стилю:
1. Законодавчі пам’ятки:
1) законодавчі акти органів верховної влади та управління (гетьманські універсали,
конституції, накази, укази, договори, угоди, статті та ін.);
2) директивні розпорядження центральних і автономних державно-правових
інституцій та установ (універсали, інструкції, ордери, резолюції та інші розпорядження
Генеральної військової канцелярії, Генерального військового суду, полковників тощо).
2. Ділова поточна документація, зафіксована в актових книгах: офіційні документи місцевих адміністративно-судових та виконавчих органів (доповіді, рапорти, позови, протести, вироки, декрети, судові справи, свідчення та ін.); приватні угоди (угоди,
контракти, розписки тощо).
ІІ. Твори епістолярного жанру (офіційне та приватне листування).
ІІІ. Історіографічні джерела (літописи, щоденники тощо).
Серед законодавчих актів верховної влади й управління XVІІ–XVІІІ ст. на особливу увагу заслуговують такі пам’ятки, як «Договори і постанови прав і вольностей
військових…», підписані між П. С. Орликом і запорозькою старшиною 1710 року, або
так звана Конституція Пилипа Орлика, універсали, накази й інші документи українських
гетьманів Д. І. Многогрішного (1669–1672), І. С. Мазепи (1687–1704), П. Л. Полуботка
(1722–1723) [4; 13; 14: 447–571; 15; 16], а також універсали, інструкції, резолюції, накази полковників і козацької старшини, Генеральної військової канцелярії, Генерального
військового суду тощо [14; 15; 16]. У Генеральній військовій канцелярії, Генеральному
військовому суді, гетьманській і полковій канцеляріях Лівобережної України XVІІ–XVІІІ
ст. писарями та канцеляристами зазвичай були місцеві жителі, що мали вищу освіту, зокрема й випускники Києво-Могилянської академії, авторами універсалів були полковники та гетьмани — люди високоосвічені, тому пам’ятки «відбивають мовлення української
політичної еліти» цього часу [12: 27]. Наприклад, текст «Договорів і постанов прав і вольностей військових…», написаний староукраїнською мовою, за свідченням В. В. Німчука,
переписав І. П. Максимович, який імовірно народився в Ніжині, був випускником
Києво-Могилянської академії, працював у генеральній канцелярії І. С. Мазепи, генеральним писарем в уряді П. С. Орлика [12: 31].
Законодавчі документи органів верховної влади та державно-правових установ
продовжили розвиток і «шліфування» [12: 31] засад офіційно-ділового спілкування,
діловодства, юриспруденції XVІІ–XVІІІ ст. Ці пам’ятки мають відповідну структуру, що
передбачає преамбулу і заключну частину, а основний текст може також бути поділений
на розділи [13; 14: 449–457; 16: 79–81]. Стиль цих пам’яток вирізняється використанням усталених мовних формул і типових для цього жанру граматичних, лексичних,
фразеологічних і синтаксичних засобів [6: 65]. Так, універсали та накази, що становлять
основу офіційно-ділового стилю староукраїнської мови, у називанні та звернені до посадових осіб вирізняються чіткістю і структурованістю назв посад, чину або соціального
стану: Петръ Михайловичъ Забѣла, судя енералній Войска его царского пресвѣтлого
величества Запорозкого [14: 853]; Федор Войтѣховичъ, Сотнѣ Седневской жытел [16:
63]. Проте характеристика осіб, що згадуються в документах, може бути розгорнутою, поширеною епітетами, синонімами й описовими конструкціями, що свідчить про
насиченість текстів бароковими елементами, які широко використовувалися в художній
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літературі XVII–XVIII ст.: Пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго великого государя, его
царского пресвѣтлого величества Войска Запорозкого гетманъ и славного чина святого
апостола Андрея кавалеръ Іоанъ Мазепа [15: 865]; nаяснѣйшого короля / ɛго милости
швɛдского, нɛсмɛртɛлной и вѣчнодостойной памяти Кароля Дɛся / того [13: 81]; войсковыхъ стародавных оборонцу, валɛчного гɛтмана, славной памяти Богдана Хмɛлницкого
[13: 81]; унѣверсалъ антецесора нашего, небожчика, пана Евфима Лизогуба, полковника
чернѣговского [16: 67]. Тексти цих пам’яток характеризуються великою кількістю притаманним офіційно-діловому стилю мовних формул і спеціалізованих лексем, часто
іншомовного походження, зокрема з латинської, польської, старослов’янської, російської
мов, що пояснюється прагненням до дотримання європейських норм ведення документів:
чернѣ и всякого стану и кондиціи обывателямъ [16: 71]; Звишменованій гетманъ рукою власною [4: 118]; ратним людемъ до вѣдомости доносим [14: 851]; под протεкꜘцїю
nаяснѣйшого королεвского / в҃лчства швεдского [13: 85]; договорили и постановили з
яснεвεлмож/нымъ гεтманомъ при εлεкціů̑ εго вεлможности таковоε право [13: 975].
Запозичення з інших мов, на думку П. Ю. Гриценка, зумовлено потребою компенсації
необхідних стилетвірних засобів, відсутніх у тогочасному діловому спілкуванні [6: 70].
Документалістика XVII–XVIII ст. репрезентована також текстами пам’яток, тісно
пов’язаних зі сферою діяльності місцевих адміністративно-судових та виконавчих органів,
зокрема канцеляристів, секретарів, возних чи інших службовців органів міського управління
або судів. До таких текстів належать актові книги сотенних канцелярій і міських ратуш
Лівобережної України, а саме: «Акты Бориспольскаго мѣйскаго уряда, 1612–1699 гг. »,
«Актовая книга Стародубского городового уряда 1693 года»; «Ділова народно-розмовна мова XVIII ст. (матеріали сотенних канцелярій і ратуш Лівобережної України)» [1; 2; 7] тощо.
Значна частина документів актових книг має загальну назву «Слідство у справі
про…» або «Справа про…», а також представлено допити, скарги, описи майна, рапорти тощо. Оскільки канцеляристи й писарі повинні були якомога точніше протоколювати свідчення, зокрема і старшини, і міщан, і селян, то мова документів, розміщених
у збірнику, має виражений народнорозмовний характер, тобто містить елементи розмовного стилю мови: Мы теды, урядъ <,> хотячи о томъ <,> сина его, Грицкового<,>
а Палажчиного мужа, допросити <;>, лечъ онии, не вѣдома, куди с конми утюкъ
[7: 82]; поведал перед нами справу свою, которую мѣл з Юскомъ Рижом, о побитя сына его на ймя Омелки [2: 53]. Пам’ятки відображають мову в її зв’язку із суспільнополітичним, соціально-економічним життям населення Ніжинського, Стародубського
і Чернігівського полків на півночі Лівобережної України, тобто сучасної території
східнополіського говору північного наріччя української мови.
Окрім зазначених пам’яток офіційно-ділового стилю, цінним для лінгвістичних спостережень є й епістолярний матеріал, що характеризує аналізований період та ареал.
Зауважимо, що офіційні та іменні листи сотників, полковників і гетьманів є зразками
не лише епістолярного, а й офіційно-ділового стилю, оскільки основне їх призначення — регулювання ділових відносин мовців, у нашому випадку — державно-правової
сфери. Вони характеризуються послідовністю, стислістю й точністю викладу фактів, високою стандартизацією значної частини висловів, суворою регламентацією й емоційноекспресивною нейтральністю тексту. Саме ці ознаками є головними для офіційноділового стилю [10: 257].
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До збірника матеріалів сотенних канцелярій і ратуш Лівобережної України «Ділова
народно-розмовна мова XVIII ст.» включено офіційні листи сотників Батуринської,
Коропської, Новомлинської сотенних канцелярій Ніжинського полку, Новгородківської
сотенної канцелярії Стародубського полку та Роїської сотенної канцелярії Чернігівського
полку до генерального військового судді або гетьмана у справах сотенного уряду
[7: 40–46, 88–90, 271, 351]. Самі автори часто кваліфікують ці листи як «дωношение»,
«извѣстие». Необхідно звернути увагу також на офіційні листи гетьманів, зокрема
на проїжджі листи Д. І. Многогрішного та офіційні листи П. Л. Полуботка до фельдмаршала О. Д. Меншикова, листи генеральної старшини і полковників [15; 16], а також лист
Пилипа Орлика до митрополита Стефана Яворського [9]. Епістолярні тексти написані
староукраїнською мовою, хоча в деяких прослідковується велика кількість запозичень,
зокрема з латинської та російської мов. Загалом офіційні листи знаменують розвиток
узусу епістолярного й офіційно-ділового стилів староукраїнської мови XVII–XVIII ст.
Не менш важливим джерелом вивчення староукраїнської мови у батуринськоглухівський період становлення держави, а відповідно лівобережнополіського говору, є
«Черниговская лѣтопись по новому списку» (1587–1725) [17]. Повна назва пам’ятки —
«Лѣтописецъ, що ся въ рускихъ и полскихъ сторонахъ дѣяло и якого року». Для
ідентифікації цієї пам’ятки вчені використовують умовну назву Чернігівський літопис.
Він презентує літописний жанр староукраїнської мови. Текст пам’ятки поділено на статті,
що відображають події певного року в хронологічній послідовності. У ній зафіксовано
як уже відомі історичні, суспільно-політичні та зовнішньополітичні події, так і події,
не описані в інших джерелах. До історіографічних пам’яток досліджуваного ареалу і
часу належать також «Уривки зі щоденника гетьманської канцелярії за 1722–1723 pp., записаного військовими канцеляристами Пилипом Борзаківським та Павлом Ладинським»
[16: 406–444]. Самими авторами ця пам’ятка ідентифікована як «журналъ», «насущная
записка дѣлъ, въ войсковой енералной канцеляріи приключаючыхся». Текст також структуровано на невеликі статті, розташовані у хронологічній послідовності.
Отже, вплив староукраїнського східнополіського говору на розвиток норми, літературної основи мови визначається історичною значущістю північної частини Лівобережної
Гетьманщини протягом XVII–XVIII ст. Аналіз текстів пам’яток дає всі підстави стверджувати, що офіційно-діловий стиль староукраїнської мови розвивався не ізольовано,
а в безпосередньому зв’язку з епістолярним і розмовним стилями. Характерною особливістю пам’яток досліджуваного періоду є те, що в текстах одночасно зафіксовано літературно-писемну норму та лівобережнополіські діалектні особливості, що є надзвичайно
цінним для подальших лінгвістичних досліджень.
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Ключевые слова: староукраинский язык, восточнополесский говор, стили языка.
THE FEATURES OF THE LOCAL DIALECT OF EASTERN
POLISSIA IN XVІІ–XVІІІ CENT.
The author analyzes the main written records, which represent the peculiarities of the
ancient Ukrainian literary standard language and the features of the local dialect of Eastern
Polissia in XVІІ–XVІІІ centuries.
Key words: the ancient Ukrainian language, the local dialect of eastern Polissia, the style
of language.
УДК 81–115’44’37:811.16’282
Нечитайло І. М., докт. філол. наук, доц.
Київський національний лінгвістичний університет, Київ
СЕМАНТИКА ПРАМОВНИХ РЕФЛЕКСІВ
У КОГНІТИВНИХ МОДЕЛЯХ
У статті вдосконалено стратегію систематизації та зіставлення праслов’янських
девербативів; принципово по-новому поєднано семантико-словотвірний і локалізаційний
підходи в побудові семантико-словотвірних моделей розвитку дієслівних праоснов на осі
праслов’янська мова — давні слов’янські мови; одержано нові відомості про участь діалектної лексики у процесах концептуалізації навколишньої дійсності.
Ключові слова: праслов’янський діалектизм, праслов’янська мова, давні слов’янські
мови, девербативи, семантичні трансформації, семантичні моделі.
Дослідження, відображені в статті, здійснювалися в руслі сучасних славістичних
розвідок з відтворення лексичного складу та діалектної стратифікації праслов’янської
мови, основні принципи якого ще в минулому столітті було окреслено Ф. П. Філіним,
О. М. Трубачовим, продовжено Т. І. Вєндіною, Ж. Ж. Варбот, О. С. Мельничуком,
Р. В. Болдирєвим, Т. О. Черниш та ін. Своєрідність та складність етимологічної моделі
лексичного складу полягає в тому, що вона є результатом наукової абстракції не лише від
синхронічних відношень між мовними одницями, зазвичай притаманних іншим системним утворенням у мовознавстві, але й значною мірою від діахронічних і териториальних видозмін тотожних у минулому одиниць. За переконанням О. С. Мельничука, в цій
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моделі системні відношення між словами всередині окремих семантичних груп, як і між
цілими тематичними групами в межах усього словникового складу, посідають значне
місце [4, с. 57–67]. Семантична єдність праслов’янських дієслів, які розвивали нові значення, зумовлюється найвірогідніше спільністю асоційованих конкретних і абстрактних
елементів значення, які відігравали вирішальну роль у процесі семантичного розвитку.
Як показав матеріал етимологічних та історичних словників слов’янських мов, основним результатом зміни семантичної структури дієслівних основ у бік створення імен
була реалізація їхніх когнітивних і оцінних функцій, пов’язаних зі специфікою взаємодії
засвоюваних суспільством абстрактних і конкретних понять, специфікою емотивного і
духовного світу людини.
Метою нашого дослідження обрано знаходження семантико-словотвірних схем, що
відбивають характерні процеси девербації в структурі праслов’янських основ. В об’єкті
аналізу перебувають праслов’янські діалектизми — елементи прамови, що в незмінному стані зберегли свої фонетичні, граматичні та семантичні харатеристики у складі
старослов’янської, давньоруської та інших мов на теренах давньої Славії. Предметом
праці виступатимуть семантичні трансформації в структурі цих прамовних рефлексів,
які супроводжували утворення віддієслівних імен.
Система праслов’янських дієслів конкретної дії, що продукувала у праслов’янській
мові девербативи діалектного характеру, являє собою сукупність семантичних груп, які
поєднані елементом значення «дія» та розрізняються компонентами значень «характер дії», «місце дії», «спосіб дії» і под. Таких груп нараховується чотири: 1) «вплив»
(підгрупи «ушкодження», «деформація», «передавання, «присвоєння»), 2) «переміщення» (підгрупи «самостійне переміщення» і «несамостійне переміщення»), 3) «стан», 4)
«звучання». Дослідження напрямків семантичної еволюції праслов’янських дієслівних
основ має здійснюватися за цими семантичними групами шляхом встановлення моделей
семантичних змін у їхній структурі. Концептуальний аналіз праслов’янських імен, похідних від дієслів, дозволяє зрозуміти, до яких найбільш загальних змістів, пов’язаних
з онтологією світу, зводяться їхні словотвірні значення. Принциповим моментом аналізу дієслівної семантики є послідовність компонентів, що її складають. Враховуючи, що когнітивна модель, яка роз’яснює семантику дієслова, будується як аналог певного виду діяльності — біологічного, фізіологічного, фізичного та іншого порядку — з повною реконструкцією
основних компонентів цієї діяльності, цими компонентами його структури є: 1) ядерний елемент — сама діяльність (вид дії), 2) той, хто здійснює дію або є джерелом цієї дії (суб’єкт дії),
3) її інструмент (засіб дії), 4) предмет, на який вона спрямована (об’єкт дії), і, нарешті, 5) мета
дії. Ця модель відбиває також темпоральну локалізацію (час дії) та просторові параметри
(місце дії). Дескрипція, оцінка та квантифікація дії є, за О. С. Кубряковою, більш віддаленими від семантичного ядра дієслова елементами [3, с. 87–88].
При побудові моделей семантичної деривації ми виявляємо правила семантичних
зсувів, закономірності перебудови структури дієслівних основ, у даному випадку —
праслов’янських, що започаткували розвиток цих основ у напрямку формування імен. Під
моделями маються на думці певні схеми, що у спрощеному вигляді передають процеси
значеннєвих перетворень у структурі вихідних дієслівних основ спільнослов’янської прамови. Моделювання вказаних явищ має кілька етапів: 1) виокремлення праслов’янських
дієслів із максимально схожим набором семантичних компонентів, тобто встановлення
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семантичних груп дієслів; 2) виявлення елементів значення, що брали участь у семантичних трансформаціях на шляху дериваційних процесів «дієслово  ім’я"; 3) створення семантичного "ланцюжка", який передає послідовність актуалізації вказаних сем.
Наприклад, відомо, що дієслово праслов. *kovati зумовило утворення іменників
із суфіксом -z (ь)nь на позначення об’єкта дії праслов. *kъznь та *kuznь, пов’язаних
відношеннями послідовності з праслов. *kyznь. Його відбиток зустрічаємо у старослов. êûзíü, жін. р. «підступність, підступи, обман» (Охрід, Прилеп (Македонія) —
Богемія). Цей варіант належить північно-східним болгарським, південно-західним
македонським та новгородьким пам’яткам старослов’янської мови. Розвиток значення мотивуючого дієслова праслов. *kovati відбувся за моделлю “бити”  "ударами
молота надавати форму (металу)"  "створювати що-небудь"  "чинити підступи".
Саме на базі останнього сформувалося значення праслов. *kyznь “підступи” [19 XIII,
c. 285; 1 (ІІІ), с. 126; 26 (XVI), с. 96].
«У вивченні значення слова, — писав О. М. Трубачов, — слід покінчити з переконанням про його локальну ізольованість, оскільки значення, як і саме слово в цілому, є відбитком широких формальних, історичних і територіальних зв’язків. Широке географічне
вивчення слів, що спирається на дані історії, здатне вірно вирішити проблему стратиграфії, тобто послідовних нашарувань слів і форм, реконструюючи часом з великим ступенем вірогідності ареали поширення давніх, давно вимерлих мов» [18, с. 17].
Є безсумнівним, що, залучаючи дані середньовічної слов’янської діалектної мікросистеми в їхньому територіальному розподілі, можна тією чи іншою мірою відтворити
історію окремих мовних явищ і динаміку їхнього внутрішньомовного та міжмовного поширення. Ось чому інформацію про лексеми слов’янських мов, що зникли з історичних
обріїв Європи раннього і пізнього Середньовіччя, зокрема, моравської мови і мови полабів, дані пам’яток старослов’янської мови Х–ХІ ст., давньомакедонської слов’янської
мови ХІІІ–ХІV ст., дані сербських пам’яток ХIV–XVI ст., а також матеріали старих білоруської, російської та української мов ми вважаємо суттєвими для нашої розвідки.
Аналіз діалектної лексики південнослов’янських мов варто розпочати зі
старослов’янської як мови найдавніших слов’янських письмових пам’яток, що
з’явилися у Х і частково ХІ ст., а також церковнослов’янської, якою вона безпосередньо продовжується. Проте, за спостереженням А. Ф. Журавльова, старослов’янська
мова відрізняється меншою індивідуалізованістю, тобто значною частиною
загальнослов’янської лексики і, навпаки, меншою частиною лексики індивідуальної
та вузькорегіональної [2, с. 134–139].
Отже, найдавніші пам’ятки слов’янської писемності певною мірою можуть свідчити на користь висновків про діалектне членування прамови, адже вони увібрали в себе місцеві особливості, діалектні явища, характерні для тих місцевостей, де
вони перекладалися або переписувалися. Шляхом зіставного вивчення відповідної
лексики старослов’янських та церковнослов’янських текстів можна встановити їхні
місцеві особливості.
При утворенні, скажімо, девербативної праслов’янської лексики, яка була збережена старослов’янською та церковнослов’янською мовами, як відомо, перебудова структури дієслівних основ здійснювалася на користь елементів значення «суб’єкт» (модель
«дія»  "суб’єкт дії"). Твірним підґрунтям для утворення імені діяча з формантом -ĕja
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виступає дієслово стану праслов. *lęgti із окремим значенням “висиджувати пташенят”. Відповідники праслов. *lęžаja бачимо у пам’ятках старослов’янської мови, що
традиційно пов’язуються з охрідською (Зогр., Ассем., Мар.) та руською (Остр. єв.) редакціями: старослов. ë#æà” “квочка”, середньоболг. льжа «тс.» з заміною ę на ь та
стягненням виходу основи з очевидним віддієслівним значенням «квочка, що висиджує (пташенят)» [13, с. 318; 19 (XV), с. 66; 26 (17), с. 168].
Особливим чином складався розвиток семантичної структури дієслова праслов.
*napъtati “найняти (робітників)”: зворотним іменним похідним від нього стало ім’я з
об’єктним значенням праслов. *napъta, *napъtъ (модель “дія”  "об’єкт дії"). Сліди
існування цих праслов’янських лексем бачимо у старослов. íàïúòú, церковнослов.
напъта «найманець, найманий робітник» [18, с. 18].
Значення суб’єкта дії є також притаманним похідному від дієслова праслов. *cuviti
(каузатива з суфіксом -itva/-itvo від праслов. *cuti) — праслов. *cuvitva/*cuvitvo. Це
значення успадковане відповідним йому руськ.-церковнослов. (новгород.) ÷uâèòâà
“орган почуття”, ÷uâèòâî “тс.” (Іо. екз. Бог. 194; Панд. Ант. ХІ ст. л. 257; Гр. Наз. ХІ ст.
293 (Іер. ІХ. 21); Кирил. Іерус. огл. ХІІ ст. 260, 270) [19 (ІV), с. 137; 12 (ІІІ), с. 1544].
Сепаратні ізоглоси реліктової лексики в старослов’янській мові перетинають
південнослов’янський та східнослов’янський мовні простори. Найбільш певно виражено схожість утворень у болгарських діалектах південнослов’янського ареалу
та у новгородських пам’ятках — східнослов’янського. Їм притаманна однорідність
засобів утворення, адже тут виявлено переважно суб’єктні назви від дієслів ушкодження, стану та положення у просторі. Давні пам’ятки церковнослов’янської писемності з девербативами моделей “присвоєння  суб’єкт дії", "переміщення 
суб’єкт дії", "стан  суб’єкт дії" стосуються передусім руської редакції (москов.)
Значення девербативів у різних регіонах функціонування старослов’янської та
церковнослов’янської мов можна охарактеризувати як такі, що збігаються за всіма
компонентами і не піддалися модифікаціям.
Ці закономірності свідчать про те, що семантико-словотвірна та лексико-семантична система старослов’янської та русько-церковнослов’янської мов мала свої
особливості згідно з пам’ятками, що традиційно пов’язуються з Охрідською та
Московською школами.
Зміна напрямку болгарсько-македонських ізоглос здійснюється у напрямку
хорватських та словенських діалектів. Наприклад, назва об’єкта дії праслов. *birъ
є віддієслівним похідним від ітератива праслов. *birati із збереженою у похідному
імені вокалізму цієї форми. Похідність від дієслова з ітеративною семантикою зумовила позначення періодичної, регулярної дії — збирання, див., наприклад, старослов. (давньоболг.) áèðü “подать”, болг. діал., стар. бир, чол. р. «подать, податок»,
макед. стар. бир, чол. р. «подать на користь священика або монастиря», хорв. bîr,
чол. і жін. р. “збір на користь священика, монастиря або пана з кожного шлюбу”
(славон.), серб. бир (Нові Сад, з ХІІІ ст.), словен. bîr, чол. р. “податок, подать, підношення, дар”, а також “збір на користь священика” [8 (І), с. 35; 7 (І), с. 561–562; 24
(І), с. 320–321; 22 (І), с. 27; 19 (ІІ), с. 98–99].
Випадок із прикметником праслов. *brьnьnъ, що сформований, як і праслов.
*brьnа, *brьnо, *brьnьje, на основі дієслова праслов. *brьneti (суфікс -ьn, від основи
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*brьn-; модель “дія”  "ознака за дією"), знайшов відображення як у давніх, так і
у сучасних мовах південної та східної підгруп. Це передусім старослов. áðüíüíú, —
ú³í, прикм. "з бруду, з глини (створений)" (Супр. 506, 23), руськ.-церковносл.
áüðíüíûè, áåðíüíûè, áåðíûè "глиняний", "брудний", "тлінний" (Палея Толковая,
1406 р., Коломна), хорв. рідк. brnan, brna, прикм. “брудний, огидний” (Ліка, Країна —
Боснія, Трогір — Далмація), словен. brneìn, прикм. “глиняний, земляний”. Щодо
болг. бреæнен існує думка про книжкове запозичення даного прикметника з російської мови [19 (III), с. 70, 71; 13, с. 102; 26 (4), с. 146; 24 (І), с. 663; 22 (І), с. 64; 20 (I),
с. 47; 12 (І), с. 212; 10 (І), с. 351–352].
Ускладнену модель утворення назви діяча демонструє праслов. *morь, що становить
парадигматичний варіант до праслов. *mora, пов’язане з основою дієслова впливу праслов. *moriti. Згідно з [1 (ІІІ), с. 511], у майже всіх слов’янських мовах рефлекси слова
*mora мають значення “нічний привід; страхіття” і пов’язані також із праслов. *mаra
“мара, привид”. Лише лексеми чеськ. můra та словацьк. mora, mura ускладнені похідним
значенням “нічний метелик”, яке втілює стародавні уявлення про перетворення людської
душі на нічного метелика. Це давнє значення було успадковане відповідником праслов.
*morь — словацьким застарілим mory, môr, mury, múr, жін. р. “вид нічних метеликів”
(нижньотренчанськ.) [19 (ХІХ), с. 251; 25 (ІІ), с. 188; 23, с. 175].
Серед етимологів одержало підтримку розуміння діалектизму давньоруських
пам’яток як слова, характерного лише для пам’яток певного регіону (який історично представляв одне ціле в державному, адміністративному, мовному та культурному відношеннях), слова, місцевий, діалектний характер якого в минулому матиме
підтвердження в значенні, території поширення та ін. відповідного слова або його
близьких словотвірних паралелей у сучасних народних говорах [5, с. 109]. Місцеві
слова давньоруської мови, що належать також праслов’янським діалектам, демонструють ряд семантичних особливостей. Ті з них, що походять від дієслів, виявляють
значення суб’єкта та об’єкта, успадковані від праслов’янських дієслівних основ.
У матеріалах давньоруської мови девербативні слова специфічно місцевого характеру на позначення діяча базуються на дієслові переміщення з проблематичною
етимологією. Від праслов. *le<zti “лізти, повзти” походить праслов. *lоzа та співвідносна з нею форма праслов. *lоzь, що зустрілася нам лише в давньоруській мові ХІІІ
ст. як лозь «верболіз» (новг., псков., 1211 р.) [11 (8), с. 276; 16 (ІІ), с. 44]. Напрямок
семантичної трансформації, яка здійснилася в процесі розвитку праслов’янського дієслова *le<zti, тут можна передати схемою “дія” → “суб’єкт дії”.
Як відомо, значну частину віддієслівних праслов’янських діалектизмів, присутніх у давньоруській мові, становлять дієслова різних видів впливу (деформації,
ушкодження, переміщення об’єкта, поверхневої дії та ін.). Переважна більшість із
них трансформувалася у праслов’янські імена, в яких актуалізувалася та чи інша
сема (“дія”  "суб’єкт дії", "знаряддя дії", "об’єкт дії", "місце дії", "ознака за дією").
Ім’ям дії, похідним з суфіксом -еžь від дієслова праслов. *gъbnoÛti, вважається праслов. *gъbеžь. Приклад суміщення у значенні праслов’янського діалектизму об’єктного,
суб’єктного та процесуального значень демонструють його рефлекси у давньоруськ.,
руськ.-церковнослов. гъбежь «згин, суглоб, сполука» (Палея, 1494 р.; Изб. ХІІІ ст.; Сильв.
и Ант. 103, москов.), гбежь, чол. р. «поворот, уклін» (ХV–ХVI ст.), “суглоб” (1512 р.),
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“складка” (ХІІІ ст.). Тут слід також відмітити як свідчення тривалого співіснування або
контактів суфіксальну паралель латиськ. gubezis “купа, сінник”, паралельну gubât “складати у купи, копи (сіно, скошений хліб” [19 (VII), с. 188; 6, с. 957; 12 (І), с. 611; 15 (4), с. 13].
Не менш важливим залишається розподіл девербативів за лексико-семантичними
групами. Як було показано вище, у давніх слов’янських мовах праслов’нські рефлекси
позначали рослини, побутові об’єкти, економічні поняття, міфологічні істоти, процеси
та ознаку за дією. Девербативним утворенням також є притаманною семантика назв
занять. Наприклад, завдяки суфіксації основи дієслова праслов. *lěčiti (із суфіксом
-ьсь) у праслов’янській мові сформувався іменник *lěčьсь на позначення діяча (“дія”
 "суб’єкт дії"). Значення у східнослов’янських рефлексах цього девербатива мають
однорідний характер: давньоруськ. лhчьць «лікар» (Изб. 1076 р.; Устав Ярослава по рукоп. XIV ст.; Зб. Чудова Монастиря, XIV ст.; Києво-Печерський патерик, 1406 р.) [16
(ІІ), с. 81; 9 (IV), с. 464], укр. заст. лічéць, лічця «лікар» [19 (XІV), с. 178; 14 (ІV), с. 533].
Серед давніх діалектизмів на позначення суб’єкта дії спостережено
старослов’янсько-давньословенську ізолексу девербативного імені. Від дієслова мовлення праслов. *bajati пішли імена діяча праслов. *badlьji (*balьji, *ba (d)lьji). Його
рефлекси — старослов. áàëèè, чол. р., „лікар” (Зогр., Асс. Савв., Остр., Клоц.), давньословенськ. bali “лікар”, “цілитель” і, метафоричне, “спаситель (про Христа)”. Цілком
імовірно, що йому відповідає власне ім’я старочеськ. (празьк.) Balej, чол. р., а також
середньолат. façbula «розповіді». Їхнє походження уподібнюється давньоруськ. бьралии, російськ. браæлья, пряæлья, шваæлья, а також праслов. *preÜdlьji, *pradlьji, старочеськ. prâeâdliæ, præâadliæ, pradliæ, sâvadliæ, чол. р., жін. р., латин. balneum [19 (І), c.
150; 13, с. 71; 26 (ІІІ), с. 69; 21 (I), с. 24].
Або. наприклад, бувши дериватом від основи дієслова праслов. *cьrpati з суфіксом -ьcь, праслов. *cьrpьcь проекувалося у давньоруськ., руськ.-церковносл. чьрпьць,
черпьць «виночерпій, виночерпач» (москов.) [12 (ІІІ), с. 1567; 19 (ІV), c. 159].
Серед першочергових завдань з’ясування генези і розвитку слов’янських мов, реконструкції праслов’янського лексичного фонду на перший план виступає дослідження
таких шарів праслов’янської лексики, що дали б можливість скласти досить детальну
картину розташування праслов’янських діалектів і визначити, таким чином, параметри
їхньої внутрішньої і зовнішньої взаємодії у просторі і часі. Таким запитам відповідають
рефлекси прамовних станів — праслов’янські діалектизми. Дослідження семантичних
зрушень в архаїчній лексиці периферійних зон terra Slavia відкривають нові перспективи
в опрацюванні поставлених проблем, сприяють формуванню нової концепції становлення праслов’янської мови та її діалектного членування.
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СЕМАНТИКА ПРАЯЗЫКОВЫХ РЕФЛЕКСОВ В КОГНИТИВНЫХ МОДЕЛЯХ
В статье усовершенствована стратегия систематизации и сопоставления
праславянских девербативов; принципиально по-новому объединены семантикословообразовательный и локализационный подходы в построении семантикословообразовательных моделей развития глагольных праоснов на оси праславянский
язык — древние славянские языки; получены новые сведения об участии диалектной лексики в процессах концептуализации окружающей действительности.
Ключевые слова: праславянский диалектизм, праславянский язык, древние славянские языки, девербативы, семантические трансформации, семантические модели.
Nechytailo I. M., assistant professor
Kyiv national linguistic university, Kyiv
SEMANTICS OF PROTO-LINGUAL REFLECTIONS IN COGNITIVE MODELS
The article is devoted to the improved strategy of systematization and mapping of the
Proto-Slavic verbal words; a fundamentally new way of combining semantic, derivational and
localization approaches in the building of semantic development models for verbal proto-stems
on the axis: Proto-Slavic language — ancient Slavic languages; new data of the participation
of the dialectal vocabulary in the process of conceptualization of reality.
Key-words: Proto-Slavic dialectism, Proto-Slavic language, ancient Slavic languages, verbal names, semantic transformations, semantic models.
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ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва», Київ
СУБ’ЄКТИВНО-ОЦІННІ ЗНАЧЕННЯ ІМЕННИКОВИХ ПЕЙОРАТИВНИХ
СУФІКСІВ ДЛЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ
У статті поставлено завдання на ілюстративному матеріалі розкрити роль іменникових пейоративних суфіксів і довести, що вони є елементами інфраструктури речення на рівні слова.
Ключові слова: інтраструктура, інфраструктура, дворівневий синтаксис, пейоративні суфікси, суфікси збільшеності-експресивності.
Пейоративними називають суфікси зі значенням збільшеності-експресивності. Їх використання характерне для розмовного мовлення та стилю художньої літератури.
Актуальність теми зумовлена висвітленням нового підходу до периферійних синтаксичних явищ. Дослідження зорієнтоване на розгляд особливостей синтаксичної організації речення з позиції дворівневого синтаксису, де I рівень називатимемо базово-комунікативним, або інтраструктурним, а II рівень — рівнем cуб’єктивно-модального та
інформативного прирощення, або інфраструктурним [1, 13].
Мета — довести, що суфікси збільшеності-експресивності іменників теж належать
до інфраструктури простого речення.
Оскільки мова належить до природних динамічних систем (бо в неї входять одиниці різного рівня членування), то морфема, як одиниця мови, теж бере участь у вираженні супровідних додаткових інфраструктурних значень.
Як зауважує К. Г. Городенська: „Більшість аугментативних утворень, крім кількісного значення — вказівки на об’єктивну збільшеність, виражає також суб’єктивну, переважно негативну або різко негативну оцінку мовцем кого-, чого-небудь, пор.: великий кіт
→ котище, котисько, котяра; великий вітер → вітрище, вітрисько, вітрюган; великий
собака → собацюра, собацюга; великий вовк → вовчище, вовчисько, вовцюган, вовцюга”
[2, 26]. Здійснюючи функціонально-стильову диференціацію іменникових пейоративних
суфіксів, В. Р. Товстенко наголошує: „Нюанси негативної оцінки можуть бути надзвичайно різноманітними — осуд, зневага, огида тощо, причому вони нерідко переплітаються
або накладаються” [3, 61]. Усі ці значення супроводжують основний зміст речення, а отже, мають впливати і на його інфраструктуру.
Найчастіше аугментативні утворення функціонують із такими пейоративними суфіксами іменників середнього роду:
— ищ|е|: марище, ножище, деревище, стовбурище. Суфікс -ищ- вживається
для підкреслення великого розміру предмета чи істоти й надає їм відтінку згрубілості, зневаги: Раптом з-під землі з’являється темне, широке, страшне Марище (Леся
Українка); Лиш зажурилися / Старезна скеля над урвищем / Та дуба всохле стовбурище
(М. Вінграновський);
— иськ|о|: дівчисько, вовчисько, ножисько, сміховисько. Порівняно зі словами
попередньої групи аугментативи на -иськ|о| виразніше передають негативну оцінку,
© О. В. Бондаренко, 2014
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зокрема значення зневаги та іронії: Скажіть прямо, що ви закохалися в оце дурне дівчисько (І. Кочерга);
— л|о|: потакайло, басило, базікало, здоровило, страховидло. Суфіксу -л- властиві
певні елементи емоційного забарвлення з негативним відтінком: Нащо воно здалось тобі / Таке страховидло? (П. Глазовий); Та це оце базікало? — на Якова він гнівно глянув. —
Все плани в нього не виспіли (А. Головко).
Безпосередній вплив на інфраструктуру синтаксичних одиниць мають пейоративні
суфікси, засвідчені в іменниках чоловічого роду:
— он: солдафон;
— ан, — ань: стариган, бородань;
— аш: синаш, торгаш;
— ач: рюмсач, циркач;
— ій: скиглій, стогній;
— ищ-: куркулище, панище, розумище, вітрище, чоботище, домище, дідище, морозище. Наприклад: Вітрище непомірний здіймав до неба хвилю навісну (П. Воронько);
Ото чоботищі! І хто ото в таких ходить! (Є. Гуцало);
— иськ-: вітрисько, хлопчисько, розумисько, дідисько. Наприклад: Два нас тілько
в казні було, я і якийсь панисько (І. Франко).
З наведених прикладів видно, що найпоширеніші суфікси збільшеності-експресивності чоловічого роду теж — -ищ-, — иськ-, які надають іменникам відтінку згрубілості,
зневаги, вказують на великий розмір предмета, явища чи істоти. Основна сфера вживання цих стилістично знижених іменників — ненормативне експресивне усне мовлення.
До важливих елементів інфраструктури речення належать суфікси жіночого роду для
вираження негативної суб’єктивної оцінки:
— ух|a|, — юх|a|: брехуха, житуха, шептуха;
— омах|a|: грудомаха, костомаха;
— щин|a|: літературщина, дармівщина;
— аці|я|: різнація, мудрація;
— енці|я|: штукенція, старушенція;
— ег|а|: торбега;
— н|я|: собачня, козачня;
— в|а|: братва, мужва, татарва;
— от|а|: панота, спекота, голота, парубота;
— неч|а|: холоднеча;
— отн|а|: гавкотня, верескотня, гуркотня;
— отняв|а|: гуркотнява, гупотнява, верескотнява;
— анин|а|: гупанина, грюканина;
— ек|а|: пащека.
Указані суфікси жіночого роду належать до непродуктивних виразників аугментативно-експресивного значення іменників у розмовному й художньому стилях. Ці суфікси
вживають переважно в словах розмовного характеру, надаючи їм відтінку згрубілості:
Це ж, братуха, не житуха, / А сплошний курорт (П. Глазовий). Суфікс -ух- утворює
емоційно забарвлені назви з негативним відтінком. У подане речення суфікс -ух- вносить
іронічне забарвлення.
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На увиразнення інфраструктури речення впливають також суфікси із значенням
збільшеності-експресивності в іменниках спільного роду:
— ак|a|, — як|a|: писака, розбишака, ременяка;
— ук|a|, — юк|a|: холодюка, тварюка;
— аг|a|, — яг|a|: діляга, стиляга;
— уд|а|: зануда;
— индр|а|: скупиндра;
— инд|я|: скупиндя;
— ендряг|а|: скупендряга;
— ердяг|а|: скупердяга;
— с|а|: плакса, рюмса;
— ес|а|: неотеса;
— ос|а|: неочоса;
— іс|а|: гульвіса;
— ир|а|: пронира;
— р|а|: прожора;
— ер|а|: ненажера, нажера, обжера;
— еп|а|: недотепа, причепа, дурепа;
— ур|а|, — юр: нечепура;
— ох|а|: пройдоха;
— ах|а|: бідаха, бідолаха;
— из|а|: мармиза;
— ош|а|: святоша;
— юк|а|: звірюка, тварюка;
— як|а|: коняка. Наприклад: Хома тікав, мов зляканий звірюка (О. Довженко); Вони
перегляділи картини, подивилися на голого Геркулеса, що замахнувся довбнею на якусь
звірюку… (І. С. Нечуй-Левицький); Гей, у мене був коняка, був коняка — розбишака
(Я. Щоголів); А коняка добра! (Остап Вишня).
Пейоративні суфікси спільного роду теж вносять в слова відтінок згрубілості,
зневажливості, осуду, іноді іронії. Наприклад, в останньому наведеному нами реченні
суфікс -як-, на нашу думку, поєднує семантику збільшеності із почуттям захоплення.
Отже, найпоширеніші суфікси збільшеності-експресивності (пейоративні) —
-ищ-, — иськ, — як-, — ер-, — ир-, — юк- тощо. Вони надають іменникам відтінку
згрубілості, зневаги, вказують на великий розмір предмета, явища чи істоти. Із значенням об’єктивної збільшеності експресивних суфіксів пов’язана, зазвичай, негативна
суб’єктивна оцінка, негативне суб’єктивне ставлення до особи, тварини, предмета, явища тощо. Тому іменники із суфіксами на означення збільшеності чи згрубілості вносять
в речення додатковий відтінок зневажливого, іронічного або фамільярного ставлення,
тобто є елементами інфраструктури речення на рівні слова.
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Интерес к терминологии восходит ещё к временам античности. Древние говорили:
«Ignoratis terminis artis, ignoratur et ars” (“Если терминология данного предмета неизвестна, неизвестен и сам этот предмет”) [1], подчёркивая тем самым важность изучения
терминологического аппарата науки, без знания которого невозможно усвоение её базовых
положений. В наши дни исследования терминологии представляет интерес как с позиций
осмысления процессов современного терминообразования, так и с практической точки
зрения, поскольку оно предполагает решение задач, связанных с упорядочением терминосистем, стандартизацией терминов, с необходимостью корректного перевода и переиздания существующих терминологических словарей, справочников, перечней [2: 289].
Вопросам метаязыка современного языкознания в целом и его стержня — лингвистической терминологии в частности уделяли и уделяют внимание немногие украинские лингвисты. Отечественными и зарубежными авторами наиболее значимых работ учебного, научно-теоретического и лексикографического характера, посвященных
данной проблематике, являются О. С. Ахманова [3], А. Н. Баранов [4], Н. В. Васильева
[5], В. П. Даниленко [6], С. Е. Никитина [7], А. А. Реформатский [8], Д. С. Лотте [9],
С. Д. Шелов [10], В. Н. Ярцева [11], Т. Г. Кияк [12], В. И. Перебейнос [13], C. Knobloch
[14], W. Fleischer [15] Riggs Fred [16] и др.
Метаязык лингвистики представляет собой сложный, многосоставной пласт языка,
ориентированный на выполнение ряда прикладных задач, стоящих перед лингвистикой
как наукой. Наряду с единицами общенаучной лексики метаязык включает номенклатурные знаки-номены, число которых необозримо велико и с трудом поддается систематизации, а также терминологию, представляющую собой стержень всякого функционально ориентированного формализованного языка, обслуживающего потребности
соответствующей отрасли науки. Исходя из сказанного, следует, что изучение метаязыка
научной отрасли начинается с анализа, гармонизации и систематизации терминологии
и заканчивается ее классификацией, унификацией и стандартизацией [1].
Полемика среди лингвистов, связанная с проблемой классификации, унификации
и стандартизации языка лингвистики, имеет давнюю историю и представлена целым
спектром точек зрения на саму возможность унификации лингвотерминологии, зачастую
совершенно полярных. На начальном этапе становления лингвистики как науки в части
формирования ее терминологического аппарата преобладал прескриптивный подход,
в рамках которого, можно совместить применяемую терминологию с универсальным набором понятий по принципу «один к одному», тем более что элементарные понятия и их
лексико-терминологические эквиваленты были разработаны еще во времена античности.
Позднее, когда бурный рост знаний о языке привел к появлению множества новых понятий и терминов, вводимых приверженцами различных лингвистических направлений
и школ, повсеместно укрепилось мнение о практической невозможности унификации
терминологии языкознания как в целом, так и в какой-либо его части. Преобладающей
стала точка зрения дескриптивистов, которые считали, что наиболее рациональным
способом решения терминологической проблемы является фиксирование и описание
уже имеющейся терминологической базы.
В настоящее время в развитии терминологии языкознания достаточно четко просматриваются две тенденции: 1) неуклонный рост числа новых терминов, связанный
с появлением не существовавших ранее направлений в лингвистике, и 2) расширение
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количества и объема понятий, выражаемых через посредство уже существующих терминов. Обе эти тенденции, будучи реализованы на практике, приводят к появлению
большого количества терминов-дублетов и непоследовательности в употреблении уже
существующих терминов. Выход из ситуации, сложившейся в сфере лингвистического
терминообразования и терминопользования, на наш взгляд, в поиске таких путей, следование которым позволило бы доказательно обосновать принципиальную возможность
классификации, унификации и стандартизации терминологического массива, применяемого не только в украинском, русском, но и в европейском языкознании.
Актуальность данной статьи определяется недостаточной осмысленностью и разработкой вопросов, связанных со сравнительно-сопоставительным изучением лингвистических терминосистем. В первую очередь это касается проблем терминологической
номинации и терминообразования в сфере отечественной и зарубежной лингвистики.
В более широком смысле можно говорить и о недостаточной изученности всей метаязыковой лингвистической сферы.
Постановка задачи. Накопившееся огромное количество терминов в области лингвистики обуславливает все возрастающую потребность в классификации нео-лингвотерминологии, а также в терминологических словарях для перевода данного пласта лексики.
Целью данной статьи является классификация терминологии лингвистической науки,
выделение основных групп данной терминологии в немецком, английском, русском языке.
Классификация — слово латинского происхождения, состоящее из двух компонентов classis „разряд“ и facere „делать“, что означает: 1) распределение, каких-либо объектов по классам в зависимости от их свойств. Например, классификация звуков, классификация синонимов; 2) система соподчинённых понятий в какой-либо отрасли знания.
Классификация необходима любой области знаний для систематизации, оценки и переоценки результатов исследования. Классификацией человек занимался с древнейших
времен, хотя и без научной основы.
Научная классификация, по мнению A. B. Суперанской, — это упорядоченный способ ассоциации и диссоциации, а также умственной организации идей, которые представлены в мозгу человека в форме понятий. Классификация идей становится могучим
средством познания. Сумма всех индивидуальных объектов, обладающих определёнными свойствами, называется классом. Характеристики отдельных объектов помогают понять сущность класса в целом и, классифицируя понятия, объединять их в системы [17:
138]. Для терминологии очень важна классификация, она имеет двойную значимость:
это и анализ понятий, и анализ слов. Терминологические системы разных отраслей знаний классифицировались в разные периоды, в зависимости от значимости исследований
в той или иной области науки. Посчитать точное количество терминов в разных системах
проблематично, так как в развивающихся науках терминология постоянно меняется [18].
Термины могут классифицироваться по-разному: 1) по источнику возникновения: а)
термины, пришедшие из базовых наук: языкознание, философия (f Sprache / language / язык,
n Modell / model / модель, n Schema / scheme (structure) / схема, m Sprachstoff / linguistics
material / language substance языковая материя, Über- und Unterordnungabstraktion / subsumption
abstraction / родовидовая абстракция, die Rolle / roll / рол (источник: „Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку“, die Art, der Aspekt / type, aspect / вид и т. д.); б) понятия и термины, взятые из смежных наук: риторики, культуры речи, лингвистики текста
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(sprachliche Expressivität / inguistic expressivity / выразительность речи, der Text / text / текст,
der Rhetoriker / rhetorician ритор; das Logos / logos / логос, das Epos / epos / эпос, der
rhetorische Argument / rhetorical argument / риторический аргумент и др.); в) термины,
употребляемые как основные категории лингвостилистики (der Funktionalstil / functional
stile / функциональный стиль, die Stilfärbung / stylistic nuance / стилистическая окраска,
die Informationsfunktion / cue function / информативная функция, pl. Konstruktionen und
Wendungen (Ausdruck, Lokution, Redemittel, Redensart, Redewendung) / structures (frames)
and locution; figure of speech / конструкции и обороты речи и др.);
2) по степени конкретности или абстрактности понятия: а) названия конкретных
языковых объектов: deverbale Nomen / deverbatives / отглагольные существительные (das
Supinum / supine / супин), m Stamm, f Wurzel / root / корень, f Basis / base / основа, m Diskurs / utterance-length (larger-than-the sentence, discourse) / сверхфразовое единство и др.); б) названия функциональных стилей и подстилей: Stil der Wissenschaft / Scientific Style / научный
стиль, научно-популярный стиль, Stil der Presse und Publizistik / Publicistic and Newspaper
Style / газетно-публицистический стиль, Stil der schönen Literatur / Poetic Style / художественный стиль; в) общие самые отвлеченные понятия, отражающие отношения:
f Funktion / function / функция.
Классификация Н. В. Васильевой [5] несколько иная: 1) по степени абстрактности:
а) универсальные термины, обозначающие категории (m Satz / sentence, clause / предложение, n Subjekt / subject / подлежащее, n Prädikat / predicate / сказуемое); б) уникальные термины, обозначающие явления, специфические для какого-либо языка или группы языков
(n Umlaut / умлаут).
2) по принадлежности к той или иной терминосистеме: а) традиционные термины, используемые в той или иной терминологической системе, отражающие
концептуальный аппарат различных национальных научных традиций, лингвистических направлений и школ (диалектный континуум, диафазический континуум,
несбалансированный билингвизм, пространственная лингвистика, экспериментальная
социолингвистика, словообразовательная полисемия, интеракционизм, экология языка,
евролатынь); б) индивидуальные термины, принадлежащие к определённой авторской концепции и не выходящие за её пределы (репрезентативы, информативы, директивы комиссивы, интеррогативы, f Ad-hoc-Bildung, m Klick (auch: Avulsiv, Klix,
Schnalzlaut, Sauglaut, Injektiv) Laute, scrambling); 3) по внутренней форме: а) мотивированные, в которых составляющие их морфемы соотносятся с морфемами данного
языка: (forelingual / m Vórderzungenlaut / переднеязычный, das Infix / infix / инфикс, das
Konfix / konfix / конфикс); б) немотивированные термины, появившиеся в результате заимствований и калькирования (Dativ / dative case / дательный падеж, Genitiv / genitive
case / родительный падеж, acoustic reproduction / akustische Wiedergabe / воспроизведение
звука и др.); 4) по генетическому признаку: а) исконно немецкие / английские / русские
термины (языкознание, ударение, молосс, приапей, приставка, приставочные глаголы,
связь главных членов предложения, склонение, n Ach-Laut, f Affigierung, f Anhebung, f
Tilgung, small talk, wh-movement и др.); б) заимствованные: лингвистика, гидроним, инфинитив, интерпретация, фонетика, синтаксический анализ и др.); в) созданные на основе греко-латинских элементов (мифоним, этноним, гиперболизация, аффиксация,
безэквивалентная лексика, паракситон, антисигма, m Implosiv, f Prosodie, homeoteleuton,
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affricate); 5) по составу: а) однословные (монолексемные) термины (дискурс, рема, предикативность, суффиксация, монофтонгизация и др.); б) двухсловные (грамматическая
категория, коммуникативная направленность, семантическое единство, метафорическое
высказывание, синонимичный ряд, монологическое высказывание и др.); в) составные
или полилексемные (die Informationsfunktion der Sprache (Rede) / информативная функция речи, konzeptionelle Determiniertheit der lexikalischen Textstruktur / концептуальная
обусловленность лексической структуры текста, morphologische Kennzeichen der entlehnten Lexik / морфологические признаки заимствованных слов и др.).
Исследуя разные классификации терминов, А. Н. Баранов пишет, что миры лингвистической терминологии определяются не исторически ограниченными школами и направлениями и не отдельными этапами развития лингвистики в целом, а, по крайней
мере, следующими тремя моментами: а) научной областью, являющейся источником
заимствования терминологии; б) комплексом эвристик, навязываемых исследователю областью заимствования; в) сферой описываемых языковых феноменов [4: 96].
Т. В. Жеребило группирует термины на основе разработанного ею функционально-стилистического инварианта. В результате этой классификации термины, например, лингвостилистики распределились на две группы: 1) термины и понятия, называющие основные категории лингвостилистики (стилистическая окраска, стилистический оттенок,
функциональный стиль и др.); 2) термины, понятия, включенные в информационные
модели функциональных стилей и создающие минимальные терминологические поля её
основных компонентов: а) ситуации общения (задачи общения, функции общения и т. п.);
б) стилевых черт (конкретность, фотографическая точность, отвлечённость / обобщённость, эмоциональность и др.); в) языковых средств (эмоционально-оценочная лексика,
распространённые обращения, побудительные предложения, восклицательные предложения). По мнению Т. В. Жеребило, использование информационных моделей позволяет
создать иерархию понятий, основанную на лингвостилистической абстракции [19: 55].
Вопрос о том, может ли любая часть речи быть термином, рассматривали многие лингвисты (Г. О. Винокур, A. A. Капанадзе, Б. Н. Головин, В. П. Даниленко,
Т. В. Жеребило, Л. Ю. Буянова и др.). В Предисловии к своему словарю О. С. Ахманова
обращает внимание на то, что в европейских языках система существительных настолько развита, имеются настолько неограниченные возможности образовывать отглагольные существительные и отвлеченные существительные, образованные от основ прилагательных, что основной состав терминологического списка для этих языков вполне
может быть исчерпан существительными. Что касается глаголов, то для языковедческой терминологии они нетипичны и могут быть заменены отглагольными существительными. Правда, есть несколько глаголов, которые довольно часто употребляются
в лингвистическом метаязыке, например, такие как «deklinieren / decline / склоняться»,
«konjugíeren / to conjugate / спрягаться“, „sich ábsondern / differentiate / обособляться“,
„grammaticalizate / grammatikalisieren / грамматикализовываться“ и т. п. [3: 11].
Л. Ю. Буянова считает, что термином могут быть существительные, глагол, прилагательные и наречия. В терминологическом пространстве языка науки (сфера функционирования) явно выражена и прогрессирует общая тенденция к продуцированию полной
деривационно-частеречной парадигмы. Это связано с аспектами образования не только терминов-субстантов, но и терминов, представленных другими знаменательными
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частями речи, реализующих потребность в адекватной экспликации динамичного понятийного содержания, включающего не только идею «предметности», но и «признака»,
«движения», «процесса», «образа действия» и т. п. Исследование терминологической деривации языка науки в системе — и как системного феномена — позволяет модифицировать сущностные характеристики и параметры понятия «термин», расширить его, «реабилитировав» терминологический статус и прилагательных, и наречий, и причастий,
обычно не признаваемых терминами в чистом виде: ведь метаязык как особая ингредиентность не может базироваться на единицах только одной какой-либо части речи, в противном случае не будет достигнут в полном объёме коммуникативно-прагматический,
функциональный эффект поликоординатной научной коммуникации. Номинативная
функция термина, связанная в основном с именем существительным, может считаться
главенствующей, если изучать термин изолированно от сферы его функционирования,
без учёта понятийных и языковых корреляций и генезиса [20: 149–151].
В процессе работы над языковым материалом нами выявлены: а) термины-номены:
f Futurologie — футурология, f Abbreviation — аббревиация, m Abessiv — абесив, m Ablativ —
аблатив, f Binarität — бинарность, m Bilinguismus — билингвизм, n Vokabel — вокабула, m
Diskurs — дискурс, f Konkordanz — конкорданция, n Referent — референт и др.; б) терминыадъективы: kognitiv, kommunikativ, terminologisch, grammatisch, adverbial и др.; в) терминыглаголы: kommentieren, korrelieren, klassifizieren, abstrahieren, differenzieren и т. д.; г) терминынаречия: synchron, diachron, dialogisch и т. д. Термины могут быть однословными (Script),
двухсловными (Code-switching), могут включать до семи слов (Cocktail-party-Effekt, tip-ofthe-tongue phenomenon). Однословные термины могут быть простыми или корневыми, производными, а также композитами. Анализ языкового материала показал, что среди однословных терминов наиболее высокая дискурсивная активность у производных и композитных.
С частеречной точки зрения однословные термины делятся на термины-существительные
и термины-прилагательные, например, лингвистика, гипотеза, текст, грамматический, адвербиальный, сонорный. Во многих исследованиях отмечается, что из всех видов словосочетаний наиболее удобными для терминологического употребления являются атрибутивные.
Они включают определяемое и определяющее слова, которые устанавливают отношения
их родовидовой зависимости. Преимущественное употребление терминов-словосочетаний
отражает общую тенденцию, характерную для развития терминосистем и говорит в пользу
того, что стилистика, культура речи, теория текста — науки, продолжающие развиваться. Их
понятийно-категориальный аппарат находится в становлении, развитии [19: 53].
По мнению A. B. Суперанской в новых терминологиях для ограничения экстенции терминов используются словосочетания, интенции которых тем выше, чем больше компонентов входит в словосочетание. Преобладание полилексемных терминов
над монолексемными соответствует общей тенденции построения терминов [5: 125].
Разграничение двухкомпонентных и многокомпонентных словосочетаний основывается
на объективных законах памяти человека и структуры языка. Двухкомпонентные сочетания обнаруживают большую спаянность своих компонентов и некоторую тенденцию
к превращению в однословное обозначение, что в каждом языке реализуется своим индивидуальным путем. Многокомпонентные сочетания имеют тенденцию к превращению в аббревиатуру [5].
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В процессах образования терминов греко-латинский терминофонд занимает ведущие позиции: его терминоэлементы, являясь единицами классических мертвых языков,
не эволюционируют в семантико-понятийном плане, резко сужая, максимально ограничивая сферу [20: 141]. Термины греческого и латинского происхождения способны
включаться в сложные семантико-понятийные отношения в тексте. Довольно часто
встречаются и гибридные термины, т. е. термины, основанные на разноязыковой основе.
Например, безаффиксалъный способ, вербальное изложение, модусное значение, пресуппозитивные вкрапления, народная этимология, неактантное отглагольное существительное, непродуктивная основа и т. д.
В большинстве случаев терминовед не создает термины, а пользуется фондом специализированных обозначений, недостаточно четко выделяющихся из общего словарного
состава. Такие фонды называют естественной терминологией. Поскольку естественная терминология существует в виде «фонда специализированных обозначений», значения которых хорошо известны специалистам, то в начале работы, целесообразно составить словник, затем выявить предварительную дефиницию и на основе этого составить
предварительную классификацию, то есть приблизиться к терминологическому полю.
И только после этого можно переходить к критическому анализу единиц лексиса, сохраняя те из них, которые соответствуют критериям системности и потребность в которых
обнаружена в процессе классификации [21: 16].
Основным источником выявления терминолексем являются лингвистические тексты, в том числе и словари лингвистических терминов, представляющие собой итог извлечения и систематизации терминов. Когда в научный текст вводится новый термин,
его сначала дифференцируют, а затем дефинируют, объясняют понятие, закрепленное
в данном термине. Сфера фиксации и сфера функционирования терминов когерентны
и обладают свойством взаимодополняемости: одни термины, функционирующие в научных текстах, инкорпорируются (выливаются) в фиксирующие документы; из сферы
фиксации, по мере необходимости, другие термины интродуцируются (переливаются)
субъектом науки в сферу научной коммуникации [20: 19]. При переходе из сферы фиксации в сферу функционирования необходимо учитывать следующие особые процессы
[22: 293]: реализацию терминоинварианта в виде речевых форм с изменениями грамматической и компонентной структур; колебания уровня воспроизводимости единицы,
измеряемые количественно-статистическими показателями.
В заключение необходимо отметить ряд перспективных направлений настоящего
исследования: 1) Выявление дублетов лингвистических терминов, учитывая тот факт, что
терминоэлементы метаязыка лингвистики, как правило однозначны, при этом имеются
несколько терминоэлементов, которые имеют два и более значений; 2) Систематизация
английских, латинских и древнегреческих терминоэлементов в процессе моделирования
тезауруса метаязыка лингвистики.
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У зв’язку з постійним розвитком науки і техніки, модернізацією виробництва, удосконаленням різноманітних технологій дослідження особливостей різних термінологічних систем залишається актуальним і сьогодні.
Зазначимо, що у лінгвістиці вивчення питань, пов’язаних з термінологією, яка є функціонально важливою підмовою для професійної діяльності певної групи людей, почалося відносно давно. На сучасному етапі розвитку лінгвістики існує значна кількість праць
як вітчизняних, так і зарубіжних учених, присвячених дослідженню різних терміносистем та їх окремих складових (В. Артюх, Л. Івіна, Н. Котелова, О. Герд, Б. Михайлишин,
Т. Панько, В. Лейчик, Р. Стецюк, Г. Фогель, I. Meyer та ін.). Виокремлюється декілька
підходів щодо її дослідження: функціональний, семасіологічний, ономасіологічний, когнітивний, історичний, лексикографічний та ін. Розвідки проводяться на матеріалі різних
національних мов і в цьому відношенні англійська мова не є винятком.
Об’єктом нашої розвідки виступає термінологія, що обслуговує одну з галузей сільського господарства — агрономію, яку розуміємо як комплекс агрономічних наук з вирощування рослин, раціонального використання сільськогосподарських угідь, підвищення
родючості ґрунтів та урожайності сільськогосподарських культур. До цього комплексу
входять: загальне землеробство, рослинництво, селекція, насінництво, агрохімія, сільсько- господарська, ентомологія, фітопатологія, механізація сільськогосподарського виробництва. У свою чергу, агрономія базується на таких природничих науках, як ботаніка
та фізіологія рослин, генетика, мікробіологія та ін. Англійська агрономічна термінологія
(ААТ) є підсистемою термінології сільського господарства, що постійно розвивається,
поповнюється новими лексичними одиницями, оскільки вдосконалення технології вирощування культур, поява нових сортів, засобів боротьби з хворобами, шкідниками тощо
потребують відповідних термінів для їх номінації.
Предмет представлений студіюванням тематичної віднесеності термінів-агронімів
та способів їх творення у сучасній англійській мові.
Але перш ніж перейти до розгляду згаданих вище питань, дамо визначення поняття
“термін“ та виділимо його основні відмінності від загальновживаної лексики. Під терміном ми розуміємо слово або словосполучення, “що виражає певне професійне або
наукове поняття відповідної предметної галузі й перебуває у системних відношеннях з
іншими найменуваннями цієї сфери діяльності.” [5: 5]. До основних ознак терміна ми,
як і більшість лінгвістів, відносимо: однозначність, системність, точність і лаконічність,
стилістичну нейтральність, вмотивованість.
Матеріалом для аналізу слугують терміни, які ввійшли до двомовного “Англоукраїнського словника з агрономії” у кількості 925 лексичних одиниць [2]. Під час відбору слів до словника брали до уваги такі критерії:
а) частотність (відбирали терміни, які є найбільш частотними в агрономічному
дискурсі, аналізованому нами); б) актуальність (перевагу надавали лексичним одиницям, які відображують сучасний стан розвитку агрономічної науки); в) практичне значення (до словника включені терміни, без яких неможливо працювати з професійним
текстом і вилучати з нього необхідну інформацію та вести бесіду зі співрозмовником
на професійну тему).
Корпус лексики, який був проаналізований нами, формується, головним чином,
іменниками (crop, rye), прикметниками (calcerous, acid), дієприкметниками 1, 2
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(overgrazing, aggregated) та дієсловами (to sow, to plow). Зазначимо, що прикметники
та дієприкметники трапляються у складі термінологічних словосполучень (waterholding capacity), вказуючи на властивості, особливості (ґрунту, речовин, росту рослин тощо). Іменники використовуються для найменування сільськогосподарських
культур, морфології рослин, шкідників, хвороб та засобів боротьби з ними, сільськогосподарської техніки та ін. Дієслова вживаються для опису певних робочих процесів, операцій, пов’язаних з обробкою ґрунтів, застосуванням добрив, вирощуванням
сільськогосподарських культур, боротьбою з хворобами та шкідниками, переробкою
сільськогосподарської продукції тощо.
Проведений аналіз корпусу ААТ показав, що вона має тенденцію до об’єднання
у певні тематичні групи. Тематичні групи (ТГ) визначено “на основі однієї інтегральної ознаки, тобто єдність групи базується на наявності у значенні слів, які входять
до неї, спільної ознаки” [1: 150], яка співвідноситься з будь-якою сферою сільськогосподарського виробництва. У ТГ включаємо слова різних частин мови на основі
асоціацій за суміжністю.
Таким чином, виділено такі групи агрономічних термінів:
1. сільськогосподарські культури: wheat “пшениця”, oats “овес”, barley “ячмінь”,
carrot “морква”, cabbage “капуста”, crop (companion-, cover-)“с.-г. культура (супутня, покривна)” та ін.;
2. морфологія рослин: stem “стебло”, root “корінь”, fruit “плід”, ovule “насіннєвий
зачаток”, ovary “зав’язь”, spike “колосок”, tuber “бульба” тощо;
3. фази життєдіяльності та біологічного розвитку сільськогосподарських культур:
to bolt “викидати насіннєву стрілку”, bloom “цвітіння”, germination “проростання насіння”, stage of tasseling “стадія викидання волоті»”, to tiller “кущитися”,
propagation “розмноження” та ін.;
4. агротехнічні прийоми: tillage “обробка ґрунту”, rotation “сівозміна”, to plow
“орати”, to harrow “боронувати”, to mow “косити”, to harvest “збирати врожай”,
weeding “прополювання” тощо;
5. процеси спадковості, мінливості та відбору: progeny “потомство”, heredity
“спадковість”, mutation “мутація”, cytoplasm “цитоплазма”, chromosome “хромосома”, crossing “схрещування”, hybrid “гібрид” тощо;
6. комахи-шкідники с.-г. культур, їх морфологія: abdomen “черевце”, insect “комаха”, larva “личинка”, weevil “довгоносик”, mite “кліщ” та ін.;
7. хвороби та їх збудники: mildew “борошниста роса”, rot (blossom-end; root)“гниль
(суцвіття, коренева)”, spot “плямистість”, rust “іржа”, scab “парша”, virus “вірус”, pathogen (e) “патоген, збудник хвороби” та ін.;
8. ґрунт, особливості ґрунтоутворення, мікроорганізми, які живуть у ґрунті: soil
“ґрунт”, topsoil “верхній шар ґрунту”, humus “гумус”, acidity “кислотність”, fertility “родючість”, soil profile “профіль ґрунту”, (loam, sand) soil (“суглинистий,
піщаний) ґрунт”;
9. добрива: fertilizer “добриво”, manure “органічне добриво”, mulch “мульча”, lime
“вапно”, limestone “вапняк”, to compost “удобрювати грунт компостом”;
10. сільськогосподарські машини та механізми для обробки ґрунту: plough “плуг”,
drill “сівалка”, binder “снопов’язка”, combine harvester “комбайн” тощо;
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11. сільськогосподарські операції, процеси: foliar treatment “обробка листя”, cultivation “вирощування культури”, irrigation “зрошення”, plowing “оранка”, application of fertilizers “застосування добрив”, broadcasting “посів насіння”;
12. якості, ознаки, властивості культур, ґрунту тощо: resistant “стійкий, резистентний”, permeable “проникний, що пропускає рідину (про ґрунт)”, cloddy “грудкуватий (про грунт)”, bunching “кущовий”, biennual “дворічний”, basal “нижній (про
листки)”, bare “оголений, позбавлений рослинності” та ін.
Щодо способів термінотворення, зазначимо, що вони аналогічні тим, які беруть
участь в утворенні лексики, що функціонує в літературній англійській мові. Найбільш
продуктивними виявилися:
а) афіксація, яка представлена суфіксацією та префіксацією; здебільшого це такі
суфікси:
— er/-or: binder, cultivator;
— ion: pollination, provision;
— i (ty): acidity, fertility;
— ment: treatment, nourishment;
— ance: abundance, fragrance;
та префікси:
re-: regenerate, rebuilding;
dis-: disintegrate, dissolve;
un-: unconsolidated, unstable;
under-: undernourished, undercomposed;
in- (im-): inexaustable, immature;
sub-: subhumid, subsoil;
б) словоскладання, переважно за моделями:
N2N1: wireworm, rootlet;
AN: redberry, crisphead;
A2A1: acidsoluble;
NPI (PII) waterlogged, water-holding;
APII fine-textured;
в) словосполучення, представлене структурами:
A+N: terminal bud, commercial nitrogen;
N2+N1: bush bean, plant oil;
N+PI: hand hoeing;
N2+PI+N1: water-holding capacity;
N3+N2+N1: spike tooth harrow;
N2+ of + N1: application of fertilizers;
PII +N: disked land;
г) конверсія: space (n) → space (v);
drill (n) → drill (v)
д) семантичний спосіб: fruit, cup.
Щодо останнього, слід зауважити, що він представлений звуженням значення, метафоричними та метонімічними переносами. Так, прикладом терміна, в основі якого лежить звуження значення, є лексична одиниця fruit.
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Порівняємо тлумачення цього терміна в словниках [3, 4], де зафіксоване це слово.
У словнику Longman English Dictionary [3] цей термін визначають таким чином:
1) smth that grows on a plant, tree or bush, can be eaten as a food; contains seeds or a stone
and is usually sweet.
Згідно з біологічним словником [4] значення цього терміна звужується, уточнюється,
спеціалізується, а саме:
1) the seed-bearing structure in angiosperms formed from the ovary after flowering;
2) the edible usually fleshy sweet smelling part of a plant that may or may not contain seeds;
3) the offspring from a sexual union.
Прикладом терміна, який утворений у результаті метафоричного переносу, є агронім
cup “a part of a flower” (назва виникла в результаті перенесення ознаки ” схожість за формою” (cup “ a small open container of porcelain or metal used to drink from”——-»”a cuplike
organ of a plant or a part of it”);
е) запозичення (переважно з латинської та грецької мов):
larva “личинка” (від лат. “larva”, ghost, spectre, skeleton, mask);
species (від лат. species“appearance, sort”);
plant (від лат. planta “sprout, slip, graft”,);
bacterium (від грец. bakterion “stick”).
Більшість із запозичених термінів є частково асимільованими, тобто такими, що
пройшли процес фонетичної, графічної адаптації до норм мови-реципієнта (bacterium,
abdomen), а в деяких випадках асимілювалися і граматично. Це стосується в основному
іменників, які прийняли граматичний показник множини, характерний для англійської
мови (ovaries, plants). При цьому зауважимо, що лише незначна кількість запозичених
іменників зберігає форму множини, яка властива мові-донору (larva-larvae), або має подвійні форми множини (antenna- pl. antennae / antennas). Слід зазначити, що серед запозиченої лексики трапляються терміни, які на сучасному етапі розвитку англійської мови
є органічною частиною її лексичного складу і їх походження можна встановити лише
за допомогою етимологічного словника. До таких термінів належить агронім plant ”рослина “, який прийнявши англійські суфікси та основи, утворив ряд похідних і складних
термінів (planter, plantation, plantary, planting, plant-free, plant-available тощо) та термінологічних словосполучень (annual plant, monocotyledon plant, food plant, host plant тощо).
Отже, наведені вище приклади демонструють, що ААТ характеризується певною
концептуальною організацією, що фіксується за допомогою мовних засобів, характерних
для англійської мови. Вона є відкритою системою: у майбутньому з виникненням нових
понять, реалій, пов’язаних із сільськогосподарським виробництвом, з’являться у мові і
нові терміни на їх позначення.
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Verb serialization (or serial verbs) is typical for the languages in different parts of the word,
notably West Africa, Southeast Asia, New Guinea, Oceania, Central America, as well as for a
number of pidgins and creoles. Normally, serialization is called a phenomenon in which two
or more verbs in a sentence are following each other in the same aspectual and tense form, the
subject and the object is expressed only in the first verb. In other words, it is used a few verbs,
but they acting like a single semantic predicate. In different languages, this phenomenon has a
rather large number of specific lexical-semantic and grammatical features. Broadly speaking,
the syntactic structures with several (usually two) identical word forms are typical, perhaps,
for more languages than has traditionally been considered and they claim to universal status.
In a study of serial verb constructions with material of the languages of different structures
one of the main and still unsolved problems is the formal definition of the grammatical status
of these units. If they are a unit phrase of the sentence, whether they should be considered as
one (complex) word or sentence? The predicate argument structure depends on this definition.
In favor of the definition of such constructions as a single word-form pattern in many languages
says, firstly, that a serial construction represents a single indivisible action. This implies that
the translation of these forms from exotic languages to the languages of other structures (e. g.
English) in many cases only needs one word. Secondly, all the verbs of the chain, as a rule, have
both a common grammatical meaning of tense, aspect, modality, etc., and a common formant,
which expresses these meanings. Third, these verbs also have a common argument. In general,
as noted by researchers [cf. 1: 31], in the languages where the phenomenon of serialization is
grammatically legislated, these forms have a strong tendency either for lexicalization (verbal
forms become one word-form, i. e., complex word) or to grammaticalization (separate from
the chain verb forms becomes auxiliary elements of the main verb form). In order to give
an adequate assessment the identified in any language serial verbal (and other) structures (to
determine the status, location, characteristics and patterns of functions), this phenomenon
must be approached from the point of view the rules of the human ability to conceptualize the
semantic space and to structure (to build the sequence of events) concepts.
1.
Theoretical background
According to Leonard Talmy’s [2, Chapters 1 and 3] typological conception of the
Event integration, the process of speech is the interaction of two independent but closely interrelated domains — semantic (inside) and the lexical-grammatical (external). The semantic
domain of events consists of categories such as: Motion, Path, Figure, Ground, Manner and
Cause. Lexical-grammatical domain of events consists of the word forms, prepositional and
postpositive elements of phrases, etc. The relationship between these two domains is not symmetrical: one semantic category can be expressed by a combination of lexical and grammatical
elements; on the other hand the combination of semantic categories can be transmitted by only
one surface element. However, despite this there are a wide range of universal principles and
typological patterns (i. e. regularities) that define the relationship of semantic categories and
lexical-grammatical elements [Ibid.: 21].
The idea of the “event” is central to the cognitive-semantic theory of Leonard Talmy, and,
according to the researcher, is the basic category of human cognition. He regards mind as a
cognitive process, constantly aiming at the conceptual distribution (classification) of events
and phenomena of reality and to describe them. The essence of this process lies in the demarcation of the continuum in the sphere of space, time, and quantity etc. This is the reason
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for the existence of nouns in all languages of the world, i. e., names for the objects of human
environment.
“Event” is a subspecies of the conceptual partitioning which makes discrete space-temporal continuum in certain portions. This is the reason for the existence in all the languages of the
world of verbs that is names for portions of time, space and movement. Conceptually, the event
can be unitary and complex [Ibid.: 215]. In turn, a complex event can be expressed either by
subordinating clause in the complex sentence, either in the same sentence:
(1) The candle went out.
(2) The candle went out because something blew on it.
(3) The candle blew out.
In (1) the main idea (stop burning candles) has been expressed as a single event (by simple
sentence). In (2) the idea of ending burning candles supplemented by part (way / cause the
extinction of the candles) has been expressed as a complex event (by complex sentence). In
(3) the complex event is expressed as a single (by simple sentence again.) To denote the latter
phenomenon (sentence 3), i. e. expression of complex event by a single predicate, L. Talmy
uses the term macro-event. The macro-event contains two components: the main, or the framing event, for example, sentence (1), as well as a subordinate event or co-event, for example,
sentence (2) Framing event is the main idea of each complex (and single) events — Motion (of
Agent or Patient) or four ideas metaphorically derived from it — Temporal contouring, State
change, Action correlation and Realization. The five conceptual domains express the semantics
of predicate argument structure, which express the macro-event in the sentence [Ibid.: 17–18].
The structure of framing event that is the bearer of the idea of Motion consists of: Figure, i. e.
entity that is moving (this can be Agent or Patient, depending on the type of sentence); Ground
with respect to which Figure is moving; Path in which the figure moves, and that points to the
place of its Location relative to the Ground [Ibid.: 26].
On the other hand, co-event in the structure of macro-event makes framing event more substantive or perceptually palpable. For instance, in the structure of the verb to blow out (a candle) built-in
frame-event “State change” (a state of burning stopped) and the subordinate event “Cause” (due
to the movement of air). In the structure of such Russian verbs like: voyti ‘to enter’, vbieżat’ ‘to
run into’, vyekhat’ ‘to drive into’, vskochit’ ‘to jump into’ etc. built-in frame-event “movement of the
subject (Figure) with respect to the internal space (Ground) on the inward (Path), which determines
the location of the subject” and the subordinate event “Manner” (walking on foot, by vehicle, etc.).
Thus, these verbs express a complex event that consists of two (or more) of actions.
The idea of framing (main) event in the structure of macro-event can be expressed either
by the verb (stem, root), or by the auxiliary element, formant (L. Talmy coins the term satellite) [cf. Ibid.: 222]. Hence, L. Talmy introduces from the behavior of verbs and satellites
two main groups of languages — satellite-framed and verb-framed [cf. Ibid.: 221–224]. The
languages within each group may be quite different both genetically and typologically. Thus,
the verb-oriented languages are e. g. Romance, Semitic, Japanese, Tamil, Polynesian, Bantu
and others. Satellite-oriented are e. g. the Ural, the Chinese, and most of Indo-European except
for Romance. The frame schema of the event (Figure + [Background] + Path) in the structure of satellite-oriented languages is expressed without using a verb in the sentence structure
and in the structure of verb-oriented languages it is expressed in the verb and its arguments.
Subordinate event in satellite-oriented languages is expressed by the main (semantically) verb
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(it is typically for the English verb phrase), and in verbal-oriented languages is expressed by
satellite elements, the individual (prefix, postposition, gerund) or their combination (formant +
prefix / postfix), cf.: Rus. vkatit’s’a ‘to roll in’ (Path in framing event Motion is expressed in the
prefix v- ‘-in’), dogovorit’ ‘to finish talking’ (Aspect in the framing event Temporal contouring is expressed in the prefix do- ‘to finish’), zadut’ ‘blow out’ (Change in the framing event
State change is expressed in the prefix za- ‘out’), perepisat’ ‘to rewrite; to copy out’ (correspondence in the framing event Action correlation is expressed in the prefix pere- ‘re-’), prikhvatit’
‘to grab’ (Completeness in the framing event Realization is expressed in prefix pri- ‘over’). For
example, in the English sentence:
(4) The bottle floated out (from the cave)
in (4) the framing event “Figure (bottle) + Path (out)” expressed without a verb (float),
which, in turn, expresses the co-event, “Manner” (in water). The same is observed for example,
in the Russian translation, cf.: Rus. Butylka vyplyla (iz peshery). Thus, Slavic and Latin verb
prefixes, the English verb (adverbial) particles, German separable and inseparable verb prefixes, and Persian incorporated nouns in compound verbs are in principle functionally common
linguistic phenomenon. However, in Spanish (verb-oriented language) the same sentence has a
fundamentally different cognitive-semantic structure.
(5) La botella salio flotando (de la cueva)
‘The bottle exited floating (from the cave)’.
In (5) the framing event of Motion is expressed in the semantic verb salir ‘to exit’, and the
co-event of Manner in gerunds flotando ‘floating’. Thus, if serialization is the process of verbal
expression of the conceptually unitary complex of events, different particles of which lexicalized in different verbs, it is obvious that the best conditions for a chain of semantic verbs
expressing macro-event, have verb-oriented languages (1, p. 52) (in which these constructions
have widespread use and are grammatically legislated).
2.
Verb serialization in Modern Persian
The Persian language belongs to a mixed (satellite-verb-framed) type of languages with a
strong satellite orientation, cf.: birun raft ‘He went out; He left’, bālā raft ‘He went up’, foru
raft ‘He sink’ (where the verb raftan has only an idea of Motion, and the elements birun, bālā,
foru have the idea of Manner). However, the agglutinative structure of the Persian word forms
and phrases makes it easy to integrate not only the stems, but also the whole word forms (within
the equal forms). Fairly frequent verb serialization occurs in the Persian spoken language, and
even certain forms are an integral part thereof. Our data suggest that a sentence in the modern
Persian language may contain two verbs in a row.
Three-verb series as well as two-verbs contain the idea of Motion as well as metaphorically
derived from it the idea of State change.
(6)

Bi-yāy-id ru=ye khosh be mardom neshān be-dah-id,
IMPER-come: PRES-2PL face=GEN good to people sign IMPER-give: PRES-2PL,
pizi=shān=rā jā be-gozār-id, … ān-vaqt do qort
ass=3PL: POSS=OBJ place IMPER-put: PRES-2PL, …DEMONSTR: SG-time two gulp
va nim=eshān ham bāqi ast
and half=3PL: POSS too enough be: PRES (3SG)
‘Let show our good attitude to the people, do their work for them, … then they will still want more.’
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In (6) two framing events State change (from not the shown to the shown and from not the
made to the made) are expressed, respectively, by two complex verbs neshān dādan ‘to show,
to demonstrate’ (lit. ‘to give a mark, a sign’) and jā gozāshtan ‘to leave’ (lit. ‘to put the place’).
Both events have a common one for two subordinate event Precursion (which is the initial stage
of the main events, but does not cause them!). It has been expressed by the verb āmadan ‘to
come’ which, as noted above, in some contexts has some Precursion sense:
(7)

Bi-ya be-gir
IMPER-come: PRES (2SG) IMPER-take: PRES (2SG)
‘Come and take.’

In three-verb series the framing event State change, as usual, is expressed by a single verb, accompanied by two events expressed by two verbs:
(8)

Mahmud bas ast digar. Bo-ru be-gir
Mahmood enough be: PRES (3SG) more. IMPER-go: PRES (2SG) IMPER-take: PRES (2SG)
be-khāb
IMPER-sleep: PRES (2SG)
‘Mahmud, that is enough! Go and take some sleep.’

In (8) the framing event State change (from staying awake to sleep) has been expressed
by the verb khābidan ‘to sleep’. The first subordinate event Enablement has been expressed
by the verb raftan ‘to go’, which precedes the framing event, creates the conditions for its
occurrence, but is not its cause. The second subordinate event Precursion has been expressed
by the verb gereftan ‘to take, to get’, which is the first step to change the state.
In another example, the structure of macro-event consists of chain of coherent events:
(9)

Khānоm mi-goft: doctor-hā be andāze=ye khar ham
Lady CONT-tell: PAST (3SG) doctor-PL to extent=GEN donkeys also
ne-mi-fahm-and va bi-khod hey bar-mi-dār-and
NEG-CONT-understand: PRES-3PL and without-REFLEX keep up-CONT-have: PRES-3PL
be bache=am āmpul mi-zan-and
to child=1SG: POSS injection CONT-beat: PRES-3PL
‘Aunt told: doctors like donkeys don’t understand and just keep take and prick injections to my
baby.’

In (9) the framing event Motion (physical manipulation with a needle) has been expressed
by the complex verb āmpul zadan ‘to prick injection’ (lit. ‘to shot ampoule’). The first subordinate event has been expressed by the verb fahmidan ‘to understand’. This event is the cause
of the main one. The second subordinate event has been expressed by the prefixed verb bardāshtan ‘to take, to pick up’. This event is the initial stage, that is, Precursion of the main one,
but (!) is not its cause.
The same structure of macro-event expressed by three-verb series, but with a different set
of subordinate events has been presented in the following example:
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(10)

Vaqt-i rasid-am, khabar na-kard-am sarzade
Time-INDEF reach: PAST-1SG information NEG-do: PAST-1SG unexpected
vāred=e manzel=esh shod-am
incoming=GEN house=3SG: POSS become: PAST-1SG
‘When I came I did not inform and unexpected arrived to her house.’

In (10) the framing event Motion (entering the room) has been expressed by the complex verb vāred shodan ‘to come in, to enter’ (lit. vāred ‘incoming’, shodan ‘to become’). The
first subordinate event Enablement, which precedes the main event and facilitates its occurrence, has been expressed by the verb rasidan ‘to arrive, to reach’. The second subordinate
event Manner, which indicates the way of the occurrence of the main one has been expressed
by the complex verb khabar kardan ‘to inform, to let know’ (lit. khabar ‘news’, kardan ‘do’).
This is the verb that gives character to the main event.
The sequence of subordinate events may be different. It depends on what kind of
Precursive verb is used in three-verb series: the verb gereftan, as we see from the examples is
used directly before the verb, which expresses the framing event, and the prefixed verb bardāshtan takes always distant position on the verb, which expresses the framing event:
(11)

Moalem goft: bache-hā, sar-e kelās! Mansuri va Rezāyi khomre=ye
teacher say: PAST (3SG) child-PL top=GEN class Mansur and Reza jar=GEN
shekaste=rā bar-dār-and be-bar-and bi-yāndāz-and
broken=GEN up-have: PRES-3PL IMPER-carry: PRES-3PL IMPER-throw: PRES-3PL
tu biyābān-e posht-e madrese
into wasteland=GEN behind=GEN school
‘The teacher said: children, go to the class! Mansur and Reza take, carry and throw the broken
jar on the wasteland behind the school.’

In (11) the framing event Motion (moving a jar from place to place) has been expressed
by the verb andākhtan ‘to throw’. This verb contains the main idea to get rid of something of
the macro-event analyzed. The event, which immediately precedes the main one, has been
expressed by the verb bordan ‘to carry’. This verb makes the main event possible and facilitates its occurrence, but is not its cause (what will be seen in the following example). The event,
which represents the initial stage of the main event, has been expressed by the prefixed verb
bar-dāshtan ‘to take, to pick up’. This verb, by the way, is Precursive for subordinate event of
Enablement also. The analogous case one can observe in Russian:
(12) a. voz’m-i vy-bros-i
take: IMPER-2SG out-throw: IMPER-2SG
‘Take it and throw out.’
b.
voz’m-i o-tnies-i
take: IMPER-2SG out-carry: IMPER-2SG
‘Take it and carry out.’
c.
voz’mi otniesi vybros’
take: IMPER-2SG out-carry: IMPER-2SG out-throw: IMPER-2SG
‘Take it, carry out and throw out.’
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In the following example, another framing event has a similar set of co-events:
(13)

asbāb va asās=ash=rā bar-dāsht, bord,
chattels: PL and things: PL=3SG: POSS=OBJ up-have: PAST (3SG) carry: PAST (3SG)
gozāsht jelow=e kelās=e dovvom
put: PAST (3SG) front=GEN class=GEN second
‘He picked up, carried and put his chattels and things in front of the second class.’

In (13) the framing event Motion (things in a certain place) has been expressed by the verb
gozāshtan ‘to put’. The action, which immediately precedes the main event, has been expressed
by the verb bordan ‘to carry’. It is this verb makes it possible to begin and the course of the main
event. At the same time this subordinate event Enablement is not a cause of the main event.
As we saw in the above example this event is accompanied another framing event. Precursion
of the main event has been expressed by the prefixed verb bar-dāshtan ‘to take, to pick up’.
3.
Conclusion
Thus, the data analyzed indicate that the phenomenon of serialization in the modern Persian
language, despite the total lack of tradition of its selection, is taking place.
Though from five possible frame events (Motion, Temporal contouring, State change,
Action correlation and Realization) in the structures of macro-event only two are found (the
main — Motion and the most important derivative of it — State change), and from possible eight co-events (Precursion, Enablement, Cause, Manner, Concomitance, Subsequence,
Concurrent result and Constitutiveness) in the structures of macro-event only identified the
first four (those that either precede the framing event or is its cause), it is safe to talk about some
features of this category in the Persian language:
1) First, a large number of syntactic constructions in modern Persian language is based
on very close to the serialization pattern:
(14)

Qambari, bo-ru be kadkhodā be-gu bi-yāy-ad
Qambary, IMPER-go: PRES to headman IMPER-tell: PRES CONJ-com: PRES-3SG
‘Qambary, go and tell the headman to come’.

In (14), the framing event State change (from silence to speaking) has been expressed by
the verb goftan ‘to talk; to tell’. The subordinate event Enablement has been expressed by the verb
raftan ‘to go’, which precedes the framing event, creates the conditions for its occurrence, but is
not its cause. These verbs have a common argument, cf.: boru pishe kadkhodā ‘go to the headman’, begu be kadkhodā ‘tell the headman’. This is an evidence of merging of two predicates in
a single complex predicate. However, the main verb goftan ‘to talk; to tell’ has its own argument.
The final merge predicate has not yet come, although the main features are already present. The
number of such expressions in the modern spoken Persian in fact is striking. Often such expressions hard to distinguish from verb idioms, which indicate the prevalence of this phenomenon:
(15)
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Khob shod shod na-shod na-shod, khod=esh ākhar=esh khub mi-shav-ad
good become: PAST (3SG) become: PAST (3SG) NEG-become: PAST (3SG) NEG-become:
PAST (3SG) good=3SG: REFLEX end=3SG: REFLEX good CONT-become: PRES-3SG
‘Well, then, it became so, everything itself will work out at last’;

2) Second, the main features of verb serialization — the common argument structure and
the final position of the main verb, which expresses the framing event — demonstrates the
material of Persian two-verb and three-verb series discussed above;
3) Third, a set of verbs that are components of serial constructions in Persian, as noted
above, correlates with a similar set of verbs in other languages where the verb serialization has
the status of the grammatical category.
As we see, on the one hand, these features of Persian serialization correspond to the
same attributes of this category in other languages; on the other hand, they demonstrate the
prevalence of this phenomenon in modern colloquial Persian, and one can conclude that this
category in the Persian language has the strong further development. It must also be noted
that other parts of speech in the Persian language can be subjected to this tendency too. Thus,
the ability to be an integral part of a single unitary event in a written style of modern Persian
language is inherent for past participles.

1.
2.
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ТРИДІЄСЛІВНІ СЕРІЇ В СУЧАСНІЙ ПЕРСЬКІЙ МОВІ

Дієслівна серіалізація (або серійні дієслова) притаманна багатьом мовам у різних
частинах світу, наприклад, мовам Західної Африки, Південно-Східної Азії, Нової Гвінеї,
Океанії, Центральної Америки, а також різноманітним піджинам і креольським мовам.
Зазвичай, серіалізацією називають явище, при якому два або більше дієслова у реченні
йдуть одне за одним у тій самій видо-часовій формі, причому суб’єкт та об’єкт позначено лише у першому дієслові. Інакше кажучи, вживається низка, ланцюг дієслів, а виражають вони семантично єдиний предикат. У різних мовах це явище має доволі велику
кількість специфічних лексико-семантичних і граматичних рис. У широкому розумінні
синтаксичні конструкції з кількома (зазвичай, двома) ідентичними словоформами притаманні, мабуть, більшій кількості мов світу, ніж традиційно вважається і претендують на універсальний статус. Проаналізований матеріал свідчить про те, що дієслівна
серіалізація в сучасній перській мові, незважаючи на цілковиту відсутність традиції її
виокремлення, має місце: засвідчено тридієслівні серійні конструкції.
Ключові слова: серіалізація, дієслівні серії, типологія, перська мова, синтаксис,
семантика.
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ТРЕХГЛАГОЛЬНЫЕ СЕРИИ В СОВРЕМЕННОМ ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ
Обычно, сериализацией называют явление, при котором два или более глагола в предложении идут друг за другом в одинаковой видо-временной форме, причем субъект и объект выражен лишь в первом глаголе. Иначе говоря, употребляется несколько глаголов,
но выражают они семантически единый предикат. В широком понимании синтаксические конструкции с несколькими (как правило, двумя) идентичными словоформами присущи, наверное, большему количеству языков мира, чем традиционно считается, и они
претендуют на универсальный статус. Проанализированный материал свидетельствует
о том, что явление сериализации в современном персидском языке, несмотря на полное
отсутствие традиции ее выделение, имеет место. На материале современного разговорного и книжного персидского языка выявлены трехглагольные серийные конструкции. Их
главные черты — общая аргументная структура и финальная позиция главного глагола,
который выражает фреймовое событие, — наглядно демонстрирует рассмотренный выше материал. Набор глаголов, которые являются составными сериальных конструкций
в персидском языке, как отмечено выше, коррелирует с аналогичными наборами глаголов
в других языках, где глагольная сериализация имеет статус грамматической категории.
Ключевые слова: сериализация, глагольные серии, типология, персидский язык, синтаксис, семантика.
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ЕТИМОЛОГІЧНИЙ ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ
НАРОДНИХ НАЗВ ХВОРОБ
(НА ПРИКЛАДІ НОМІНАЦІЙ НА ПОЗНАЧЕННЯ НАРИВІВ, ЧИРЯКІВ,
ПРИЩІВ, ЗОВНІШНІХ ПУХЛИН УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ)
У статті йдеться про особливості етимологічного та лексико-семантичного аналізу народних назв хвороб (на прикладі номінацій на позначення наривів, чиряків, прищів,
зовнішніх пухлин української, англійської та французької мов). Автор етимологізує народні назви, приводить мотиваційні семантичні моделі номінацій, почасти демонструє
їх перетин з медичною термінологією.
Ключові слова: народна медицина, етимологія, лексико-семантичний варіант,
лексема.
Лексика народної медицини, до якої належать народні назви на позначення наривів,
чиряків, прищів, зовнішніх пухлин, є особливим мовним пластом, якому притаманне
© О.В. Лабенко, 2014
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поєднання лінгвістичних та екстралінгвальних факторів та не може не втілювати особливостей культурного кодування медичних реалій певною нацією.
Серед лінгвістичних досліджень XIXст., присвячених слов’янській та українській народній медичній лексиці можна виокремити праці А. Н. Афанасьєва, П. П. Чубинського,
В. Мілорадовича, В. Міллера, М. Ф. Сумцова, О. О. Потебні та ін.
Суттєвим доробком у цій сфері є монографія Г. Дидик-Меуш «Українська медицина.
Історія назв». Працю присвячено вивченню історії медичної лексики XVI–XVIII століть. Аналіз лексем супроводжують історичні, культурологічні й етимологічні довідки,
спільнослов’янські лексичні паралелі, діалектні відповідники [2].
Вагомим внеском у дослідження лексики народної медицини є праці М. В. Никончука,
В. М. Мойсієнка. Дисертація житомирського вченого В. М. Мойсієнко є доробком у царині медичної та лікувально-магічної лексики Полісся [4].
Темі народної медицини присвячена праця Вільяма Джорджа Блека «Folk-medicine;
a chapter in the history of culture». У книзі етнографічного характеру приведено замовляння, традиційні звички та звичаї щодо збереження здоров’я і лікування хвороб, які
практикувалися XIX ст. або раніше на території Великобританії та за кордоном. Праця є
першою спробою класифікувати пояснення та причини захворювань, продемонструвати
їх фольклорне підгрунтя [6].
У праці Елізабет Мері Райт «Rustic Speech and Folk-lore» вміщено цикл розвідок
присвячених дослідженню народної та діалектної медичної лексики. Авторка аналізує
народні назви хвороб, номінації, що репрезентують хворобливі стани, замовляння та
магічні дії, пов’язані з хворобами людей та тварин [12].
У періодичному виданні County Folk-Lore, яке видавалось фольклорним товариством в кінці XIX ст. та на початку XX ст., розглядаються медичні порадники, народна та
діалектна лексика, медичний фольклор та замовляння в контексті кожної з описуваних
місцевостей Великобританії [8].
У книзі Єдуарда Бріссо Histoire des expressions populaires relatives à l’anatomie, à la
physiologie et à la médecine проводиться загальне зіставлення наукової термінології та
мови народної медицини, приведено народні назви частин тіла та фізіологічних процесів, народну патологію, назви хвороб. Автор здійснює поділ номінацій на тематичні
групи: вирази, що відносяться до акушерства; рани та нарости; нервові захворювання;
захворювання шкіри; простуди; хвороби в крові та ін. У праці досліджується життя
слів та зображення наукових понять, чи швидше медичних уявлень, у народній свідомості. Е. Бріссо відзначає багатство створених французьким народом слів та виразів,
у яких відмічаються саме зовнішні прояви хвороб [7].
У контексті порівняльного мовознавства, на жаль, не було зроблено спроб проаналізувати та реконструювати народну медичну лексику в англійській, французькій та
українській мовах, чим і зумовлюється актуальність нашої розвідки.
Метою статті є здійснення етимологічного та лексико-семантичного аналізу назв народної медицини на позначення наривів, чиряків, прищів, зовнішніх пухлин в українській та
англійській мовах. Згадана мета реалізується в конкретному завданні — виокремити місце
згаданих номінацій в народних картинах світу української, англійської та французької мов.
Спробуємо розглянути розгортання семантики та походження деяких номінацій, що
використовуються у народній мові в контексті хвороб.
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Однією з родових та найрозповсюдженіших назв на позначення наривів, чиряків,
прищів, зовнішніх пухлин в українській мові такого типу є номінація болячка, — ки,
У словнику Б. Грінченка подано два значення лексеми: перше пряме — ж. 1) Нарив,
чиряк, язва. Чуб. V. 1179. А оно крот болячок в твої печінки. Ном. Енеєві так як болячці,
або лихій осінній трясці годила пані всякий день. Котл. Ен. І. 24. 157; та друге преноснеязва. Найвірніший друг народу той, хто не боїться правди і сміло роскриває його болячки. О. 1862. IХ. 29. Також автор розглядає метафоричні утворення за допомогою лексеми
болячка: болячка на серці. Біль у серці, горе. Може в його є яка болячка на серці. Г. Барв.
273. болячка на дубі. Раст. Loranthus europaeus — омела [1 (1: 85)]. Згідно з даними
Етимологічного словника української мови лексема походить від загальної назви біль,
що репрезентує семантику хворобливого стану та утворена афіксальним способом, додаванням суфікса ачка, як і багато інших родових назв хвороб (див. напр. горячка): р. бр.
боль, др. боль «хвороба», п. вл. слн. ból, ч. bol «скорбота, сум», слц. tôl, нл. bol, полаб.
bülĕ «болить», болка «біль», м. бол, сх в. бол, стсл.
«хворіти» болѣти — псл. boljь,
bolĕti; — очевидно споріднене з двн. balo «згуба, зло», дісл. tol
«злість», дангл.
bealu «злість», гот. balwjan «мучити» [3 (1: 199)].
У Словнику української мови в 11 томах подано 2 лексико-семантичних варіанти
лексеми болячка: 1. Невелика ранка на шкірі; виразка, опух, чиряк. В Настусі серце ще
трохи нило, як ниє болячка, котра вже гоїться (Н.-Лев., IV, 1956, 249); Роман терпіти
не міг тих людей, які, гублячи гідність, вивертали напоказ кожну свою невдачу, мов
старець болячку (Стельмах, І, 1962, 126). У першому значенні номінація вступає у фразеологічні зв’язки. Показовою в такому випадку є формули злопобажання: Бодай на тебе
(на нього) болячка, “лайл. — хай тобі (йому) все лихе і недобре”; Бодай на тебе трясця
й болячка! (Н.-Лев., III, 1956, 285). Компаративний фразеологізм Годити, як (мов, немов,
неначе) [лихій] болячці кому “дуже догоджати кому-небудь” проводить паралель між
людиною з невеликими чеснотами та хворобами: Енееві так, як болячці.., Годила пані
всякий день (Котл., І, 1952, 78); — Ви з ним отак носитесь та годите йому, неначе тій
болячці! (Мирний, IV, 1955, 356) [5 (1: 216)].
Друге значення лексеми болячка переносне. Так говорять про що-небудь неприємне, важке: Тепер Ґава почув, що та бориславська болячка починає швидко сходити з
його душі і гоїтися (Фр., III, 1950, 23); // Вада. З позицій демократа Карпенко-Карий
розкриває болячки капіталістичної дійсності (Укр. літ., 9, 1957, 83); Важко було
з’ясувати причини прориву, розкрити болячки, що створили., такий ганебний стан
(Донч., І, 1956, 404) [5 (1: 216)].
Лексему бубачка, — ки, ж. “нарив” можна віднести до метонімічної мотиваційної
моделі: назва органу → назва рослини → назва хвороби. Так, за даними ЕСУМ т. 1 буба
«зерно гороху, бобів (розм’якле); ягода; рана, нарив; сліди удару; біль; болячка, нарив;
ранка, боляче, хвороба», бубачка «нарив», бубка, бубки «бруньки», бублях «бутон», бубляхи «верхні плоди на картоплі», бубати «боліти», буба «нарив, жовно», буба «зерно»; — псл. *bęb-bub- «роз-бухати, набухати»; — споріднене з лит. bamba «пуп», buburai
«прищі, пухирчики, висип», лтс. bubulis «вузол у пряжі», buburite «кульки», гр. βουβων
«залоза», а також з бублик, бубніти «набрякати»; пов’язання з етимологічно неясним
рум. вubă «прищ, нарив, чиряк; слабе місце» [3 (1: 274)]. СУМ наводить назву бубон —
напухла лімфатична залоза. [5 (1: 245)]. До цього ж гнізда належить вираз бубонна чума.
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До цієї ж мотиваційної моделі відносимо номінацію суче вим’я. Згідно з даними
словника Б. Грінченка — один з видів нариву під рукою [1 (2: 320)]. Розглянемо етимологічний розвиткок лексеми вим’я — р. бр. вымя, др. вымя, п. wymię, ч. vyme, слц. vemeno,
вл. wumjo, нл. humje, полаб. vojxną, болг. м. вйме, сх в. вйме, слн. vime; — псл. *vymę <
*vydmę — споріднене з двн. fltar «вим’я», нвн. euter, дангл. uder «тс.», лат. fiber, — eris
«багатий, родючий; вим’я» [3 (1: 376)]. Похідною від назви хвороби є назва вим’ята
вівця. Так, згідно зі словником Грінченка, називали вівцю з зіпсованим вименем, яка
не може кормити ягня.
Показовою також вважаємо лексему волос. Волос виливати — лікувати волос. О.
1862. X. 36. 386. Волос — опух з наривом під нігтем пальця: Кому чи трясцю одігнати,
Од зауиіниць чи пошептати, або і волос ізігнать, Шепчу (Котл., І, 1952, 119) [5 (1: 731)].
За даними ЕСУМ волос «ниткоподібне рогове утворення на шкірі живого організму;
хвороба (опух) пальця», волосінь «тс.: рибальська жилка; кінська волосина; довші нитки
овечої вовни; гусінь волосан, «кінський хвіст», волосій «людина з довгим волоссям»,
волосник «хвороба пальця; (бот.) герань кривавочервона, Geranium sanguineum L.», волосність «капілярність».
Номінація волос походить з бр. волав, др. волосъ, п. вл. нл. włos, ч. слц. vlas, полаб.
vlas, болг. м. влас, слн. las, — псл. *volsb; — споріднене з ав. varasa-«волосся людей,
шерсть тварин», дперс. vars «волосся», дінд. valsa- «гілка», лит. valal «волосся з кінського хвоста» [3 (1: 420–421)].
Що стосується назв народної медицини в англійській мові то поряд метонімічною
мотиваційною моделлю творення лексичних номінацій виокремлюється значний пласт
лексем, які виникли завдяки метафоричній моделі. Так, наприклад лексема ancome,
sb. n.Cy. [a’nkum] «виразковий набряк» є спотвореною номінацією income [13 (1: 53)].
Перший лексико-семантичний варіант номінації — «адвент, прибуття, вхід; приплив»,
в контексті якого лексема вступає в фразеологічний зв’язок: to be its own income «мати
власні причини, з’являтись самим по собі»: n.Yks. It’s all its own income. Другий ЛСВ
номінації — «внутрішній хвороба, тілесна неміч, що не виникає у зв’язку з нещасним
випадком або зараза, хвороба, яка з’являється без видимих зовнішніх причин; абсцес,
нарив, або рана, яка гноїться, чиряк» продукується за семантичною моделлю: неочікувана поява → назва хвороби: She had a great income, and her parents were then too poor to
take her south. 1 Disease in a joint, usually knee or elbow, which causes it to be permanently
bent. Grown-up people spoke more gravely of an inward trouble, an income. Ye’ll aiblins ken
what an income is? Weel, ye maun ken that the bairn’s fashed wi’ a maist tremendous ane in
the heuch o’ his knee. She had got an income in the right arm, and couldna spin. Nor a’ the
skill they can comman’ Can heal the incume in his haun’. Ill with an income in her leg. Gall.
It was then that I got the income in my back. What makes you lame? ‘A tuk’ it first wi’ an income in ma knee.’ An ulcer; something that has come in from an outside cause as distinguished
from a ‘ gathering ‘ caused by internal bad blood, which is called ‘ bred-venom.’ Cum.1,
n.Lin. [13 (3: 316)]. Повертаючись до номінації аncome варто зазначити, що поряд із першим, уже зазначеним, ЛСВ існує ще декілька: «будь-яка пухлина або інша недуга у появі якої не простежується причина, або яка утворюється несподівано»; «чиряк, свого
роду нарив, біль, або гнійний набряк в м’ясистій частині»; «панарицій, фурункул»; «adventitius morbus». У середньоанглійському періоді номінація oncome використовувалась
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на позначення десяти єгипетських кар, описані в Біблії нещастя, що обрушилися на єгиптян за відмову єгипетського фараона звільнити поневолених синів Ізраїлевих, привели
до Виходу євреїв з Давнього Єгипту. Шостою біблійною карою були язви та нариви: De
toþer oncome atte him felle was froskis. Порівняймо з старонорвежським dkoma «прибуття,
відвідування, висип на шкірі» [13 (1: 53)]. Номінація згадується у словнику народної етимології Сміса Палмера, де проводиться паралель між англійськими лексемами uncome,
аncome та ісландськими ákoina, á-kváma, зі значеннями «надходження або відвідування,
рана, висип», шотландськими income та oncome зі значенням «напад хвороби» інша назва на позначення цієї реалії в Шотландії — on-fall. У районі Девона зустрічаємо номінацію impingаng «виразка», у районі Сомерсету — nimpingаng «панарицій». Французи
на позначення схожої реалії використовують вислів mal d’aventure, що у першому
значенні позначає пригоди. Однією з народних назв хвороби є номінація catte’s haire
(буквально котяче волосся) [11: 189]. Остання назва співвідноситься з уже згадуваною
нами номінацією волос, яка також найчастіше використовується на позначення набряку
на пальці в українській мові.
Наступні номінації відносимо до метонімічної моделі побудови семантики. Так, лексема black-head (буквально чорна голова) у першому значенні використовується на позначення пуголовка, у другому хробака, що використовується як приманка в риболовлі,
у третьому — фурункула: w.Som.1 Dev. E ‘th agot a blackhead pon ‘is leg, an’ that maketh ‘en
cruel tayjus [13 (1: 283]. Номінація виникає за подібністю певної ознаки, якою мотивується,
у даному випадку ознаки кольору — чорної головки фурункула до пуголовка чи хробака.
У французькій мові також знаходимо лексеми на позначення фурункулів, наривів
та прищів. Так, прищик на обличчі називають bourgeon [9 (1: 216)]. Буквальне значення
лексеми — «брунька». У номінації відбувається метафоричне перенесення за схожістю “брунька — утворення на шкірі обличчя”. Лексема запозичена з німецької. Через
транспозицію «r» її також пов’язували з французьким brout — молодий пагінець; провансальське brot, broto; пікардійське bordon. Однак, етимологія залишається неясною.
За тим же принципом відбувається перенесення значення у номінації bouton, яка є народною назвою прища на обличчі або на тілі (буквально — “брунька, пуп’янок”) [9 (1: 221)].
Одне з ЛСВ лексеми утворено за аналогією — маленькі круглі пухлини, які формуються
на шкірі: Bouton de l’enfance стоматит, який зустрічається у Єгипті і характеризується появою пухлинок розміром з вівсяне зерно, що з’являються у ротовій порожнині особливо
на піднебінні у маленьких дітей. Порівняймо з провансальським та іспанським boton;
каталанським botó; португальським botao; італійським bottone; від bout або bouter, яке
означає класти, ставити та рости, вживається як в прямому, так і в переносному значенні.
Невеликий гнійник на шкірі має назву bube [9 (1: 237)]. Розгортання семантики номінації в контексті етимології наступне: провансальське buba; іспанське buba et bua; португальське. bouba; від bubon — бубон — з грецької, пухлина, буквальне значення пах,
оскільки бубони дуже часто виникають в паху [10 (1: 435)]: Et s’el n’a mains beles et netes
Ou de sirons ou de bubetes, Gart que lessier ne les i vueille, Face les oster à l’agueille; Ou ses
mains en ses gans repoingne [qu’il mette]; Si n’i perra [paraîtra] bube ne roingne; La cause de
ces hydropisies est l’imbecillité des facultés, principalement alteratrice et concoctrice du foye,
provenante des petites bubes pleines d’eau qui s’engendrent en la membrane qui l’enveloppe;
Ces oignons prohibent qu’il ne se procrée bubes ou vessies.
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Амбруаз Паре приводить наївну етимологію номінації та пояснює її походження схожістю зі словом bubo — сова (у народі вважалось, що бубони виникають у паху і ховаються там, як сови у дуплах дерев): Il chasse ledit virus aux aisnes, et fait apostemes appellées
bubons, vulgairement poulains. Ще одна народна назва згадана автором — poulains буквально “лошаки”. Poulain — народна та груба назва нариву, що виникає через сифіліс.
Назва походить від того, що виникнення цього нариву змушує ходити з широко розставленими ногами, як ходять лошата [10 (3: 1245)].
Одна з народних французьких назв фурункула clou. Буквальне значення лексеми —
цвях [9 (1: 3329)]. Наївна етимологія співвідносить номінацію з хворобою святого Клода
mal de Saint-Cloud — за схожістю звучання Cloud — clou [7: 292]. У словнику Le littré
також знаходимо значення номінації “фурункул”: Le roi eut un anthrax au cou qui ne parut d’abord qu’un clou, mais qui donna beaucoup d’inquiétude. Автор приводить медичний
термін того часу: clou hystérique «істеричний фурункул» — болюче відчуття, яке локалізується у чітко окресленій ділянці голови, характерне для жінок, котрі страждають від
істеричних нападів.
Номінація bourbillon від bourbe (бруд, грязюка, мул) використовується на позначення стержня нариву, фурункула [10 (1: 391)]. У внутрішній формі спостерігаємо метонімічне перенесення “наповнення — назва частини нариву”. Bourbillon медичний
термін на позначення в’язкої волокнистої речовини, білуватого кольору, що знаходиться усередині фурункулів.
Якщо гнійники вкривали велику ділянку тіла, то це називали abreuvoirs à mouches —
буквально напувалка для мух [7: 288]. У старофранцузькій мові нарив також називали
puron (pus — гній) [7: 290]. Показовою є композита batte-dit (doigt qui bat), яка використовувалась як назва панарицію у південно-західних діалектах (буквально: палець, у якому
стукає, б’є). Назва пов’язана в тим, що при нагноєнні хворий відчуває болючі пульсації,
максимальної інтенсивності вони набувають уночі [7: 291].
Отже, можна постулювати, що розглянувши етимологію деяких народних назв
хвороб, а саме номінацій на позначення наривів, чиряків, прищів, зовнішніх пухлин
української, англійської та французької мов ми виявили, що переважно такі номінації
демонструють явище народної етимології. В контексті мотиваційного аналізу можна
стверджувати, що згадані номінації відносяться як до метонімічної так і до метафоричної мотиваційних моделей. Перспективним вважаємо дослідження етимології інших народних медичних назв в українській, англійській та французькій мовах.
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КНУ им.Тараса Шевченко, Киев
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
НАРОДНЫХ НАЗВАНИЙ БОЛЕЗНЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ НОМИНАЦИЙ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ НАРЫВЫ, ФУРУНКУЛЫ,
ПРЫЩИ, ВНЕШНИЕ ОПУХОЛИ УКРАИНСКОГО, АНГЛИЙСКОГО
И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ)
В статье идет речь об особенностях этимологического и лексико-семантического
анализа народных названий болезней (на примере номинаций для обозначения нарывов,
фурункулов, прыщей, внешних опухолей украинского, английского и французского
языков). Автор этимологизирует народные названия, приводит мотивационные семантические модели номинаций, отчасти демонстрирует их пересечение с медицинской
терминологией.
Ключевые слова: народная медицина, этимология, лексико-семантический вариант,
лексема.
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ЖІНОЧОЇ РЕФЕРЕНЦІЇ
У статті розглядаються вільні атрибутивні словосполучення, референтами яких є
особи жіночої статі. Виділяються їх семантико-когнітивні характеристики. Встановлено, що поняттєво-ціннісний зміст словосполучень жіночої референції віддзеркалює
соціально обумовлені уявлення про гендерні ролі.
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Постановка проблеми. Звернення до аналізу утворення вільних атрибутивних словосполучень (ВАС) жіночої референції поглиблює вивчення гендерних особливостей,
що підкреслює актуальність аналізу нашого дослідження і при цьому вимагає необхідність залучення соціальних і культурних чинників.
Аналіз останніх джерел, досліджень і публікацій. Загальними проблемами сполучуваності слів займаються такі відомі лінгвісти як Н. Н. Амосова, В. Г. Гак, Л. П.
Єфімов, Ю. А. Жлуктенко, В. Ю. Зацна, Ю. А. Зацний, М. П. Кочерган, Е. С. Кубрякова,
Т. О. Пахомова, О. О. Селіванова, Т. Г. Малік та ін. Питання сполучуваності прикметників
з іменниками розглядалося у роботах І. В. Жарковської, Н. А. Іванової, Н. М. Кислициної,
Т. Г. Лукьянової, Т. М. Онопрієнко та ін.
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Мета статті полягає у дослідженні полягає у здійсненні лексико-семантичного аналізу вільних атрибутивних словосполучень, які здатні до відображення та формування
cсучасних гендерних стереотипів та розкриття змісту регулятивної функції лексичних
одиниць, що вживаються для опису жінки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна жінка у суспільному житті,
як правило, виконує кілька соціальних ролей, які утворюють, за термінологією
Ю. А. Зацного, «рольовий набір». Соціальна роль — типова поведінка людини,
пов’язана з її соціальним статусом, яка не викликає негативної реакції соціального
середовища [1; 126–128].
Соціальна гендерна роль, згідно з якою здійснюються закріплені традицією специфічні для певної культури дії, а також соціальні й культурні норми, правила й ролі,
що приписуються суспільством його членам у залежності від їхньої біологічної статі,
дуже важлива. Це дає нам підстави створювати мовний портрет типової жінки та стереотипу її поведінки.
Більшість соціальних ролей у суспільстві містить ґендерний складник у вигляді стереотипних уявлень та очікувань щодо статі виконавця певної ролі, яку, по суті, за набором
вербальних і невербальних операцій може виконувати людина будь-якої статі. Дослідження
вільних атрибутивних словосполучень жіночої референції представлено у таких вимірах:
жінка-мати, жінка-дружина, жінка-подруга, жінка-коханка, жінка-колега.
Говорячи про ґендерні ролі, слід мати на увазі не одну, а численні соціальні ролі,
поведінку в межах сім’ї та в громадському житті, властиві як чоловікам, так і жінкам.
Навіть, якщо соціальна роль вважається однаково прийнятною для людини будь-якої
статі, у ній завжди міститься ґендерна варіація щодо припустимих відмінностей виконання цієї ролі чоловіком чи жінкою. Такий підхід дає змогу порушити питання про
специфіку наявного розподілу соціальних ролей між чоловіками та жінками, про ґендерні ролі, сформовані не лише за принципом взаємодоповнення, а й унаслідок міжособистісних відносин.
За даними лінгвістичних досліджень Н. Д. Борисенко, існують гендерні розбіжності
у вживанні таких прикметників позитивної оцінки як sweet, admirable, lovely, charming,
marvellous, gorgeous, great, terrific, nice, fine, splendid і похідних від них прислівників.
При цьому в ситуації неформального міжгендерного спілкування для вербальної поведінки персонажів-жінок, незалежно від віку, більш типове вживання таких прикметників
загальної позитивної оцінки й похідних від них прислівників: admirable (персонажамжінкам належить 100 % усіх слововживань), charming (80 %), sweet (78 %), lovely (75 %),
gorgeous (75 %), marvellous (67 %), nice (65 %) для характеристики предметів і явищ навколишньої дійсності. Наприклад, під час спілкування знайомих: MARIAN. I thought you
did admirably in the circumstances [2; 5].
Г. І. Емірсуінова вважає, що жіноча сфера мовленнєвої діяльності також містить значну кількість одиниць тематичних груп «жіночої етики». Термінологеми групи «жіноча
етика» базуються навколо концепту women’s ethics та maternal thinking; включаючи найменування понять особливостей жіночого погляду на світ, взаємин між людьми (honest,
holism, caring, gyneocracy, gynergy, nomad, remarkable) [3; 12].
Напр.: (1) You’re going to make me an honest woman [5; 5]. (2) She was a surprisingly
honest woman, given who she was [5; 64]. (3) He thought she was a remarkable woman [5; 68].
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Визначення семантичних типів словосполучень на основі аналізу семантики ключового слова, виражених іменниками, та атрибутивних ланцюжків, виражених іменниками
і прикметниками, а також здійснення семантичної класифікації, сприяє систематизації
процесу вивчення елементів вільних атрибутивних словосполучень, кращому розумінню їхнього взаємозв’язку та взаємозумовленості. Вивчення даної проблеми у контексті
гендерної лінгвістики створює основу для ґрунтовного дослідження проблеми диференціації лексичних одиниць чоловічої та жіночої референції.
Атрибути естетичної оцінки жінки у складі соціально-рольових словосполучень подані позитивно-оцінними: attractive, beautiful, gorgeous, glamorous, sexy, lovely та негативно-оцінними характеристиками: ugly, plain, silicone-enhanced.
Суб’єкт звертає увагу і на зовнішній вигляд референта-жінки, використовуючи атрибути естетичної оцінки у складі реляційних словосполучень. Атрибути естетичної позитивної оцінки у складі словосполучень з природно-фізіологічною номінацією кваліфікують зовнішність референта-жінки. Позитивній оцінці підлягає приваблива зовнішність
жінки-дружини та матері: pretty, beautiful, attractive, lovely, gorgeous, fabulous, glamorous,
sultry, terrific, sexy, chic, sweet, fabulous, pin-up, flabbergasted, photogenic, voluptuous, dropdead, beauty-parlor, stunning, good-looking, energetic, easy-going, talkative, optimistic, ambitious, popular, hard-working, outgoing, arrogant, sensitive, cheerful.
Уперше побачивши незнайому жінку, звертається увага на її атрибути телеологічної оцінки у складі словосполучень із природно-фізіологічною стрижневою номінацією.
Про це говорять самі персонажі художніх творів: I am not a bit pretty. My only good points
are my hair and eyes and feet [4; 67].
Автор звертає увагу на руки жінки — faithful little hands: … and she applied hot cloths
to him until her faithful little hands were half scalded off [4; 98].
У наступному фрагменті літературного твору звертається увага на ноги жінки: (1)
Her pretty feet were hidden in the tan-coloured, buttoned Paris boots which were the secret
envy of every school girl in Carlisle [4; 71]. (2) … put over the short black dress she was
wearing that showed off her spectacular long legs, and she was wearing sexy high heels from
Manolo Blahnik [5; 5].
Точність вживання епітета потребує не тільки знання семантики слів, а й вміння враховувати їх сполучуваність та спроможність поєднуватися з іншими словами в контексті. Саме
в контексті, у сполученні з іншими словами реалізується семантика слова, з’являється чіткість
та означуваність. Слово, крім опосередкованого співвідношення з реальним світом, володіє
ще й властивістю сполучуватись певним чином з іншими словами. Завдяки сполучуваності
мовних одиниць створюються лексично-синтаксичні структури, які використовуються для
найменування дійсності.
Проаналізуємо приклад комплексного опису жіночої зовнішності: (1) She has got a
fair complexion, an attractive round face with large green eyes, full lips and a slightly upturned
nose. Her long curly hair is dark brown and she often wears it loose [4; 67].
Увагу автора привертають наступні атрибути жіночої зовнішності, які він описує за допомогою ВАС: фігура (complexion), обличчя (face), очі (eyes), губи (lips), ніс
(nose), волосся (hair).
Не лише зовнішня привабливість жінки може бути важливої для життя. Автори художніх творів доповнюють мовний портрет жінки описом її внутрішньо-психологічних
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якостей: (1) She is a kind person who will always listen to your problems and give you good
advice and support. Susan has a great sense of humour and she is optimistic: she always sees
the positive side of even the most difficult situation. She is very a sociable and extremely generous person to other people, but she can be really impulsive at times [4; 67]. (2) Valerie was an
honest, direct, and fair woman. Some people said she was tough, but it was mostly a standard
of excellence that she applied to herself and everyone else [5; 6].
Сучасна жінка повинна мати чудову природну інтуїцію (insight, intuition), інстинкт
(instinct), особливо у разі, коли їй доводиться покладатися лише на себе: (1) She had
crawled up the mountain for thirty-five years, with sheer hard work and a certain kind of genius
and unfailing instinct about what she did [4; 6].
Почуття дружби як соціальних відносин добре простежується при описі жінки.
Дружба сприяє зближенню людей, формуванню стосунків між ними, а це, у свою чергу,
сприяє розвитку суспільства. Вибір жінки-друга — це серйозний вибір своєї долі. ВАС
про дружбу зафіксовані у наступних прикладах: (1) Caroline was a faithful friend with a
strong defense and she that hath found one hath found a treasure [4; 76].
Досліджуючи романи сучасних письменників, неможливо не помітити часте використання лексеми eyes (очі) для зображення зовнішності персонажів, як чоловіків так і
жінок, з метою розкриття їх характерів, настроїв, поведінки. Очі виражають різноманітні
відтінки почуттів та емоцій: У проаналізованих художніх творах слово eyes уживається
понад трьохсот разів. Так, описуючи свого персонажа, автор перш за все звертає увагу
на їхні очі й лише потім на фігуру, зріст, вираз обличчя, колір волосся тощо, оскільки
«очі — це дзеркало душі». Описуючи очі, автори вживають різні стилістичні засоби.
З-поміж них ми обираємо вільні атрибутивні словосполучення, які у більшості випадків
виконують функцію епітетів: (1) Never flinch because a slip of a lass looks scornful at you
out of the bonniest dark-blue eyes on earth [5; 50]. (2) Aunt Olivia laughed at us out of her
pansy-blue eyes, and told us sheknew exactly what we felt like and hoped we’d have a gorgeous
time [5; 83]. (3) She looked at him with heartbroken eyes [4; 20]. (4) And the baby, Adam, and
the show had been born at almost the same time, one a strapping nine-pound baby boy with his
father’s big blue eyes and a mist of golden curls, [4; 5]. (5) The well-polished proof of this was
now before Jennifer’s dazzled eyes [4; 32]. (6) Her eyes like blue glass, there was no smile as
Audrey watched her [5; 9]. (7) She had brilliant blue eyes that seemed to examine every inch of
him as he stood there [5; 54]. (8) She was plump and dimpled, with big, dark-blue, heavy-lidded
eyes, soft, feathery, golden curls, and a pink and white skin — the King complexion [5; 9]. (9)
She had laughing eyes. There was worry in her eyes, and concern, and admiration and affection [5, с. 44]. (10) Teddy came running into her room with terrified eyes [4; 42]. (11) And then
she looked at him with ravaged eyes [5; 35]. (12) She looked like a child with huge frightened
eyes filled with sorrow [5; 13].
Інколи автор звертає увагу не на самі очі, а на погляд (look) жінки: (1) It was a great
look and would be elegant and fashionable when she taped her show later that day [4; 37].
Не менш важливим для жінки є її голос — приємний — adorable, як це видно у наступному прикладі: (1) Felix and I felt that it would really be worth while to offend her, just
to be forgiven in such an adorable voice [5; 37].
Автори сучасних романів звертають увагу також на волосся жінки та її зачіску.
Найбільш вживаними вільними атрибутивними словосполученнями жіночої референції
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є fair hair і dark hair. Широко вживаними є також ВАС curly hair, long hair, blond hair, chic
well-cut hair: (1) She wore her blond hair in a chic well-cut bob that framed her face, and
had it colored regularly [5; 5]. (2) Cecily’s hair was to become naturally curly, and Sara Ray
was not to be afraid of Peg Bowen any more [4; 66].
Дивлячись на жінку, звертають увагу на її вбрання та взуття, про що свідчать наступні приклади: (1) She carefully selected a red wool coat from the closet to put over the short
black dress she was wearing that showed off her spectacular long legs, and she was wearing
sexy high heels from Manolo Blahnik [5; 5]. (2) The red wool coat she was wearing looked and
felt just right [5; 5]. (3) He couldn’t stand up straight, and didn’t see the face of the woman
who got into the elevator after him. All he saw were high-heeled black shoes, a red coat, and
good legs [5; 10]. (4) She was wearing black slacks and a black sweater, with flat shoes and her
hair in a braid [5; 16]. (5) … and this dress was of PALE BLUE silk. Besides that, there was a
pair of blue satin slippers on the floor beside it-HIGH-HEELED slippers [5; 33].
В останньому прикладі (5) вільні атрибутивні словосполучення, що позначають одяг
та взуття, пишуться з великої літери. Це свідчить про те, що їм надається велика увага.
Проаналізовані фрагменти свідчать про живучість патріархальних стереотипів, які
подають жіночу красу як товар, що відображається атрибутами естетичної (краса, жіночність). Продовжують діяти й усталені гендерні стереотипи, що пов’язують непересічність жінки з її зовнішністю.
Атрибути естетичної оцінки загострюють увагу адресата на зовнішніх даних жінкипрофесіонала. Описуючи соціально успішних жінок-професіоналів, доволі часто звертається увага не лише на її привабливу зовнішність, а й на її матеріальний стан: (1) He
patched up matters with his creditors after a while, and came back to the Island; and in the end
he married a real nice girl, with money, and was very happy [5; 86].
Атрибути вольової оцінки можуть позначати сильний характер референта-жінки
за допомогою таких ВАС: a bossy woman, a bossing woman, a competent woman, an
optimistic woman, a strong girl, a natural aptitude: (1) And then she felt an electric current run through her as she heard the announcer’s voice [5; 6]. (2) She’s an incredibly
competent young woman [5; 72].
Якщо мова йде про сильного чоловіка (a strong man), то ми уявляємо, перш за все, чоловіка сильної статури і сильної фізичної сили, а якщо ми говоримо (a strong woman), то у більшості випадків нам уявляється образ вольової, рішучої жінки.
Опис жінок йде у прямому чи прихованому порівнянні із жінками-моделями: (1) One
looked as though she had stepped off the pages of Vogue, and the other was a totally natural
beauty [5; 15]. (2) She had an unforgettable body, and when she took the mask off, her face
wasn’t bad either. She said she was a model, but he’d never heard of her. She was twenty-two
years old, with dyed jet-black hair and green eyes [5; 8].
У нашому дослідженні ми віднайшли найбільш вживані прикметники, що сполучуються з іменниками на позначення жіночої привабливості: beautiful, pretty, charming,
great, lovely, a lovely-looking, funny, amazing, amusing, shocking, wonderful, astonishing, surprising, interesting, satisfying, exciting, splendid, marvelous, fantastic. Застосувавши метод
компонентного аналізу — для розкриття семантики слів, визначення сем — мінімальних
значеннєвих складників і розглядаючи в контексті лише епітети, можна розгледіти привабливість сучасної жінки: (1) Valerie was a beautiful woman, had a fabulous career, and
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lived a golden life [5; 5]. (2) She was typical of the girls he went out with, always in their
early twenties, often models, sometimes actresses, and usually any pretty girl who crossed his
path. Jack had never had trouble meeting women, or seducing them [5; 8]. (3) He preferred
April’s natural look, but her mother was a lovely-looking woman too [5; 66]. (4) She was a
surprising woman, given who she was [5; 62]. (5) … my stepmother is a speech therapist and
a wonderful woman [5; 34].
Зазвичай атрибут типу beautiful у складі словосполучень жіночої референції є найуживанішим, що кваліфікує зовнішність жінки: (1) She was such a beautiful woman, but
her career had been her first priority for so long that he thought she had given up a lot for success and fame [5; 26]. (2) She was a beautiful girl, and there was nothing he could do for her…
[5; 26]. (3) You’re a beautiful woman, Valerie [5; 58].
У бізнесі чи іншій професійній діяльності привабливість жінки стає засобом досягнення як суспільного визнання, так і матеріального добробуту: (1) Valerie had been the
number-one guru of style and gracious living during a thirty-five-year career [5; 5]. (2) She
had started as a writer for a decorating magazine when she got out of college, and she had
turned it into an intense dedication [5; 5]. (3) She was the high priestess of how to entertain and
for everything that went on in the home [5; 5].
Жінки можуть досягати вершини кар’єри краще, ніж чоловіки: (1) Her arch-competitor was Martha Stewart, but Valerie was in a class unto herself, although she’d always had
deep respect for her rival. They were the two most important women in their field [5; 5].
На лексико-семантичному рівні вільні атрибутивні словосполучення жіночої референції, що позначають працюючу жінку, репрезентуються як стереотипні уявлення про
соціальні статуси та ролі сучасної жінки, а саме a working woman: a part-time working
woman, a full-time working woman, та іншого порядку: a domestic, a baby-sitter. Вільні
атрибутивні словосполучення жіночої референції передають наявність як стереотипних,
так і нетипових проявів жіночості.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Розглянувши ВАС жіночої
референції, можна зробити висновок, що в американській та британській лінгвокультурі існують атрибути еcтетичної оцінки, що негативно кваліфікують жінку. Це, перш
за все: несприймання жінки як примітивної, обмеженої особи, а з другого боку, соціум
не сприймає занадто соціально активну жінку, котра виконує маскулінні функції. На позитивну оцінку заслуговують такі властивості референта жіночої статі як краса, почуття
естетичного смаку, оптимізм, бажання бути успішною. Лексичні одиниці у складі вільних атрибутивних словосполучень виражають понятійну систему іменників, а вжиті при
них прикметники, виконують атрибутивну функцію.
Вважаємо, що результати дослідження є перспективними для використання у подальшому вивченні вільних атрибутивних словосполучень у системі інших граматичних конструкцій та виявлення їх системних властивостей із застосуванням антропоцентричних підходів.
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ЛОГІКО-ПОНЯТТЄВА ОРГАНІЗАЦІЯ
ТЕРМІНОЛОГІЇ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
Статтю присвячено логіко-поняттєвому аналізу окремої терміногрупи української
синтаксичної терміносистеми — термінології словосполучення. Синхронічний зріз дозволив виокремити низку лексико-семантичних груп та підгруп, сформованих на основі
єдиної класифікаційної ознаки. З позиції діахронії представлено контексти вживання
термінів словосполучення у сформованих групах та підгрупах.
Ключові слова: термін, синтаксична терміносистема, синтаксис словосполучення,
термінологія, логіко-поняттєва організація термінології.
Термінологія словосполучення в українському мовознавстві тісно пов’язана з розвитком української граматичної думки. Теорія словосполучення як складного синтаксичного явища має чимало суперечливих питань, зумовлених мовною і мовленнєвою розгалуженістю, а тому позначена різними поглядами щодо його статусу в системі синтаксичних
одиниць і пошуками різних підходів у класифікації. Дослідження термінології словосполучення постає закономірним етапом на шляху до комплексної презентації української
синтаксичної терміносистеми загалом.
Системне дослідження термінології вимагає аналізу внутрішньосистемних поняттєвих відношень, що дозволяє окреслити її логіко-поняттєву організацію. Аналіз дефініцій
синтаксичних термінів в джерелах дозволяє виокремити поняття теорії синтаксису словосполучення, які формують окрему терміногрупу синтаксичної терміносистеми на основі ієрархічних відношень між її елементами. За таким зразком можна окреслити межі
інших терміногруп у досліджуваній терміносистемі та її основу загалом. Моделювання
термінів за поняттєвим критерієм дозволить виокремити базові поняття, системно представити українську синтаксичну термінологію.
Теоретичне опрацювання синтаксису словосполучення як учення про синтаксичну
одиницю та її характеристики в українському мовознавстві здійснили Г. М. Удовиченко
[1], О. С. Мельничук [2] та П. С. Дудик [3]. Різносторонність поглядів на словосполучення — це результат наукових пошуків мовознавців, які тривають і донині. Під словосполученням розуміли будь-яке змістове і граматичне поєднання слів: “звичайне речення є
таке словосполучення, де всі його члени зв’язані між собою так, що все речення можна
розкласти на пари…” [4: 184]; “словосполучення — усяке поєднання слів, пов’язаних
значенням і граматично…” [5: 72]. Наголошено на реченнєвотвірному характері цієї синтаксичної одиниці: “слова — цеглинки, деталі вікон і дверей; словосполучення — купи
цього будівельного матеріалу, недобудовані стіни, частини споруди; речення — викінчена будівля, де кожна деталь набирає осмисленого значення в системі цілого” [5: 73]. Інші
мовознавці розглядали словосполучення як самостійну синтаксичну одиницю, обмежену
лише підрядним зв’язком, і вводили до наукового обігу термін пара: “слова в реченні
© Ю. А. Чернобров, 2014
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поєднуються за змістом так, що їх можна розкласти на пари. У кожній парі одне слово
залежить від другого, тому одне з них називається надрядним, а друге — підрядним (залежним)” [6: 7]; “слова в реченні пов’язуються між собою парами. У кожній парі один
член керівний, причому керувати слово може кількома іншими…” [4: 184]; “y кожній парі треба розрізняти підпорядковуюче слово і підпорядковане (або пояснюване і пояснювальне)” [7: 12]. При цьому зауважимо, що категорія предикативності була складником
поняттєвого змісту, оскільки серед пар дехто виокремлює головну пару — підмет і присудок
і розряди додаткових, другорядних пар [4: 185]. Таким чином, поняття пари частково відображає характеристики предикативного сполучення — сполучення, до складу якого входять
головні члени речення — підмет і присудок [8: 133]. Питання про членування мовного потоку на пари згодом дістає уточнення і розмежування з поняттям словосполучення: “У реченні
не всі граматичні пари мають властивість стати словосполученнями <…> Другорядні члени
речення не відображають у повній мірі безліч відтінків значень, виражених словосполученнями, а лише узагальнюють, синтезують найбільш істотні з них” [1: 56].
На сучасному етапі розвитку синтаксичної науки домінують три підходи до визначення словосполучення, які зумовлюють його класифікації. Зокрема словосполучення
розглядають як номінативну синтаксичну одиницю, яка складається з двох і більше повнозначних слів: 1) пов’язаних підрядним зв’язком, одне з яких є стрижневим (головним), друге — залежним [1; 9; 10 та ін.]; 2) пов’язаних на основі сурядного і підрядного
зв’язку [3; 11; 12; 13 та ін.]; 3) пов’язані сурядним, підрядним і предикативним зв’язками:
роки пройшли, ліс шумить… [2].
Термін словосполучення є гіпонімом терміна синтаксична одиниця і когіпонімом термінів слово, речення. Змістова організація понять словосполучення і речення збігається
за такими критеріями як: 1) синтаксичний зв’язок; 2) будівельний матеріал — слово; 3)
позначення факту дійсності; та різниться функціональним призначенням: словосполучення — номінативна синтаксична одиниця, речення — комунікативна синтаксична
одиниця; будовою; наявністю / відсутністю предикативності: словосполучення — непредикативна синтаксична одиниця, речення — предикативна. Слово і словосполучення як
синтаксичні одиниці — номінативні, непредикативні, будівельний матеріал для речення,
з різницею у кількості смислових показників та обов’язковості синтаксичного зв’язку
у побудові словосполучення. Оскільки словосполучення лише через речення входить
у комунікативну систему і є контекстом для слова, у системі синтаксичних одиниць виступає одиницею нижчого, ніж речення і вищого за слово.
Термінологія словосполучення в українському мовознавстві представлена лексико-семантичними групами та підгрупами, які сформовано за такими класифікаційними ознаками:
1. Тип синтаксичного зв’язку: у родо-видових відношеннях як основні гіпоніми
терміна словосполучення залежно від типу синтаксичного зв’язку — сурядності / підрядності входять терміни сурядні / підрядні словосполучення [13: 618]. Терміни на позначення видів синтаксичного зв’язку — підрядний / підрядність та сурядний / сурядність знаходимо у деяких мовознавчих працях першої половини ХХ ст. стосовно
речення: підрядний / підрядність (реченнів) [14: 237], підрядний / підрядність (речень)
[15: 161], сурядний / сурядність (реченнів) [14: 238], сурядний / сурядність (речень)
[15: 163]. Л. А. Булаховський виокремлює словосполучення однотипних (паралельних)
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одиниць — сурядні словосполучення, сполучення з тим, що його визначає — підрядні словосполучення. [16: 8]. “Словник лінгвістичних термінів” Є. В. Кротевича та
Н. С. Родзевич (1957) вміщує словникові статті, що стосуються сурядних і підрядних
словосполучень: “Сурядне сполучення — сполучення, яке утворюється з двох або більшої кількості функціонально рівнозначних, тобто синтаксично рівноправних, незалежних одне від одного слів або словосполучень (однорідні сполучення, ряди (або словесні
чи паралельні ряди), незамкнуті сполучення)” [8: 190]. “Підрядне сполучення — сполучення, що утворюється з двох зв’язаних за змістом і граматично нерівноправних елементів мови, з яких один завжди є підпорядковуючий, а другий — залежний” [Там само:
128]. У названому випадку поняття сполучення є інтегрувальним, і охоплює не лише словосполучення, а й речення. Вперше розмежування різновидів словосполучення за типом
зв’язку на сурядні й підрядні здійснив О. С. Мельничук [2: 57–58].
1.1. Характер синтаксичного зв’язку у сурядному словосполученні. Терміни відкриті / закриті словосполучення — гіпоніми терміна сурядне словосполучення залежно від
кількості компонентів, пов’язаних одним актом зв’язку [3: 34; 13: 618].
1.1.1. Тип семантико-синтаксичних відношень у відкритому словосполученні. У родовидових відношеннях як гіпоніми терміна відкрите словосполучення входять терміни словосполучення з єднальними семантико-синтаксичними відношеннями та словосполучення з
розділовими семантико-синтаксичними відношеннями [3: 34; 11: 212; 13: 18; 17: 41 та ін].
1.1.2. Тип семантико-синтаксичних відношень у закритому словосполученні. У родо-видових відношеннях як гіпоніми терміна закрите словосполучення входять терміни
словосполучення з протиставними семантико-синтаксичними відношеннями та словосполучення з градаційними семантико-синтаксичними відношеннями [3: 34; 11: 212; 13:
18; 17: 41 та ін].
1.1.3. Наявність сполучників у структурі сурядного словосполучення. Деякі мовознавці поділяють сурядні словосполучення на сполучникові та безсполучникові [3: 34], що
мало місце в теоретичному представленні словосполучення О. С. Мельничука: словосполучення з сурядними сполучниками, сурядні безсполучникові словосполучення [2: 108–104].
1.2. Форма зв’язку у підрядному словосполученні становить класифікаційну основу,
згідно з якою існує поділ: словосполучення з узгодженням; словосполучення з керуванням;
словосполучення з приляганням [3: 618]. Форми підрядного зв’язку теоретично представлені ще з граматик ХІХ — поч. ХХ ст. У Й. В. Левицького: “Согласованїє слôвъ допомагає сѧ щобы имѧ и мҍстоименїє, прилагательноє, имѧ числительноє та причастїє с <…>
именемъ существительным <…> во єднаковомъ родҍ, числҍ та падежҍ согласовали сѧ”
[18: 143]; для позначення виду підрядного зв’язку — узгодження залучали терміни согласованїє слôвъ [19: 176], сгода [20: 113], згода [4: 185; 21: 65; 22: 81; 23: 173; 24: 290; 25:
135]. Варіанти, запропоновані в подальших дослідженнях, — погоджування [26: 15], згоджування [14: 236], узгоджування [14: 236] згодження [27: 153] узгодження [28: 5; 29:
163], засвідчують калькування від рос. согласование. Подібну тенденцію спостерігаємо
у зв’язку із терміном керування від рос. управление: у Й. М. Левицького — оуправленїє
слôвъ — це “потребуемое ѩкимъ будь словомъ оупотребленїє певного падежа в другомъ
словҍ, отъ него зависѧщемъ” [18: 147], в інших граматиках — оуправленїє слôвъ [19:
187], керування [14: 236; 15: 159; 26: 15; 28: 5]. Інший варіант для позначення керування — залежність або підрядність [27: 153], не прищепився в українському синтаксисі.
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Для форми підрядного зв’язку — прилягання одразу вводять термін, який став нормативним у сучасній українській граматиці. Зауважимо, що тенденція до калькування зберігається, термін прилягання — від рос. примыкание починають використовувати у низці
граматик з 30-х рр. ХХ ст. [14: 237; 15: 162; 27: 153; 28: 5].
1.2.2. У партитивних відношеннях (частина — ціле) як гіпоніми терміна підрядне словосполучення з позиції внутрішньої будови входять терміни синтаксично головне [10: 562; 13:
617] / ведуче [2: 60] / керівне [27: 150] / незалежне [3: 36] / стрижневе [12: 10] / означуване
[3: 36] / опорне [13: 617] / основне [29: 7] / провідне [3: 36] / підпорядковувальне [3: 36] / підпорядковуюче [3: 36] / пояснюване [5: 74; 30: 10] та синтаксично залежне [10: 562; 13: 617; 27:
150; 29: 7] / нестрижневе [3: 36] / підпорядковане [13: 617] / підрядне [27: 150] / пояснювальне
[5: 74], пояснююче [30: 10] означувальне / кероване / прилягаюче слово [3: 36].
1.2.3. Частиномовна приналежність головного слова у підрядному словосполученні
зумовлює поділ підрядних словосполучень на іменникові, прикметникові, числівникові, займенникові, дієслівні, прислівникові словосполучення; в інших джерел відповідно — субстантивні, ад’єктивні, нумеральні, прономінативні, вербальні, адвербіальні [3: 52]. Деякі
мовознавці зараховують до іменних всі словосполучення з опорним компонентом, вираженим іменною частиною мови: 1) іменні: а) субстантивні (з іменником у ролі головного слова), б) ад’єктивні (з прикметником у ролі головного слова), в) нумеральні (числівником у ролі
головного слова), 2) займенникові (із займенником у ролі головного слова), 3) дієслівні (з дієсловом у ролі головного слова), 4) прислівникові (з прислівником у ролі головного слова), 5)
категорійно-станові (зі словом категорії стану у ролі головного слова) [9: 403–404].
Уперше класифікаційна ознака — морфологічне вираження головного слова у словосполученні знайшла висвітлення у О. С. Мельничука під назвою “різновиди словосполучень за ведучими словами”. Зокрема було встановлено 36 можливих моделей з урахуванням валентних можливостей повнозначних частин мови: субстантивно-субстантивні,
субстантивно-ад’єктивні, субстантивно-прономінальні, субстантивно-нумеральні, субстантивно-адвербіальні, субстантивно-вербальні, ад’єктивно-субстантивні,
ад’єктивно-адєктивні, ад’єктивно-прономінальні, ад’єктивно-нумеральні, ад’єктивноадвербіальні, ад’єктивно-вербальні, прономінально-субстантивні, прономінальноад’єктивні, прономінально-прономінальні, прономінально-нумеральні, прономінально-адвербіальні, прономінально-вербальні, нумерально-субстантивні, нумерально-ад’єктивні,
нумерально-прономінальні, нумерально-нумеральні, нумерально-адвербіальні, нумерально-вербальні, адвербіально-субстантивні, адвербіально-ад’єктивні, адвербіально-прономінальні, адвербіально-нумеральні, адвербіально-адвербіальні, адвербіальновербальні, вербально-субстантивні, вербально-ад’єктивні, вербально-прономінвльні,
вербально-нумеральні, вербально-адвербіальні, вербально-вербальні [2: 60–64].
1.2.4. Тип семантико-синтаксичних відношень у підрядному словосполученні.
Відповідно до атрибутивних, субстанціальних, адвербіальних семантико-синтаксичних
відношень серед підрядних словосполучень виокремлюють атрибутивні, субстанціальні, адвербіальні словосполучення [11: 212; 13: 618; 17: 41 та ін].
2. Будова. Як гіпоніми терміна словосполучення у формально-синтаксичному аспекті залежно від кількості компонентів словосполучення як синтаксичної одиниці-конструкції (2 компоненти чи більше) виступають терміни прості, складні словосполучення [1: 95; 2: 57; 10: 562; 13: 617; 17: 38] та елементарні і ускладнені / неелементарні
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словосполучення [11: 211, 13: 618]. Деякі мовознавці виокремлюють групу комбінованих
словосполучень, у яких залежне слово є стрижневим словом простого чи складного словосполучення. Такий тип словосполучень виокремлено за ознакою — здатність членуватися на прості [12: 15]. Порівняємо вчення Л. А. Булаховського про граматичні трійки:
“Існують випадки, коли мінімальним словосполученням буває не пара членів речення,
а трійка <…> з трійки можна сформувати дві пари, але вони були б встановлені формально … бо зв'язок першого слова з другим, зумовлений зв’язком з третім” [30: 11].
3. Ступінь семантичного об’єднання компонентів. Гіпонімами терміна словосполучення за вищевказаним критерієм виступають терміни синтаксично вільні та синтаксично цілісні / нечленовані словосполучення [1: 210; 12: 14] / зв’язані [10: 562; 13: 618].
Термінологія словосполучення українському мовознавстві становить терміногрупу, яку формують лексико-семантичні групи та підгрупи на основі спільних родових (рідко — партитивних) ознак понять за такими критеріями: тип
синтаксичного зв’язку, будова, ступінь семантичного об’єднання компонентів.
Класифікаційна ознака — тип семантико-синтаксичних відношень як значеннєвих (змістових), поєднаних певним синтаксичним зв’язком синтаксичних одиниць
випливає з формального відношення між компонентами синтаксичної, оскільки
синтаксичні зв’язки виявляються на рівні внутрішньої структури словосполучень,
а синтаксичні відношення мають зовнішнє спрямування, виражають відношення
між предметами та явищами позамовного світу.
Контексти і приклади терміновживання в мовознавчих працях свідчать про основні тенденції термінотворення у терміногрупі словосполучення, а саме: калькування
з російської мови, творення термінів на україномовному ґрунті, застосування запозичених терміноодиниць паралельно з українськими. Чимало прикладів терміноодиниць, засвідчених у працях Л. А. Булаховського, Н. А. Кагановича та Г. В. Шевельова,
Й. Я. Кудрицького, О. С. Мельничука, Г. М. Удовиченка, та ін., стали основою сучасної
термінології словосполучення.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ЛОГИКО-ПОНЯТИЙНАЯ ОГАНИЗАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ
СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
Статья посвящается логико-понятийному анализу отдельной терминогрупы украинской синтаксической терминосистемы — терминологии словосочетания. Синхронический срез позволил выделить ряд лексико-семантических групп и подгрупп, объединенных по единому классификационному признаку. С позиции диахронии
представлены контексты а также исторический комментарий употребления терминов словосочетания в сложившихся группах и подгруппах.
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LOGICAL AND CONCEPTUAL ORGANIZATION
OF WORD COMBINATION TERMINOLOGY
The article deals with a logical and conceptual analysis of separate syntactic term group
of the Ukrainian terminology — word combination terminology. Synchronic cross-section has
allowed to distinguish a number of lexical-semantic groups and sub-groups, united according
to the only classification criterion. From the diachronic position it has presented the context
and historical commentary of using the word combination terminology in the groups and
subgroups.
Key words: term, syntactic terminology, syntax of word combination, terminology, logical
and conceptual organization.
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Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
МОТИВАЦІЯ СМИСЛІВ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
З КОМПОНЕНТОМ «СВИНЯ»
(НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)
Досліджено смисловий бік наявних фразеологічних одиниць з опертям на специфіку
національної концептуалізації. Знайдено смислово-стилістичні відповідники та антонімічні зв’язки проаналізованих одиниць. Використано етнографічні і культурологічні
джерела, а також залучено діалектну і жарґонно-сленґову лексику для тлумачення та
ілюстрації етносмислів.
Ключові слова: етнолінґвістика, народна фразеологія, етнокультурна семантика,
мотивація значення, концепт, національна концептуалізація.
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Дослідження фразеологічного пласту мови з антропоцентристської позиції в лінґвістиці передбачає залучення позамовних джерел для трактування його смислів. Значення
під таким кутом зору розглядається як вербалізоване «знання» та «продукт духовної
культури суспільства» [3: 24]. Оскільки мова приховує в собі «інтуїтивне знання досвіду» (Е. Сепір), «проливає світло на праісторію» (Ф. де Соссюр), то у пошуках тлумачення смислів мовних одиниць різних рівнів необхідно вдаватися до історично-культурного
надбання народу [9: 193], [10: 304]. Цей підхід є релевантним у стосунку до смислової
сторони фразеології, яка найяскравіше демонструє зв’язок з «історією, культурою та
побутом» [8: 42]. Про доцільність використання позамовної інформації для коректного тлумачення конотацій ФО свідчать також сучасні вітчизняні студії (В. Жайворонок,
О. Левченко, В. Ужченко, Д. Ужченко, О. Селіванова та ін.).
Кількість досліджень з фразеології різносистемних мов у зіставному аспекті є набагато меншою, аніж, наприклад, в межах однієї близькоспорідненої групи. Актуальність
такого вектора зумовлено потребою описати специфіку їх фразеономінації на мотиваційному рівні з ціллю виявити мовні універсалії та унікалії. З опертям на вищезгадані
позиції та бажання краще пізнати етнос, застосовуємо вертикальний та горизонтальний
зрізи культурних конотацій у народній фразеології. Вибір ФО із зооназвою укр. свиня —
фр. cochon мотивовано досить великою кількістю наявних народних сталих зворотів
у французькій та українській мовах, малодослідженістю фразеологізмів про свійських
тварин і неоднозначну суперечливість свині у народному симболарії, а отже й у фраземіці. Загалом проаналізовано близько 100 одиниць фразеологічного рівня, їх дериватів і
варіантів із залученням діалектних та арґотичних джерел.
За кожним «акустичним знаком» (групою знаків) криється концепт, який на думку
Ф. де Соссюра і є справжнім смислом [10: 99]. Рухаючись від слова як одиниці вербального рівня до концепту як одиниці концептуального рівня і навпаки, стають очевидними
змістові нашарування (де кожен шар відображає певний етап культурного життя народу),
символічність та національно-мовна специфіка фразеотвірних лексем. Заради прагматичної цінності, поряд із різнобічним дослідженням концепту, виясняємо лексико-граматичну побудову ФО та ілюструємо їх вживання конкретними ситуаціями та контекстом.
Зооцентризм є ознакою первісного укладу життя та свідомості. Цей принцип яскраво
простежується у фразеологічних системах мов на основі вироблених від постійного контакту конкретних та асоціативних смислів-символів. Ставлення до певної тварини може
змінюватися з розвитком суспільства.
Лексема свиня з-поміж інших, що номінують особин з родини Suidae (Свиневі), є одним з продуктивних фразеотвірних компонентів у французькій та українській народній
фразеології. Огляд етнографічних довідок демонструє неабияку спільність у розведенні
свиней на українських та французьких теренах, насамперед масовий характер та цілі
утримання (сало, м’ясо, шкіра, щетина) [5: 526].
Попри вищезгадані спільні риси ведення господарства, семема свиня, як фразеотворчий елемент у французькій та українській фраземіці з розмаїтістю синонімів, часто
фразеологізується з відмінною конотацію. Дивергентність пояснюється нетотожнім
уявленням обох народів про символічність цієї тварини, без огляду на її утилітарність.
Коди та знаки, що місять ці мовні одиниці, займають важливу нішу у симболарії народної культури.
© В. І. В’єнцко, 2014
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Асоціювання свині з поклонінням має давні традиції. Наприклад, у Греції молочних
поросят приносили в жертву Деметрі для покращення врожаю, у Стародавньому Єгипті
бога Осіріса зображували у вигляді свині (пор., чорна свиня — втілення злого бога Сета,
противника Осіріса), жителі індонезійського острова Сулавесі вважали, що Земля спочиває на величезній свині, а на острові Суматра свиню вважали злим духом зі світу
мертвих [6: 99]. Про існування сакральних практик із залученням цієї тварини на українських землях Іван Нечуй-Левицький у своєму «Світогляді українського народа» пише:
«На Юрія в Україні і Білій Русі закопують кістки свяченого поросяти на полі на межах…» [2 (1: 251)]. Слова народної пісні також підтверджують вищезгадану традицію:
«… у нас, у свиней, світяться кості на великодні свята… Потому, як із’їш, та й кості
скидаєш у яму, прикидаєш їх землев та не будеш мати гріху» [2 (2: 145)]. Зазначимо,
що в українській національній культурі, в контексті загальноєвропейської, самка кнура
була символом родючості і достатку, що у свою чергу передбачало певну обрядовість,
ймовірно вищеописану (пор. ритуали в Аттиці і давні різдвяні традиції Данії і Швеції).
Християнство вплинуло на деградацію образу свині, ґрунтуючись на розповідях з
Євангелій (Лк. 8:32, пер. І.Огієнка: Христос виганяє демонів з біснуватого чоловіка і дозволяє їм вселитися у «гурт великих свиней»). Юдаїзм загалом, за Мойсеєвим Законом,
забороняв вживати свинину в їжу (Лев. 18:7, пер. І.Огієнка), вважаючи худобину нечистою. Вкорінена в єврейській свідомості відраза до свиней виражалася на мовленнєвому
рівні у тому, що вже в талмудичну епоху замість слова «свиня» часто використовували евфемізм давар ахер (букв. ‘інша річ’). Негативне чи позитивне ставлення до власне
тварини здебільшого зумовлене релігійними та міфологічними світоглядними впливами,
а також спостереженням за її способом життя, що безперечно вплинуло у якості фреймової інформації, асоціацій на процес народного фразеотворення.
Підтвердженням тому, що свиня була об’єктом ритуально-магічних дій, є ФО «підкладати / підсувати / підставляти (також док. виду) свиню» (бл. син. підкладати / прикладати вогню до печеного) — фр. faire / jouer un pied / un tour de cochon (бл. син. faire
faire un saut de Breton), адже, згідно з давніми переказами, «свиней насилали відьми,
бажаючи вкинути у сім’ю колотнечу»; також вважалося, що «відьма чи упириця сама
може обернутися на свиню» [5: 526], [6: 99], [2 (3: 236)]. Магічна практика гаруспіції
існує й досі, особливо у тих народів, де скотарство є розвинутим [див. про це: 6: 102].
Однопрефіксальні дієслова, що використовуються замість підкладати натякають на завдання комусь прикрощів таємно, приховану підлість, замаскований підступ. О. Дідула,
наприклад, стверджує інше походження: «вислів “пiдсунути свиню” походить з часів
історичних зв’язків українців iз євреями та мусульманами, яким Коран забороняє їсти
свинину, — їм підсували свиняче м’ясо, щоб з них насміятися» [4: 94]. Французький безмаль синонімічний вираз casser du sucre sur le dos — букв. ‘розбивати цукор на спині’
також вказує на потаємність, але стосується скоріше обмовлянь чи лихослів’я позаочі.
Ідентичний за формою та змістом в обох мовах вислів укр. метати бісер (перли) перед свинями — фр. jeter des perles aux pourceaux / cochons має спільне біблійне (Мт. 7:6)
походження. Тут біблійні істини фігурально названі бісером / перлами (символ Цінності),
а люди, які не виявляють бажання їх слухати, відповідно — свинями (біблійний символ Нечистості). В українській мові ця ФО використовується також з дієсловами (роз)
кидати, розсипати номінуючи вертикальну дію спрямовану донизу, що свідчить про
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«вищість» оповідача щодо слухача. Значення також метафорично вказує на осіб нездатних розуміти (напр. через необізнаність чи небажання). Отже, першозначення ‘марнувати своє духовне надбання’ (бібл. конт. ‘не тратити марно час та зусилля на зашкарублих
старовірів з огляну на велику кількість потенційних новонавернених’) згодом генералізується зі збереженням негативної нюансованості і запозичується багатьма мовами.
Смислово-споріднений французький фразеологізм donner de la confiture à un cochon — букв. ‘дати варення свині’, який є перифразом від біблійного, використовує ту
саму метафору, а отже й номінує особу, яка недостойна чогось чи неспроможна оцінити
справжню вартість чогось. Ця ФО має інший графічний вияв у північно-африканському
варіанті французької мови — donner des bonbons à celui qui n’a pas de dents — букв. ‘дати
цукерок беззубому’. Фразеологізм зазнає смислової елевації і позначає безпотребність.
Дієслівне словосполучення пасти свині використане у минулому часі, у заперечноокличній формі (також в оклич.-пит. ф.) і містить у своєму складі займенник (перев. я,
ми); воно набуває фразеологічних ознак і вказує на товариські, фамільярні відносини
в українській мові (Я з тобою свиней не пас!, Хіба я з вами разом свині пас?!) і є підкреслено-фамільярною, навіть грубою адресною формою у французькій (Nous n’avons
pas gardé les cochons / dindons ensemble!; син. Nous n’avons pas fait les cuivres ensembles!).
Об’єктивація символу залучає когнітивну інформацію: свинопас — людина без жодної
освіти, бідна, яка не володіє манерами та культурою спілкування, звідси натяк на просторіччя у висловленнях чи звертаннях. Низка мов використовують у подібній ФО інших
тварин (нім. та серб. вівці, тун. корови), проте концептуальне смислове ядро залишається
незмінним — референція до професійної діяльності та соціального статусу.
Французький порівняльний зворот з позитивним значенням être copains comme cochons — букв. ‘друзі як свині’ (XIX ст.) за загальним смислом є близьким до стверджувальної форми пасти свині, однак формотворчі елементи мають імпліцитну конотативність:
cochon — це деформація від старофранцузького soçon (від лат. socius, пор. суч. ісп. socio)
‘товариш, компаньйон, пайовик’. А. Назарян у своєму дослідженні пояснює, що іменник
soçon у народі часто замінювався на sochon. Спотворення є наслідком народноетимологічного зближення та фонетичної подібності (паронім) [7: 78]. Вираз змінює свою форму у часовому вимірі залежно від загальновживаності лексеми на позначення друг (див.
рис. 1). Сусідство cochon зі словами, які означали друг, призвело до утворення між ними
своєрідної синонімії, а в подальшому (в окр. вип.) до повного витіснення цих слів, що простежується у звертаннях на кшталт «mon pauvre cochon» замість «mon pauvre ami».

Рис. 1. Діахронна видозміна виразу
Безсумнівно, російський літературний архаїзм амикошонство завдячує вищенаведеній ФО [7: 78]. Компонент кошон задає вираженого негативного значення вислову,
свідченням чому є його використання у літературі: «Пусть всегда знает и помнит свое
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место, пусть не лезет к старшим с фамильярностью, ни с амикошонством, ни с дружбой, ни даже с простым праздным разговором» (А. Куприн). Негативним мотиватором
слова є його зооназва, що відображає пануюче ставлення до тварини.
У побудованих на абсурдному протиставленні виразах свиня є об’єктом негативноіронічних (перев. осудливих) порівнянь: як свиня на коня ‘зовсім не схожий’ (пор. син.
як свині з череди йтимуть, коли / як рак на горі свисне) — повне заперечення; знатися
на чомусь, як свиня на перці, лем. як свíня по-латинскі, рос. (зі сл. разбираться) как свинья на апельсинах ‘виявляти цілковите незнання’; (зі сл. пасувати) як свині наритники,
як свинí в дощ, як свиня в хомуті, (пристало) як корові сідло ‘не личити’ (фр. син. aller à
qqn comme un tablier à une vache / comme des guêtres à un lapin — букв. ‘пасувати як корові фартух / як зайцеві штрипки’ (пор. як п’яте колесо до воза — безпотребність), лем. як
кыбы чорт на дикуй свыни зробыл ‘невродливість’.
Смисли деяких вищецитованих українських та французьких порівнянь створюються
на основі розуміння про дисфункційність предмета, його непридатність у даній ситуації
(свиня — наритники / хомут; корова — сідло / фартух). Варто зазначити, що порівняльний зворот як свиня в дощ, окрім вищезгаданого у давальному відмінку, має й інші контекстуальні значення: 1. (зі сл. величатися) як свиня в дощ / в барлозі, як порося на орчику ‘поводитися зверхньо, зарозуміло, хвалькувато’; 2. ‘чепурний’ (спост.: дощ / вода →
чистота); 3. ‘брудний, неохайний’ (спост.: дощ → багно / бруд). Вербалізовано прототип
тварини (пор. sale comme un cochon — брудний як свиня; дієсл. дерив. свинячити) з додаванням певних ситуативних слів з ціллю створити комічність уявного зображення або абсурдувати його. У схожих ФО за референтну фігуральну основу взято нечистість свині,
а саме її «натуру», тяжіння до певних звичних умов, середовища: лем. свиня — свиньом,
укр. свиня всюди болото знайде, рос. свинья грязи найдёт.
Для опису метеорологічного стану, а саме холодної погоди, існує французька емоційно-оцінкова фразема temps de cochon (вар. quel cochon de temps!; ант. temps humain;
beau temps) — букв. ‘свиняча погода’, якому передує запитальне слово quel, використане
у якості епітету. Смисл виразу криється в асоціації погодних умов у певний календарний
період року, коли здійснювалися домашні заготівлі свинячого м’яса; метеоумови (холод,
вологість), необхідні для засолу свинини, виступають тут фоновими смисломотиваційними домінантами (пор. укр. грибний дощик). Цей метонімічний вислів характеризував
мінливу, холодну листопадову погоду — період забою свиней. Синонімічна ФО un temps
de chien (син. un froid de canard / loup) — рос. собачий холод використовується у якості іменника на позначення морозної та дуже холодної погоди [6: 716]. Вважається, що
етимологія froid de canard — букв. ‘качиний холод’ експлікується полюванням на диких
качок у період лютих морозів (асоціація за суміжністю). Щодо рос. собачий холод (нар.
гал. укр. псячий холод / мороз) існує декілька можливих пояснень: 1. калькування нім.
Hunderkalte ‘собачий холод’; 2. білінґва — араб. кабос ‘кошмар’ прочитане у зворотному
напрямку; 3. асоціація за суміжністю — метеоумови (звичка східних слов’ян впускати
собак у дім у морозну пору) [1: 54]. Третій з наведених метонімічних фразеологізмів —
froid de loup (син. froid de tous les diables) — не має жодного стосунку до зооназви; насправді йдеться про етимон — різновид покрівлі дому, а саме напівзаокруглену чи зубчасту черепицю у реґіоні Франш-Конте la tuile à loup (пор. архіт. dent-de-loup). Такі ФО є
результатом асоціативно-зіставного мислення людини, де превалююча ознака об’єкту чи
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події постає референцією для створення асоціативного зв’язку, наприклад, в останньому
випадку — це співвіднесення з потріскуванням покрівлі у морозну погоду (пор. укр.
тріскучий мороз).
Вагання чи нерішучість при виборі вербалізує французька ФО XVIII ст. se demander
si c’est du lard ou du cochon — букв. ‘питати себе чи це сало чи свинина’. Суть криється
в опозиції близьких, але нетотожних за виглядом lard і cochon (укр. на роздоріжжі / розпутті, пор. син. ламатися як / мов / ніби гречаний бублик ‘навмисне вагання’; бл. bonnet
blanc ou blanc bonnet — беззмістовна інверсія, алж. c’est kif-kif, укр. матем. фразеологізоване від перестановки сума / нічого не міняється) [7: 152]. Синонімічний, дещо стилістично нюансований вираз n’être ni lard ni cochon вказує на стан чи положення і означає
‘бути погано визначеним, не належати до жодної з категорій’ (пор. укр. ні риба ні м’ясо
‘безхарактерність’).
Avoir une trichine dans le jambonneau — букв. ‘мати трихінелу в окості’ (сер. XIX ст.)
експліцитно вказує на захворювання тварини. Іменником jambonneau у народній мові також називають стегно людини (пор. частк. син. рос. ляжка); симптоматичність захворювання (напр., марення) завдячує переносному значенню виразу ‘бути трохи «навіженим»,
«божевільним»’ (син. avoir une araignée au plafond; пор. укр. мати муху / мухи в носі
‘неврівноваженість, вередливість’).
Ряд компаративних українських фразеологічних зворотів пов’язує явище внутрішньої антонімії, які виражають повне заперечення (асоціація за контрастом): красивий, як
кабан сивий; тихий, як поросятко в мішку; хороший, як свиня у болоті. Деякі французькі порівняння використовують образ свині, залучаючи фрейм незграбності (comme un
cochon avec sa queue; пор. нар. укр. як слон / слониха / ведмідь / корова).
Прикметник свинячий знаходимо у виразі свинячий писк (також вищати як свиня,
лем. (зі сл. рычати) як свíня), об’єктивація якого пояснюється аудитивним ототожненням, однак, ФО у свинячий писк вживається у якості прикметника чи прислівника і зневажливо вказує на дуже п’яну людину. Безсовісну людину влучно метафоризує фразеологізм свиняче вухо, де ключовим смислоелементом є розмір вух, які прикривають очі
(‘почуття сорому’ — пор. укр. дивитися комусь в очі у запитально-окличній формі: Як
я тепер / комусь / в очі подивлюся?!). У французькій мові означення de cochon ‘свинячий’
(напр., travail de cochon) іменує неакуратність, неякісність. Той самий фрейм неохайності і невихованості (перев. про манери) із залученням прототипу свині дещо перегукується
з вищенаведеним образом нечистості і бруду в українській та французькій фразеосистемах: укр. їсти як свиня — фр. manger comme un cochon.
Свині також приписують атрибут п’яний: укр. напився / п’яний як свиня, у свинячий
писк — фр. saoul comme un cochon (алюзія на поведінку свині у в’язкому багні; син.
фр. soûl comme un Polonais — етим. депреціативна дезінформація наполеонівських генералів), фр. se griser cochonement (дієсл. док. виду — результат) — укр. напитися як
свиня / як чіп (стан — зі сл. п’яний, результат і процес — зі сл. напиватися (також док.
виду). У французькій та українській мовах свиня є також уособленням жадібності і зарозумілості: фр. se conduire comme un cochon ‘бути жадним, вести себе зверхньо’, лем.
пажерной свíня, лем. як попова свíня (пор. бл. син. укр. собака на сіні). У лемківському
говорі української мови знаходимо також порівняння як свíня г ріпі / жыті (зі сл. жыти)
на позначення безтурботності (син. як сир в маслі, як вареник у сметані / маслі).
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Українські лексеми підсвинок, свиня (льоха, свиноматка), кнур (кнуряка) не є фразеотвірними і у субстандарті позначають відповідно підлітка (зневажл.), жінку (зневажл.,
огрядну, п’яну, невиховану, а також багатодітну, іноді повію) і чоловіка (зневажл., презирл., сексуально стурбованого середніх років), та вживаються винятково у народному
мовленні у якості образи, так само як і суфіксальні деривати свинота (лайл.) та свиняка
(дещо менша ступінь негат. навантаження). У бойківському говорі пацюк використовується як синонім до кабана і номінує надоїдливу людину.
Французький іменник ч. р. cochon і ж. р. cochonne (також син. truie) у субстандарті
вживаються для позначення відповідно бабія (пор. назва новели Ґі де Мопассана «Ce
cochon de Morin», укр. цап, рос. кобель) і повію (евфемістична метафора нічний метелик, крим. камбала, кішка, муха), а у порно-індустрії актора і акторку (з натяком
на якість зйомки). Cochon, cochonne можуть зазнавати адвербіалізації чи ад’єктивації:
c’est cochon, cela! — укр. ‘по-свинськи’ (у контексті вчинку іменує підлість, невихованість, невдячність; пор. укр. (як) свиня), ce n’est pas trop cochon ‘погано’, c’est pas cochon
du tout ‘дуже добре’, une histoire cochonne, le cinéma cochon ‘непристойний’, une scène
cochonne (ерот./порн.) ‘збочений’.
Резюмуючи досліджений корпус ФО з зоонімічним компонентом укр. свиня — фр.
cochon, а також їх синоніми та споріднені лексеми, можна помітити, що прототип свині, за даними української та французької фразеологічних картин світу, має різну конотацію: 1. у французькій та українській фразеосистемах конотує переважно негативні
риси людини та характеризує брак освіченості, невихованість, неохайність, жадність,
невігластво, низький соціальний статус; слугує образливим апелятивом; іменує стан
сп’яніння; 2. у французькій мові вказує на близьку давню дружбу (єдине значення); є
метеорологічною характеристикою; позначає невизначеність; іменує непристойність
або збоченість (у певному жанрі кінематографу); 3. в українській мові вербалізує
фрейм ‘негарно вбрана людина’; є символом не лише фізичного бруду, а й морального
«занечищення»; вказує на невродливість чи недоречність абсурдність створеного фразеологізмом образу.
Отже, виявлена у низці випадків нееквівалентність досліджених зооназв у складі
фразеології підтверджують неоднорідність культурних матриць. В основі фразеономінації лежить об’єктивно-суб’єктивна дійсність, яка через значимоактивні символи входить
у фразеотворення, і є головним допоміжним елементом у тлумаченні значень. Результати
цього зіставного дослідження заповнюють фактичну прогалину у двомовних фразеологічних розвідках і можуть бути використані для поглибленого аналізу фразеології французької та української мов. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розширенні тематичного кола фразеологізмів, подальшому зіставному аналізі смислотвірних та
мотиваційних факторів.

1.
2.

256

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Вашкевич Н. Н. Симия: раскрытие смысла слов, поступков, явлений: Учебник
для начинающих / Н. Н. Вашкевич. — М.: Белые альвы, 2002. — Ч. I. — 144 с.
Войтович В. Антологія українського міфу [у 3 т.] / упор. В. Войтович. —
Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2007. — Т. 1. — 867 с., Т. 2.- 592 с.,
Т. 3. — 839 с.

3.

Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. Мышление
и речь / Л. С. Выготский. — М.: АПН РСФСР, 1956. — 519 с.
4. Дідула О. Співвідношення семантичних кодів у різних мовах та культурах / О. Дідула // Народознавчі Зошити. — 2008. — № 1–2. — С. 93–96.
5. Жайворонок В. В. Знаки
української
етнокультури:
Словникдовідник / В. В. Жайворонок. — К.: Вид-во «Довіра», 2006. — 703 с.
6. Мусіхіна Л. Звірослов: Міфологема тваринного світу українців / Л. Мусіхіна. —
Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2013. — 192 с.
7. Назарян А. Г. Почему так говорять по-французски / А. Г. Назарян. — М.: Из-во
«Наука», 1968. — 348 с.
8. Назарян А. Г. Фразеология современного французского языка / А. Г. Назарян. —
М.: «Высшая школа», 1976. — 318 с.
9. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи: Пер. с англ. / Общ.
ред. и вступ. ст. А. Е. Кибрика. — М.: «Прогресс», «Универс», 1993. — 656 с.
10. Saussure F. de. Cours de la linguistique générale. / F. de Saussure. — P.: Éditions
Payot & Rivages, (1913) 1995. — 520 p.
Въенцко В. И., аспирант
Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов
МОТИВАЦИЯ СМЫСЛОВ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
С КОМПОНЕНТОМ «СВИНЬЯ»
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ)
Исследована смысловая сторона существующих фразеологических единиц с опорой на специфику национальной концептуализации. Найдены смысловые стилистические эквиваленты и антонимические связи проанализированных единиц. Использованы
этнографические и культурологические источники, привлечена диалектная и жаргонно-сленговая лексика для толкования и иллюстрации этносмыслов.
Ключевые слова: этнолингвистика, народная фразеология, этнокультурная семантика, мотивация значения, концепт, национальная концептуализация.
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MOTIVATION OF MEANINGS OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS
WITH THE COMPONENT “PIG”
(BASED ON THE FRENCH AND UKRAINIAN LANGUAGES STUDIES)
The notional side of existing phraseological units in the context of national conceptualization specificity was researched. Semantic-stylistic equivalents and antonymic relations of the
parsed units have been found. To illustrate ethno meanings, ethnographic and culturological
resources were explored and dialect, slang and jargon vocabulary was involved.
Key words: ethnolinguistics, folk phraseology, ethnocultural semantics, meaning motivation, concept, national conceptualization.
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ОБ ОДНОЙ ИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматривается одна из ведущих тенденций развития современного
чешского языка — тенденция к его интеллектуализации. Основное внимание уделяется обогащению общеупотребительной лексики неологизмами английского происхождения, заимствованными из экономической терминологии. Рассматриваются внешние
и внутренние изменения абстрактных существительных, в частности, при адаптации
в чешском языке лексем с суффиксом -ing.
Ключевые слова: интеллектуализация, детерминологизация, англицизм, термин,
развитие семантики, адаптация к нормам языка.
Одной из основних характеристик литературного язика является интеллектуализация, под которой понимают его способность точно, конкретно и с необходимой степенью обобщения отражать интеллектуальную деятельность 1 людей.
Интеллектуализация в той или иной мере присуща каждому языку всегда. Уровень
ее в конкретном языке обуславливается интеллектуальным состоянием общества,
использующего его как средство общения. Отражая изменения в социуме, язык постоянно и сам меняется. К факторам, способствующим росту его интеллектуализации, относят заметное увеличение объема информации, прогресс в науке и технике,
развитие образования и культуры, усложнение форм общественной жизни, совершенствование средств коммуникации. Наиболее сильное влияниевсе перечисленные
выше явления, по мнению специалистов, оказывают на лексику языка.
В полной мере это относится к концу двадцятого века, когда появление множества
новых понятий в различных областях человеческой деятельности привело к резкому возрастанию в славянских языках доли специальных наименований. Расширяя сферу употребления таких единиц носители славянских языков начали затем активно использовать
их и за пределами терминосистем — в разговорной речи, публицистике, реже — в художественной литературе.
Заметное увеличение в общеупотребительной лексике терминов, абстрактных слов 2
и заимствований, а также активное развитие у них новых значений (полисемантизация,
неосемантизация, десемантизация) свидетельствует об усилении в конце двадцятого века тенденции к интеллектуализации в славянских языках.
1

2

Havránek B. Úkoly spisovného jazyka a jazyková kultura//Studie o spisovném jazyce. — Praha:
Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. — S.30–59; Dynamika slovnej zásoby súčasnej
slovenčiny. — Bratislava: Veda, 1989. — S.245.
К абстрактным словам в богемистике относят названия действий, свойств и состояний.
© В. Е. Федонюк, 2014
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Следует отметить, что хотя упомянутые интеллектуализационные преобразования
присущи сегодня всем без исключения языковым системам, особенно ярко они проявляються в языках т. наз. переднего края, к которым относится и чешский.
При обилии в богемистике трудов об изменениях, вызванных ростом терминологического фонда чешского языка 3 (А. Едличка, М. Гейцл, П. Гаусер, В. Мейстршик,
В. П. Андел 4), некоторые существенные для данной проблематики вопросы не до конца
изучены. К тому же, взаимодействие профессиональной и общеупотребительной лексики сводится в них в основном к терминологизации 5, значение которой в языке ограничивается ее участием в развитии терминосистемы.При этом из объектов рассмотрения
незаслужено исключается детерминологизация, играющая существенную роль в модернизации как отдельных его стилевых разновидностей, так и чешского языка в целом.
Объектом рассмотрения в данной статье выступили экономические номинации английского происхождения в общеупотребительной лексике современного чешскогоязыка.
Предметом его является описание внешних (формальных) и внутренних (семантических) изменений, которые происходят в процессе их детерминологизации и адаптации
к чешском языку у наиболее активно пополняющих его абстрактных существительныхс
суффиксом -ing.Целью данной статьи стало определение роли детерминации в динамических изменениях общеупотребительного чешского языка конца двадцатого — начала
двадцать первого века. Ее задачами– анализ языковых явлений, связанных с пополнением чешского языка новыми единицами из английской экономической терминологии
и уточнение содержания некоторых терминов, используемых при описании указанных
выше изменений. Источником анализируемого в статье фактического материала послужили толковые и переводные словари, вышедшие в Чехии в конце прошлого — начале
нынешнего века, а также некоторые более ранние лексикографические издания 6.
Переход терминов в общеупотребительную лексику сопряжен с утратой ими не
только терминологического статуса, но и связи с определенной областью знаний. В ходе
таких преобразований семантика профессионализмов приобретает более обобщенный
и несколько расплывчастый характер. Ослабление соотнесенности с конкретной термосистемой способствует возникновению у таких единиц новых, востребованных временем
3

4

5
6

По мнению исследователей, лексика чешского языка на 90% пополняется за счет слов и значений из профессиональных и специальных сфер. См. об этом: Андел В. П. Збагачення чеської
мови в умовах науково-технічної революції// Проблеми слов’янознавства, 1979, 19.— С.59.
Jedlička A. Spisovný jazyk v současné komunikaci.— Praha: Univerzita Karlova, 1978.— 227 s.;
Mejstřík V. Tzv. hybridní složeniny a jejich stylová platnost //Naše řeč, 1965, R. 48, č. 1.— S. 1–15;
Helcl M. Univerbizace a její podíl při růstu dnešní slovní zásoby// Slovo a slovesnost, 1963, R. 24, č.1.—
S. 29–37; Питання слов’янського мовознавства, Львів, 1963, № 7/8.— С.24–30; Hauser P. Tvoření
podstatných jmen v době národního obrození.— Brno, 1978.— 200 s.; Андел В. П. Типи абстрактних
назв дії у чеській мові // Українське слов’янознавство, 11.— С. 51–57.
Под терминологизацией понимаем превращение слов широкого употребления в термины.
Nový akademický slovník cizích slov. A-Ž. Kolektiv autorů pod vedením J-Krause.— PrahaAcademia,
2006.— 879 s.; Sochová Z., Poštolková B. Co v slovnících nenajdeme.— Praha: Portál, 1994.— 204 s.;
Nová slova v češtině. Slovník neologizmů. Kolektiv autorů pod vedením O. Martincivé. Praha: Academia,
1998.— 356 s.; Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2. Kolektiv autorů pod vedením O. Martincové.—
Praha: Academia, 2004.— 568 s.; Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. S dodatkem Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.— Praha: Academia, 2007.— 647 s.
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значений.Все это в полной мере характерно для англицизма koučing «тренинг» 7, появившегося в чешском языке в конце прошлого века. Использование его, как и других
однокоренных лексем в начале ограничивалосьспортивной и образовательной сферой 8.
Затем под влиянием делового английского в общеупотребительном чешском языке появились словосочетания finanční koučink «финансовый тренинг», obchodní koučing «тренинг по продажам», koučink finační nezávislosti «тренинг по ведению самостоятельной
коммерческой деятельности». Слово koučing обозначает в них особый вид консультаций
по экономической деятельности, в которой «ставка делается на реализацию собственного потенциала клиента». Расширяя сферу своего применения koučing проникла затем
и в другие сферы жизни чешского общества. Об этом свидетельствует наличие в его общеупотребительном части таких выражений какživotní koučing «комплексная система
развития личности», koučing proženy «обучение женщин преодолевать стресс и сохранять психическое равновесие при беременности» и под., не связанных уже, как видим,
ни со спортом, ни с образованием в обычном, традиционном их понимании.
Надо сказать, что специфика осуществления детерминологизации английских
экономических терминов в чешском языке обуславливается самим происхождением этих
единиц. В частности, особенностями, присущими им в родном языке на различных его
уровнях. Этим объясняется длительное и более сложное по своему характеру приспособление таких лексем к нормам общеупотребительного чешского языка в сравнении со
словами из его «родной» терминологии. Упомянутые обстоятельства оказывают влияние
на дальнейшую судьбу англицизмов, в частности, на степень развитости их семантической структуры, сохранение ими статуса актуального языкового средства, их пребывание
в центре или периферии словарного состава и т. д.
Многоэтапная, растягивающаяся на десятилетия адаптация иноязычных элементов
предопределила выделение в этом процессенескольких уровней. Среди заимствований
в рамках такого подхода в связи с этим стали различать: 1) единицы с окончательной
орфографической и орфоэпической подстройкой, 2) единицы с частичной орфографической и орфоэпической адаптацией, а также 3) единицы, у которых приспособление
полностью отсутствует 9.Не вполне оправданное, как нам кажется, утверждение относительно того, что общеупотребительную лексику пополняют исключительно элементы,
преодолевшие первый уровень, позволила считать, что у заимствований «детерминологизацию можно наблюдать лишь в области семантики», и «частично в словообразовании,
но никак не в грамматике» 10. В то же время традиция расширительного толкования терминологизации, сложившаяся на сегодня в славистике, способствовала тому, что к ней
7

8

9

10
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Английское словоcoaching образовано от глагола coach «натаскивать к экзамену», заниматься
с репетитором», «тренировать, подготавливать к состязанию», имеющего омоним — существительное со значением «репетитор, инструктор, тренер».
В связи с этим сравним также значения таких единиц какkouč «капитан команды», «тренер»,
koučovat «осуществлять руководство спортивной командой».
Об этом см.: Dokulil M. Mluvnice češtiny I. Fonetika. Fonologie. Morfologie a morfemika. Tvoření
slov. 1.vyd. — Praha: Academia, 1986. — S.108; Bobáková H. — L. Problematika adaptace cizích
slov v češtině. — http:// www.opf.slu.cz/aak/2011/01/babakova.pdf.
Об этом упоминается при описании тенденций развития современного словацкого языка. См.:
Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. — Bratislava: Veda, 1989. — S.266–267.

сегодня причисляются не только явления, связанные с модернизацией терминосистем 11,
но и имеющие отношение уже к детерминализации 12. Это приводит к недооценке той
роли, которую в век информационных технологий играет детерминологизация как средство интеллектуализации современных славянских языков, в частности, в пополнении
общеупотребительной лексики чешского языка единицами из специальных областей.
По нашим наблюдениям, особенно активно словарный состав чешского языка пополняется ныне не только компьютерной, но и разнообразной экономической терминологией.
В общеупотребительную лексику сейчас массово приходят слова из нескольких близких
по характеру сфер — коммерческой, финансовой, банковской, страховой. Причем преобразования, связанные с повышением степени интеллектуальности, затрагивают в чешском
языке не только неологизмы, но и давние заимствования из экономической терминологии.
Базовую часть этих номинаций составляют абстрактные существительные с суффиксом
-ing 13. Исходя из этого, описание лексического материала, представленного в статье, проведено также с учетом времени вхожденияв чешский язык конкретных единиц.
Рассмотрение начнем с анализа явлений, которые характерны для англицизмов из
экономической сферы, пришедших в общеупотребительную лексику чешского языка
в наши дни. Как свидетельствуют данные словарей, слова этой группы подолгу сохраняют связь с языком-донором на формальном уровне — в правописании и произношении. В виду отсутствия в английском как языке аналитического типа синтетических
способов выражения грамматических значений анализируемые существительные под
влиянием чешского приобретают способность склоняться. Адаптация к нормам языкареципиента ведет к изменениюи некоторых грамматических характеристиканглицизмов. Так, интересующие нас абстрактные существительные на -ing меняют род, а иногда и число.Утрачивают они также развитую у этой категории английских слов полисемичность и омонимичность.Приходя в чешский язык, как правило, не по отдельности,
а в составе семьи однокоренных лексем, они совместно с ними включаются в деривацию. Становятся производящими основами при образовании неологизмов с использованием чешских аффиксов. Участие этих слов в современных словообразовательных
процессах привело в чешском языке к массовому появлению гибридов 14, вступающих
11

12

13

14

К таким относятся постоянное пополнение терминологического фонда языка, дополнение отдельных терминологий новыми терминами и выпадение из них устаревших терминологических единиц, изменения в структуре отдельных терминов, возрастание семантической специализации словообразовательных средств и т. п.
К терминологизации ошибочно относят распространение терминов собственно профессиональной сферы, переход их в общеупотребительную лексику, вследствие чего слова с точно
очерченным значением и местом в определенной терминосистеме утрачивают присущую им
ранее дефинитивность и системную однозначность.
Они встречаются среди имен прилагательных, в глагольных формах длительного времени,
причастиях, герундиях и инфинитивах. Этот суффикс участвует при образовании существенных со значением процесса действия от глагольных основ: reading«чтение», translating «процесса перевода». А. И. Смирницкий. Лексикология английского языка. — М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1956. — С. 108.
Под гибридами понимаем единицы, созданные на основе заимствований с использований словообразовательных средств нового языка.
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впоследствии в конкуренцию не только с заимствованиями, на базе которых они возникли, но и между собой.
Все описанное выше характерно в полной мере и для лексемы dealing [dýl-], получившей распространение в современном чешском языке в значении «перепродажа товаров и ценных бумаг». При адаптации к нормам языка-донора у нее поменялся грамматический род, а также исчезло ряд значений, присущих ейдо сих пор в материковом
английском: «поведение», «отношение», «распределение». Одновременно с этим у dealing сохранился ее англоязычный характер в орфоэпии и орфографии. Приход этого
слова в чешский языкс указанным «экономическим» значением был вызван активизацией его контактов с американский вариантом английского, превратившимся сегодняв
международный деловой язык. В нем dealing является обозначением таких понятий как
«коммерческий контракт», «торговая операция», «финансовая сделка» 15. Заметим, что
в традиционном общеупотребительном английском языке до сих пор, как и сто лет назад,
в этом случае продолжают использовать лексему deal 16.
Следует сказать, чтодля заимствования данного англицизма общеупотребительным
чешским языком важное значение имело не только это, но и еще ряд обстоятельств.
К ним относится, в частности, интернациональный характер лексемы dealing и наличие
у нее в языке-реципиенте близкородственных слов 17. Определенную роль, по-нашему
мнению, сыграло тут и внешнее, формальное подобие некоторых из них немецким единицам на -er, заимствованными чешским языком в предыдущие столетия 18.
Как упоминалось в начале статьи, в составе чужого для них славянского язика английские экономические термины претерпевают значительные семантические изменения. В частности, у многих из них появляются значения, отсутствующие в общеупотребительном английском языке. Убедиться в том, что отмеченный выше характер преобразований присущ не отдельным словам, а большинству заимствованных чешским языком
англицизмов, позволяет сопоставление таких единиц с их английскими этимонами. Для
этого обратимся к еще одному чешском неологизму -holding [houldy-]. Как показывает
такое сравнение, в английском языке holding 19, как и упоминавшаяся раньше dealing,
15

16

17

18
19
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Под влиянием американского варианта в материковом английском у dealing во времена правления президента Ф. Рузвельта возникло новое значение «система экономических мероприятий», а также появились несколько словосочетаний сdealing в форме множественного числа,
напр.: tohavedealings «иметь сношения или торговые связи».
Сохранняя свою полисемантичность,, эта лексема обозначает в английском языке также «количество», «обхождение», «сдачу (при игре в карты)».
В современном чешском языке функционируют лексемы dealer [dýler] «лицо, занимающееся
посреднической деятельностью, продающее товары с комиссионными» и ее дериваты — прилагательное dealerský, наречия dealersky. Бесспорным свидетельством дальнейшего освоения англицизма dealing следует считать и появление у него в общеупотребительном языке гибридного
образования dealerství с тем же значением, от одного и того же корня, но с чешским суффиксом.
Это оставило свой след в патронимах, ср.: Fišer, Vagner, Adler и др.
Основой для образования английского слова holding стало немецкое слово Hold «золото».
В свое время оно вошло и в чешский язык в значение «подчеркнутое проявление уважения
к влиятельному лицу», «принудительная плата (дань) во время войны», «выкуп», «требование
выкупа». Вполне возможно, что присутствие на периферии его словарного состава данной
единицы стало обстоятельством, облегчившим вхождение в него англицизма holding.

принадлежит к полисемантичным лексемам. Она обозначает «участок земли», «имущество», «арендованное недвижимое имущество» 20, «вклад», «удерживание», «закрепление» 21. В чешском языке эта же семантика выражается с помощью нескольких разных
лексических единиц 22. Значение, с которым в немвстречается holding — «монополия,
образованная путем слияния капиталов нескольких предприятий», появилось там непосредственнопод влиянием словосочетания holdingová společnost–кальки английского
выражения holding company 23. Это дает право считать, что развитие семантики анализируемогоанглицизма в этом направлении в данном случае также было предопределено
внутренними потребностями и возможностями чешского языка 24.
Изменения в семантической структуре обнаруживаются и у англицизма sponzoring, появившегося в чешском лексиконе в конце двадцатого века со значением «финансовая или материальная помощь, предоставляемая в рамках определенной акции
с целью рекламы». На тот момент там уже была однокоренная лексема латинского
происхождения sponzor. Находясь на периферии словарного состава, она использовалась исключительно в значении «поручитель». Лексикографические источники зафиксировали сдвиг в семантике этой чешской единицы под влиянием английского
латинизма sponsor отличающегося многозначностью 25.
Усиление англо-чешских контактов в экономической сфере во второй половине двадцатого века оставило свой след на семантике не только латинизма sponzor, но и заимствованного значительно позже англицизма sponzoring. Вследствие этого последний 26
стал обозначать «добровольное финансирование различного рода некоммерческих
акций (печатных изданий, телепередач, выставок, культурно-образовательных меро20

21

22

23

24

25

26

Мюллер В. К. Большой современный англо-русский словарь. Новая редакция. — М.: Цитадельтрейд, 2010. — С.208.
Англо-русский словарь. Составил проф. В. К. Мюллер. Издание пятнадцатое, стереотипное. —
М.: Изд-во Советская энциклопедия, 1970. — С. 367.
Ср.: pozemek «участок земли», majetek «имущество», nájemnínemovitý majetek «арендованное
недвижимое имущество», vklad «вклад»и т. д.
В значении «компания, владеющая акциями другими предприятий, не имея собственных производственных площадей» англицизм holding встречается и в некоторых других языках, например, в украинском и русском, хотя его нет у данной единицы в английском языке.
В частности, тенденцией к универбизацией, в результате которой в чешском языке постоянно
возрастает количества слов, образованных из словосочетаний.
Так, согласно «Англо-русскому словарю» (М.: Советская энциклопедия, 1970. — С.727) спонсором англичане называют еще и «попечителя», «покровителя», «крестного отца», «крестную
мать», «устроителя», «организатора» и даже «заказчика радиорекламы». Как подтверждает
толковый словарь английского языка («Collins Concise Dictionary» London, Glasgow, 1989),
со временем под действием внеязыковых факторов уsponsor развилось и такое значение как
«лицо или группа лиц, которые поддерживают другое лицо или группу лиц в какой-либо деятельности, или же саму деятельность с благотворительной целью или из-за выгоды». «Большой современный англо-русский словарь» В. Мюллера (М.: Цитадель-трейд, Вече, 2010. — С.
376) зафиксировал употребление этой лексемы в английском языке и по отношению к лицам,
финансирующих различные проекты, а также являющихся их авторами.
В английском языке причастия sponsoring «финансирующий», «спонсирующий» входят в словосочетания sponsoringagency «спонсорская организация», sponsoringagreement «соглашение
о финансировании».
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приятий), а также уже в переносном смысле — «вынужденную оплату бизнесменами
расходов по содержанию своих сердечных подруг». Активное вовлечение обоих заимствований в современные инновационные процессы чешского языка привело к появлению множества неологизмов, относящихся к разным частям речи 27, а также к дальнейшей специализации семантики словообразовательных гибридов 28.
Несмотря на значительную схожесть преобразований, которые претерпевают английские экономические номинации в чешской общеупотребительной лексике, тут всегда обнаруживается и некоторая специфика. По-своему интересный случай в этом отношении
представляет лексема racketeering [reketýri-] 29. Причем не только в связи с еедостаточно быстройадаптациейв чешском языке 30, но из-за своего влияния на семантику других
англоязычных единиц, заимствованных во второй половине двадцатого века, например,
reket (первоначально racket 31).Чтобы удостовериться в этом, снова обратимся к лексикографическим источникам. Как показывают чешские толковые и переводные словари,
при попадании в словарный состав языка-реципиента слово reket утратило многие из
значений, известных ему в английском. А именно: «шум», «гам», «рассеянный образ
жизни», «теннисная ракетка», «вид тенниса». За пределами чешского словаря остался
и его омоним — глагол racket «вести шумный, разгульный образ жизни». Закрепление
в общеупотребительном чешского языке этого англицизма с семантикой «рэкет», отсутствующей у него в материковом английском, произошло под влиянием американского
варианта английского языка, где у того появилось несколько новых значений. Согласно
данным «Англо-русского словаря» 32, лексема racket используется там как обозначение
для «предприятий и организаций, основанных с целью получения доходов жульническим способом», «шантажа, вымагательства, мошенничества, обмана», «легкого заработка, сомнительного источника дохода».
Не в полном объеме своей семантики в чешский язык вошло также и слово racketeering. В американском английском языке им обозначают«участие в предприятии жульнического характера», «бандитизм», «вымогательство», «мошенничество», «организованную криминальную деятельность», «политический подкуп», «террор», «торговлю должностями», политические махинации». Войдя в чешский лексикон почти одновременно,
racket и racketeering начали использоваться чехами фактически в одном и том же, новом
27

28

29

30

31
32
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В это время появились глагол sponzorovat, прилагательное sponzorský, наречие sponzorsky, существительные sponzorování, sponzorství.
Как показывают материалы словарей, у лексемы sponzorování помимо семантики «деятельность спонсора», присущей также sponzoring иsponzorství, обнаруживается значение «компенсация затрат, связанных с проведением определенной акции».
В современном чешском языке она обозначает «организованное ограбление предпринимателей, собственников магазинов, ночных клубов и др. предприятий в форме вымагательства финансовых средств под видом охраны» См.: Nový akademický slovník cizích slov. A-Ž. Kolektiv
autorů pod vedením J. Krause. — Praha: Academia, 2006. — S.677.
В процессе приспособления к чешскому языку произошла трансформация rackeeteering
вreketing, слово стало существительным мужского рода и приобрело соответствующую парадигму склонения.
Английское racket связано происхождением с итальянским ricatto «шантаж»
Англо-русский словарь. Составил проф.В.К.Мюллер. Издание пятнадцатое, стереотипное. —
М.: Изд-во Советская энциклопедия, 1970. — С.616.

для материкового английского языка значении. Обозначать особый вид незаконной деятельности — «организованное ограбление, вымагательство финансов как платы за навязанную, часто мнимую охрану». Появление следом за этим еще и словообразовательного
гибрида reketerství поставило все перечисленные единицы в условия жесткой конкуренции, обнаружив тем самым в чешском механизмы своеобразного лексического «дарвинизма», очевидно, проявляющегося в подобных ситуациях во всех современных языках.
Анализ, проведенный с целью определения факторов, способных повлиять на исход
конкурентной борьбы между этими равноценными, на первый взгляд, единицами, позволяет заметить их комплексный характер. А также то, что явными преимуществами для
закрепления в общеупотребительной чешской лексике, учитывая это, по ряду причин на
сегодня обладает лишь англицизм racket.Причем не только из-за своего интернационального характера 33, но и в связи с заметным усилением в последнее время в чешском языке
тенденции 34 к избавлению от заимствований на-ing. В то числе и путем их вытеснения
гибридными образованиями с использованием чешских формантов (типа: sponzoring —
sponzorství). Определенную роль тут не может не сыграть также и внешнее подобие англицизма reket чешским отглагольным существительным, образованным от славянских
основ по модели с нулевым суффиксом, ср.: dopad «падение» от dopadnout.
Как уже отмечалось чуть выше, возросшее влияние английского языка на все европейское пространство способствовало активному вовлечению в модернизацию нынешнего
чешского лексикона и англицизмов, вошедших в него в предыдущие исторические
периоды.Как показывают наши наблюдения, у многих из таких единиц сей час начали развиваться новые значения. Проиллюстрируем это хотя бы несколькими примерами.
В конце двадцатого века коммерциализация жизни чешского общества привела к развитию семантики лексемы rating [rejty-], которая прежде использовалась как спортивный
термин со значением «положение спортсмена среди ему подобных в теннисе, шахматах,
шашках и т. д.», встречаясь исключительно в переводной литературе. Чуть позже эту единицу начали употреблять в экономике, а затем и в других специальных областях знаний
(в психологии, радио и телевидении и т. д.) 35.А дальше, она, преодолев границы этих
терминологий (детерминологизация), попала и в общеупотребительную чешскую лексику. Как подтверждают материалы современных изданий, носителями чешского это слово используется сегодня в самых разных ситуациях. Причем при оценивании явлений,
относящихся не только политических, финансовых, культурных явлений, но и имеющих
сугубо личный (приватный) характер.
Определенный интерес представляет в указанном отношении и лексема leasing [líz-],
получившая распространение в современном общеупотребительном чешском языке
в значении«длительная аренда машин, оборудования, транспорта, производственных
33
34

35

Данное слово проникло во многие европейские языки, ср.: фр. racket, исп. raqueta, укр. рекет.
С реализацией внутренней потребности чешского языка защититься от избыточного попадания в его лексикон таких заимствований связываем мы также актуализацию суффиксального
словообразования с использованием непродуктивного прежде аффикса -ink, ср:. marketing —
marketink. Массовое появление единиц с ним ужесточает сегодня условия конкуренции, в которых находятся англицизмы на -ing.
Nový slovník cizích slov. A-Ž. Kolektiv autorů pod vedením J-Krause. — Praha: Academia, 2006. —
S.683
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площадей». Заметим, что несмотря на ее фиксацию чешскими словарями лишь с конца
двадцатого века, есть основания полагать, что передаваемое этой номинацией понятие
«аренда», чехам стало известно задолго до т. наз. бархатной революции. Об этом косвенно свидетельствует наличие на периферии их языка периода социализма англицизма leaseholde со значением «кратковременный арендатор помещичьих земель» 36. Сохранение
этой единицы в условиях, когда понятие «арендатор» в чешском языке можно было
выразить и славянским словом nájemce 37, а сама аренда, как форма экономической деятельности, имела на территории Чехии достаточно ограниченное распространение 38, позволяет думать, что чехам могли быть известны раньше и другиепроизводные от английского lease 39. Сравнение значений, в которых в то время использовались обе указанные
единицы, подтвердило наше предположение, что чешское nájemce не покрывало тогда
семантику англицизма leaseholder. Вот почему развитие лизинга, как особой формы
«длительной аренды производственных средств и площадей с правом на их последующий выкуп и некоторые налоговые преференции», способствовало появлению в чешском
языке ряда новых англицизмов. Не только leasing, но и других производных — как от него, так и от существительного lease 40.Надо сказать, что особенно заметную активность,
согласно данным последних словарей, сегодня выявил именно англицизм американского
происхождения leasing. Об этом свидетельствуют не только производные от его основы:
прилагательное leasingový «лизинговый»и существительное leasingovka «лизинговая
компания», полученное универбизацией из leisingová společnost, но и словосочетания
operační leasing, operativní leasing, zpětný leasing и т. п.
Анализ явлений, происходящих при модернизации общеупотребительной лексики
чешского языка путем пополнения ее единицами английского происхождения, позволил
нам сделать некоторые предварительные выводы. Рассмотрение этих явлений на примере одной из наиболее многочисленных групп чешских заимствований — абстрактных
существительных на -ing, подтвердило, что существенную роль в интеллектуализации
современного чешского общеупотребительного язика наравне с другими процесами
36

37
38

39

40
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Согласно «Словарю иностранных слов» (Kubišta J., Rejman L. Slovník cizích slov Praha: SPN,
1959. — S. 263) leaseholder стала историзмом и использовалась при описании жизни средневековой Англии.
Ср.: nájemce «арендатор, посессор» отnájem «аренда», «сдача в аренду» и т. д.
В это время аренда перестала быть важной формой хозяйственной деятельности, поэтому
чешская номинация покрывала лишь значение «сдача и наем имущества, в частности жилья,
ср.: nájem bytu, půdy «аренда квартиры, земли», dát do nájmu «сдать в аренду», mít v nájmu
«арендовать» и т. д.
Имеем в виду не только лексему lease, используемую в современном английском в значениях
«аренда», «сдача внаем», «договор об аренде», «срок аренды», «сдавать и брать в аренду», но
образованную от нее leaseholdс семантикой «пользование на правах аренды», «наем», «дом,
сданный в аренду», «арендованная земля».
В результате контаминации между этими единицами в чешском языке от основы lease появились новые глаголы leasnout [líz-] «нанимать на лизинговых условиях», lízovat «получать
посредством лизинга», связанные своими значениями с leasing. Заметим, что одновременно
с этим, чешский язык продолжает пополняться различными экономическими выражениями,
в которых в значении «аренда» используется как lease, так и другие англицизмы, ср.: leveraged
lease «аренда с финансовым рычагом», net lease «чистая аренда», finance lease «финансовая
аренда», hirepurchase «наем-покупка», credit-bail «кредит-аренда».

играет и детерминологизация. Заметные внешние и внутренние изменения в последнее
время отмечаются не только у новых английских заимствований, но и у единиц, которые
появились в чешском лексиконе в предыдущие периоды его развития. Как показали наши наблюдения, все эти преобразования обусловлены потребностями современного
чешского языка, а также его преобразовательными возможностями.
Федонюк В. Е., кандидат філологічних наук, науковий співробітник
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Київ
ПРО ОДНУ З ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЧЕСЬКОЇ МОВИ
У статті розглядається одна з провідних тенденцій розвитку сучасної чеської мови — тенденція до її інтелектуалізації. Основна увага приділяється збагаченню загальновживаної лексики неологізмами англійського походження, запозиченими з економічної
термінології. Розглядаються зовнішні і внутрішні зміни абстрактних іменників, зокрема, при адаптації у чеській мові лексем із суфіксом -ing.
Ключові слова: інтелектуалізація, детермінологізація, англіцизм, термін, розвиток
семантики, адаптація до норм мови.
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ONE OF THE LEADING TRENDS OF CONTEMPORARY CZECH LANGUAGE
The article deals with one of the leading trends of contemporary Czech language — the
trend towards intellectualization. It also focuses on enriching the common vocabulary of new
English words that are taken from economic terminology.
Keywords: intellectualization, the loss of value of terminology, Anglicism, term, semantics,
adaption to the norms of language.
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МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

УДК 654.197.01:316 + 654.197:658.310.13:159.9
Степура І. В., cт.лаб. лабораторії когнітивної психології
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ
РОЛЬ «ЯКІРНИХ» ВЕДУЧИХ НОВИННИХ ПРОГРАМ
НА БРИТАНСЬКОМУ ТА АМЕРИКАНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ:
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
У статті вивчаються особистісний та соціально-психологічний вимір телевізійної новинної журналістики США та Великої Британії. У Сполучених Штатах склалася концепція «ведучого-якоря» — основного ведучого і водночас редактора. Між тим
на британському ТБ ролі ведучого і редактора дещо розмежовано.
Ключові слова: новинна журналістика, ведучий, телебачення.
Дослідження моделей мовлення в США і Великої Британії, роль особистості журналіста в них, висвітлювалися в багатьох роботах (О. К. Мелещенко, Б. І. Любимов, Н. Є.
Орєшкіна, D. Altheide, N. Calmer, P. Davison, G. Herbert, B. McNair). Різні моделі мовлення, навіть при певній схожості ідеологічних та мовних установок, пропонують свої
рецепти, зумовлені історією та традиціями політичної культури суспільств. Об’єктом
нашого дослідження є місце ведучого журналіста в європейській та американській моделях мовлення. Предмет — особистісний вимір в роботі новинних служб внутрішнього
телемовлення США і Великобританії.
Основний виклад. У європейській моделі мовлення, починаючи з епохи радіо, панувала держава. Її трансформацією стала модель «суспільного мовлення», коли між державою і мовником, виникає структура, фінансована за рахунок податку з громадян, яка має
незалежну Керівну Раду (у Великобританії — це BBC Траст), та / або систему громадських спостережних рад. Американська модель мовлення з самого початку — приватна.
Незалежність тут досягається через існування кількох великих приватних телерадіокомпаній і безлічі співпрацюючих з ними локальних станцій, що передають загальнонаціональний блок передач. Суспільне телебачення в США — це освітнє ТБ. У концепції новинного мовлення в США роль ведучого журналіста, т.зв. «якоря» (Anchorman, anchor),
який часто виконує і роль головного (старшого) редактора інформаційної служби, традиційно висока. Як правило, він веде програму «світових» або «вечірніх» новин [2].
Розглянемо це на прикладі «великої трійки» американських телеканалів (зараз говорять
про «четвірку», додаючи сюди Fox; з’явилися й кабельні канали), що мають найбільш
тривалу історію спілкування з американським глядачем. CBS Evening News — вечірні
новини мережі CBS. З 1948 по 1962 рр. провідним журналістом-«якорем» був Дуглас
© І. В. Степура, 2014
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Едвард. Він вів перший щоденний випуск новин і підсумкову передачу за тиждень.
У 1962 р. його змінює Уолтер Леланд Кронкайт-молодший (1916–2009) — легендарний американський телерадіожурналіст, ведучий програми CBS Evening News протягом
19 років (1962–1981). Він повідомляв американцям про початок Другої світової війни,
висвітлював в’єтнамську війну, смерть президента Джона Ф. Кеннеді, Уотергейт, і кризу
з заручниками в Ірані. У 1981–2005 рр. основний ведучий новин CBS — Ден Разер. З
2006 р. — Кеті Курик. Конкурентом на іншому основному каналі є вечірні новини —
NBC Nightly News, що виходять з Рокфеллерівського центру в Нью-Йорку. Прообразом
передачі була новинна програма Huntley-Brinkley Report (1956 г.). Власне назва з’явилася
в 1970 р. — тоді за столом у студії Джон Чансілор та Девід Брінклі (1970–1982). У 1982–
2004 рр. — провідний журналіст Том Броко (1982–2004), з 2004 р. Брайан Уїльямс. ABC
World News — новинна передача телеканалу ABC. З 1953 по 1983 рр. в ефірі різні «якірні» ведучі: Джон Чарльз Дейлі, Боб Янг, Франк Рейнольдс, Гаррі Різанер. У 1976 р перша жінка — «якір» Барбара Уолтер (1976–1978), далі Рон Арледж (1978–1983). З 1983–
2005 рр. в ролі «якоря» Пітер Дженнінгс, з 2006–2009 рр. Чарльз Гібсон, з 2009 р –Дайана
Сойєр. Більшість провідних журналістів США походила з середнього класу (достаток
вище середнього), з малих та середніх міст на середньому Заході і Півдні. Але основна
маса журналістів сьогодні — з великих міст та їх передмість (наприклад, Нью-Йорка
або Чикаго), закінчили коледж з національною репутацією, але прагнуть почати кар’єру
в малому місті, де освоюють традиційні цінності основної аудиторії. Американський
журналіст мобільний. В масі тележурналіст не багатий, хоча через професію близький
до еліти і може успадковувати якісь її звички. Успішний тележурналіст обзаводиться
квартирою у великому місті після 40 років і заміським будинком в престижному місці,
але цим вони не відрізняються від інших професіоналів (наприклад, вчених) [3, c.211].
У Великій Британії на радіо історично культивували цінності державної служби, було превалювання «національного інтересу», громадського, міжпартійного і парламентського консенсусу [4]. До Другої світової війни на радіо працюють диктори (Джон Снегг,
Стюарт Хібберд). Ближче до творчого ведення підійшов Річард Дімблбі, у 1939 р. — він
перший військовий кореспондент. У 1955 р. почалося мовлення ITV — альтернативного до BBC регіонального телеканалу. Відомим телеведучим-новатором в 1950–1960-х
був Артур Мікельмор. Він вів передачу Tonight («Сьогодні ввечері», 1957–1965, BBC).
Тематика: хроніка поточних подій, новини мистецтва і науки. Стиль програми був
неформальний: творча група не прагнула приховати студійне обладнання, А. Мікельмор
вів програму психологічно «розслаблено», сідав на край столу, йому телефонували з режисерської кімнати. В програмі виступали професійні та народні співаки. На початку
1970-х рр. новини вели Роберт Дугал, Річард Уітмор, Кеннет Кендалл. Першою постійною ведучою-жінкою стала Ангела Ріппон (раніше в 1961 р новини вела Нан Уінтон,
але глядачі протестували проти жінки-диктора). На BBC було переважання колективно-редакційної роботи, але при цьому особливої пошани до урядових структур також
не спостерігалося. Політики критикували корпорацію в цілому, але не окремих журналістів. Повноправними «якорями» на ТБ можна вважати Пітера Сіссонса і Анну Форд.
В результаті реформ на ВВС їм в 1990-х рр. було надано більше прав при формуванні
випусків. А. Форд починала репортером, читала новини для ITV і BBC. Пітер Сіссонс —
відомий політичний журналіст. Новини він почав вести у мережі ITV в 1976 р. Пізніше
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на BBC [5]. Сьогоднішні якоря BBC: Х’ю Едвардс, Філіп Хейтон, Фіона Брюс, Кейт
Сильвертон, С’ян Вільямс, Наташа Каплінські –. це вихідці із середнього й вищесереднього класу, випускники провідних англійських університетів та економічних шкіл, деякі
раніше займалися наукою. В цілому їх положення в британському суспільстві високе. Це
в якомусь сенсі соціально зближує їх з ведучими новин в США. Однак редактор новин
залишається головною фігурою. Відомі редактори: Аманда Франсуорт, Кевін Бекхерст,
Олівер Крейг. На британському ТБ як і раніше сильний освітній, просвітницький тренд.
Виклад в новинах ведеться від імені еліти, «лондонських розумників», вони зважені.
В британських новинах сильна ідеологічна складова — там багато прихильників лейбористів, і менше консерваторів [4]. Для європейських країн характерно транслювання
в програмах традиційних ідеологічних доктрин: правобуржуазних, соціалістичних, християнсько-соціалістичних і т. д. А в американських новинах виокремлюють принципи:
етноцентризм і патріотизм (орієнтація на внутрішні новини, американська нація «найголовніша», схвалюються країни, де успадковуються американські соціально-політичні
практики, внутрішні труднощі та кризи розуміються як наслідок зловживання владою
або некомпетентності окремих політиків, і лише пізніше як прорахунок центральних
властей), альтруїстична демократія (держава для людини; боротьба з корупцією); права
людини і законність (змагання героїв і злодіїв, де герої завжди чесні, і присвячують себе суспільному благу), відповідальний капіталізм (чесна конкуренція, гендерна рівність,
опора на малу або традиційну сімейну фірму як основу процвітання, прихована критика
монополій, споживчі організації як противага диктату бізнесу); провінційний пасторалізм (сільські та антиіндустріальні цінності, традиційні цінності як основа моралі) [3, c.
45–47]. У. Кронкайт зазначав, що кабельні мережі, які отримали розвиток в США в 1960–
1970-х рр. (тоді ще локальні — адже не було доступного супутникового ТБ), ставлять
заголовок раніше тексту новини (тобто страждають певною сенсаційністю), що у відсутності вагомих національних новин відкриває шлях розповідям про вбивства, скандали зі
знаменитостями, засоби оздоровлення, тобто знижують планку новин [3, c. xiv]. Думки,
які висловлені локальними студіями новин здебільше консервативні, бо традиціоналісти
сильні в провінції, а ліберали в крупних містах. Організація новин відрізняється тим, що
складається з автономних професіоналів, які мають право на власні судження. Загальна
маса репортерів та авторів грають консультаційну роль у виборі історії перед старшими
редакторами, але вони мають деяку автономію у виробництві історії, редактора можуть
приховано формулювати замовлення на висвітлення та акценти у висвітленні тих чи
інших подій. «Зоряні» автори майже повністю автономні, вони користуються повагою
і попитом як престижні романісти в літературі, обговорюючи історію зі старшим редактором, тільки якщо вони самі того хочуть [3, c. 124]. Вони висловлюють свої думки, навіть якщо з ними не погоджується керівництво мережевих станцій, яке транслює
національні новини за договором. В середині-кінці 1960-х рр. якоря вже мали власний
голос, виступаючи як автономні зірки. Так на NBC, коли Чет Хантлі підтримував війну
у В’єтнамі і озвучував свої коментарі, а Девід Брінклі, навпаки, сумнівався в її доцільності, це відбивалося в компонуванні програми. Разом з тим, якоря розуміють себе як
фігури національного масштабу і бачать грань між своєю і громадською думкою. В епоху
Д. Брінклі та Д. Чансілора «якоря» писали текст випуску самостійно [2]. У. Кронкайт
намічав план випуску, вибирав репортажі та сюжети, редагував їх тексти. Він жваво
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цікавився освоєнням космосу і тому звертався в своїх випусках новин до цієї тематики
[3, c. 87–88]. Деніель Шоре в 1976 р був звільнений, тому що стояв в опозиції до деяких
конгресменів і нібито навіть сприяв витоку секретних документів. Ден Разер (CBS) як
кореспондент в Білому Домі був дуже критичний до адміністрації. Будучи вже якорем
під час інтерв’ю по справі «Іран-контрас» лаявся з віце-президентом Джорджем Бушемстаршим (вибачався наступного дня). Висловлюючи протест проти війни в Афганістані,
Разер наряджався в студії в одяг афганського моджахеда. В США в’єтнамська війна, політика Р. Ніксона, розкололи американське журналістське співтовариство. Схожа картина була і у Великій Британії. Внутрішня криза в Північній Ірландії викликала суперечки
між BBC і урядом з питань її висвітлення, але є й відмінність — у разі бойових дій
з Аргентиною за Фолклендські (Мальвінські) острови, ЗМІ консолідувалися та встали
на проурядову точку зору. Останнім часом на британських каналах стиль ведення новин
став більш неформальним, що дозволяє деяким британським дослідникам говорити про
таблоїдизацію, американізацію [5].
Цікава і етимологія слов «anchor», «anchorperson» яка відображає нюансовість англійської мови в залежності від практики телемовлення в тій чи іншій країні. Слово «anchor
man» було вперше застосовано до Едварда Суейзі, постійного учасника ігрового шоу «Хто
це сказав?» («Who Said That?», NBC / ABC, США). Учасники відгадували джерело цитат,
взятих з теленовин. Журналісти помітили, що Суейзі ніби «пов’язує» весь перебіг програми. Суейзі був творчою натурою — вів новини на NBC («Camel News Caravan»), був
актором театру і ТБ. Тим не менше, найбільш відомим «якірним ведучим» став не Суейзі,
а Кронкайт. Пізніше слово «anchor» стали застосовувати до постійного (ведучого) репортера в складі групи (бригади). Його стали вживати й до постійних або особливо значущих
експертів в шоу. «Якір» в телевиробництві одночасно об’єднує творчу групу і дає всьому проекту стабільність в очах глядача. [6]. На сторінці коментарів словника Мультітран
в Інтернеті повідомляється, що «anchor» — це телеведучий і вказується, що це варіант
американської англійської мови («anchor man», «anchor wоman»). У Великій Британії щодо
ведучого новин довго в ходу був вираз «newsreader» (близьке до поняття «диктор»), що відображає традиції колективного ведення [1]. Є й нейтральний термін: «TV news presenter».
Слово «anchor» дедалі стає міжнародним та закріплюється за відомим журналістом, обличчям передачі, а то і всього тематичного сегменту каналу. Так Лоуренс Співак — постійний
«якірний» ведучий «Зустрічей з пресою» («Meet The Press», NBC). Є терміни «провідний
якір», «головний ведучий» — lead (leading) presenter, lead anchor.
Висновки. Концепція «якоря» склалася в американській журналістиці в рамках комерційної моделі. Причини цього наступні: 1) американська модель новин виходить з принципів,
а не з ідеології, 2) висвітлення новин ведеться з позиції основної маси традиційно налаштованого населення — середнього класу, 3) новини мають комерційно привабливий характер.
Ці принципи більш сприяють персоніфікованій «людяній» журналістиці. При цьому не треба змішувати психологічний стиль ведення і можливість впливати на редакційну політику,
мати право голосу. Ось чому в США «телезірки» зі світу новин часто поєднують функцію
ведення та редакторської роботи. У британській моделі робота новин відбувається в річищі колективно-редакторської моделі, лише на початку 90-х років XX століття з реформами
на телебаченні, зросла роль ведучих у підготовці новин. До того індивідуальність ведучих виражалася в створенні програм на освітні та культурні теми, документалістиці. Роль редактора
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та ведучого рознесена. Американізація британських ЗМІ часто розглядається як негативний
фактор, але якщо внаслідок цього на телеекрані з’явиться різноманітність громадської думки
та особистісне забарвлене бачення подій, яке не буде шкодити традиційному англійському
виважено-об’єктивному стилю новин, то чому б і ні.
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В ВИРТУАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ
Статья посвящается изучению и аналізу явления русско-украинской лексической интерференции в компьютерном дискурсе. Автор выделяет основные тенденции процесса
близкородственной русско-украинской интерференции на лексическом уровне.
Ключевые слова: лексическая интерференция, виртуальный / компьютерный дискурс, интерференты-существительные, интерференты-глаголы.
Явление лексико-семантической интерференции уже становилось объектом исследования многих ученых (И. А. Бодуэн де Куртенэ, В. А. Виноградов, С. В. Семчинский,
И. Н. Кузнецова, Ю. А. Жлуктенко, Ю. С. Блажевич и др.), однакоописания данного явления в виртуальном дискурсе недостаточно изучены.
Цель исследования состоит в анализе и систематизации лексических интерферентов, возникающих в результате взаимодействия контактирующих близкородственных
русского и украинского языков в условиях виртуальной коммуникации.
В соответствии с намеченной целью требуется решить следующие задачи:
1. Уточнить понятие лексической интерференции;
2. Проанализировать явление русско-украинской лексической интерференции
в виртуальном дискурсе;
3. Выделить основные тенденции процесса близкородственной русско-украинской интерференции на лексическом уровне.
Интенсивность развития и проявления межъязыковой интерференции зависит
от многих факторов, одним из которых является родство языков. Активному взаимодействию близкородственных языков способствует, прежде всего, их системная близость, наличие общих грамматических категорий и средств их выражения, а также значительный
лексический пласт, восходящий к общему корню. Сопоставительными исследованиями русского и украинского языков занимались Арват Н. Н., Арват Ф. С., Болдырев Р. В.,
Височина В. А., Голобородько Е. П., Грибова Л. А., Кудрявцева Т. С., Мановицкая А. Я.,
Месяц Н. К., Озерова Н. Г., Титаренко Е. Я., и др. В их работах отмечается, что грамматический строй и лексический состав русского и украинского языков характеризуются
многочисленными сходными чертами.
Такое сходство двух языков способствует тому, что проникновение элементов одного
языка в другой практически не влияет на эффективность коммуникации. В случае взаимодействия русского и украинскогоязыков в виртуальном дискурсе процесс интерференции может достигать высокой степени интенсивности.
Интерференция проявляется на всех уровнях языка, но лексический уровень является наиболее подверженным интерференции, так как лексическая система любого языка
менее организована по сравнению с другими системами языка, а значит более «открыта»
и отличается подвижностью лексического состава языка [1;2].
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Лексическая интерференция определяется как заимствование лексем чужого языка
в условиях билингвизма / мультилингвизма, выражающееся либо в перенесении фонемной последовательности из одного языка в другой, либо в сдвигах в смысловой структуре лексемы родного языка, либо в образованиях, создаваемых по модели иностранных
слов [3]. Можно назвать лексической интерференцией «все вызванные межъязыковыми
связями изменения в составе лексического инвентаря, а также в функциях и употреблении лексических единиц, в их смысловой структуре» [4:129].
Мы будем рассматривать процесс интерференции как результат межъязыкового
взаимодействия, который приводит к инновациям в лексическом составе современного
русского литературного языка и структуре его единиц, учитывая также интерференты,
используемые в ключе языковой игры.
Анализ собранного материала позволил выявить следующие тенденции процесса
близкородственной русско-украинской интерференции на лексическом уровне:
1. Замещение русских элементов украинскими
Украинские интерференты в данном случае попадают в русский язык в транслитерированном виде, подчиняясь правилам русской графики и орфографии. Наиболее многочисленной группой интерферентов являются имена существительные, далее следуют
глаголы и имена прилагательные.
Следует заметить, чтов русском и украинском языках имена существительные группируются в сходные лексико-грамматические разряды. Это собственные и нарицательные
существительные, одушевлённые и неодушевленные, конкретные и абстрактные
существительные, вещественные, собирательные, единичные. Так, в компьютерном дискурсе редко встречаются собственные интерференты-существительные:
Китай денег не дал, на Мальту он не поехал, скорее Мальта отказалась принимать
этого «донецкую пацаноту», от газа Славаччини отказались, сегодня не подписали договор… (Словаччина — то же, что русск. Словакия)¹.
И в русском, и в украинском языках имена существительные изменяются по падежам. Система падежей в обоих языках включает шесть форм: именительный,
родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. В систему падежей в украинском языке включается «клична форма», которая употребляется исключительно в роли обращения. Наличие этой падежной формы является специфической
грамматической особенностью украинского языка. Однако в виртуальном дискурсе
не обнаружены интерференты, употребление которых было бы обосновано этой особенностью. В различных жанрах Рунета роль обращения в предложении выполняет форма
именительного падежа существительных.
Именам существительным русского и украинского языков присуща категория рода
как одна из форм проявления предметности. В обоих языках имена существительные
по родам не изменяются, формальные признаки рода у существительных отмечаются
только в единственном числе. Существительные, имеющие только форму множественного числа, не имеют рода, т. е. не принадлежат ни к одному из трёх родов.
В языке интернет-жанров, изученных нами, наиболее многочисленной группой являются интерференты-существительные, не различающиеся в русском и украинском
языках родом и числом:
И это я вам скажу покращення.
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Покращення (русск. улучшение) — существительное среднего рода единственного
числа, употреблено в форме именительного падежа.
Среди интерферентов-существительных, различающихся в русском и украинском
языках родом, можно выделить две группы слов. Первая группа — это однокоренные
существительные (русск. боль — ж. р., укр. біль — м. р.).Вторая группа — это разнокоренные имена существительные. Интерференты этой группы более распространены
в виртуальном дискурсе:
Встречайте олия 13 грн. на полке в магазинах; Чего в прошлом году ОБС передавало
шоолия будет 25 грн.…
Олия-имя существительное женского рода употреблено в форме именительного падежа единственного числа; русский эквивалент -масло (предположительно подсолнечное) — относится к среднему роду.
2. Замещение украинских окончаний флексиями из русской падежной системы:
На пляшке написано 920 гр.
Пляшка (русск. бутылка) — в предложном падеже единственного числа приобретает флексию –е (на пляшке, ср. укр. на пляшці).
Второй по многочисленности группой являются интерференты-глаголы.
Глагол характеризуется своеобразными грамматическими категориями, отличными
от грамматических категорий именных частей речи, но общими для украинского
и русского языков. Это категории вида, залога, наклонения, времени, лица. Однако
в глагольных формах интерферированной речи прослеживаются тенденции, выявленные
при анализе именных частей речи, а именно:
1. Замена русских лексем украинскими:
Завтра по плану выдалю…
Выдалю (укр. видалю, инфинитив — видалити; русск. удалить) — глагол совершенного вида, невозвратный, переходный, употреблен в форме простого будущего времени.
2. Замена украинских аффиксов русскими:
…учитывая то шо Пахло взялся керовать ценами…
Керовать (ср. укр. керувати; русск. управлять) — произведена замена украинского
суффикса -ува- соответствующим русским суффиксом-ова- (ср. укр. керувати, атакувати
и русск. атаковать).
В глаголекеровать предположительно выделяется инфинитивный суффикс –ть-.Так
как в украинском языке инфинитив имеет форму на -ти независимо от основы глагола
и ударения в нем, например: плести, вибити, вміти. Глагольный суффикс -ти в украинском языке ограничен в употреблении. Он используется у глаголов с основой на гласный
только в устной речи, а также в художественно-беллетристическом стиле.
В русском языке неопределенная форма глагола может оканчиваться на -ти, — ть, —
чь, что зависит от ряда условий. Глагольный суффикс -ти употребляется после основы
на согласный звук. Этот суффикс в русском языке всегда ударный, например: везти, мести,
нести. Глагольный суффикс -ти используется после основы на гласный звук, а также после основы на согласный, являющейся ударной, например: петь, зависеть. Глаголы на -чь
представляют небольшую группу (беречь, влечь жечь, запрячь, лечь, печь, стричь, толочь
и др.). Их основы в настоящем времени заканчиваются на заднеязычные согласные г, к.
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В обоих языках глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на –ть, сохраняют ь перед
суффиксом -ся, например: купаться, волноваться, хвилюваться. Однако в украинском
языке глагольные формы на -ть ограничены в употреблении и суффиксы -ся, — сь обычно прикрепляются к основам на -ти (розумітися, підписатися). Так, в следующих украинских глаголах использованы русские аффиксы:
Пака что производители пручаются.
Пручаються (инфинитив — пручатися) в третьем лице множественного числа настоящего времени приобретает русский аффикс (пручаются, ср. укр.пручаються и русск.
сопротивляются).
Формы прошедшего времени в русском и украинском языках образуются от основы
неопределенной формы глагола при помощи суффикса -л-, например: писала, носили;
дякувала, перепочили. Глаголы прошедшего времени в обоих языках изменяются по родам. Специфической особенностью украинского языка является то, что в единственном
числе мужского рода суффикс -л- заменяется суффиксом -в-. В виртуальном дискурсе
интерференты в данной форме получают русский суффикс -л-вместо специфического-в-:
Та не, тыцял (ср. укр. тицяв) уже во все щели.
Таким образом, исследование особенностей интерферированной речи в виртуальном
дискурсе подтвердило наличие взаимодействия русского и украинского языков на лексическом уровне, а также выявило следующие тенденции процесса близкородственной
интерференции:1) замена русских лексем украинскими, 2) замещение украинских окончаний флексиями из русской падежной системы.
Материалы статьи могут быть использованы в дальнейших исследованиях языковых
контактов и языковых изменений в компьютерном дискурсе.
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ЕТНІЧНІ СТЕРЕОТИПИ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
У статті здійснено огляд досліджень українських та зарубіжних мовознавців,
присвячених етнічним стереотипам загалом та особливостям їхнього функціонування
у публіцистичному дискурсі зокрема. Визначено перспективні напрямки дослідження
етнічних стереотипів у публіцистичному дискурсі, а саме: динаміка етнічних авто- і
гетеростереотипів та формальних засобів їх вираження у публіцистичному дискурсі
різноструктурних мов, як-от української, англійської та польської.
Ключові слова: етнічні стереотипи, автостереотипи, гетеростереотипи, публіцистичний дискурс, динаміка.
Сьогодні, в епоху стрімкого розвитку інформаційних технологій та практично необмеженого доступу до інформації через Інтернет, можемо говорити про єдиний світовий
інформаційний простір. У цих умовах неминуче стають тіснішими міжетнічні контакти
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та інтенсивніше розвиваються міжетнічні відносини. На жаль, ця легкість комунікації
не завжи сприяє формуванню дружнього ставлення представників одного етносу до іншого. Більше того, інформація може стати потужною й небезпечною зброєю в руках
недоброзичливців, які свідомо маніпулюють нею для розпалювання міжетнічної ворожнечі та задоволення своїх приватних інтересів.
Сучасна людина, яка перебуває в „полі дії” засобів масової інформації — не лише
інтернету, а й телебачення, радіо, преси — постійно наражається на небезпеку стати
об’єктом таких маніпуляцій. Слабкою її робить цілий ряд чинників, зокрема їй щодня
доводиться мати справу з великими обсягами інформації, інформаційні повідомлення
суперечать одне одному тощо. Розумово й емоційно виснажена, така людина несвідомо вдається до спрощення і схематизації всього почутого і прочитаного, аби внести хоч
якусь ясність у цей інформаційний хаос. Стереотипи допомагають їй у цьому.
Стереотип став об’єктом наукових досліджень завдяки американському журналісту й
ученому-соціологу Волтеру Ліппману, який вперше визначив його у роботі „Громадська
думка” у 1922 р. як „характерне явище щоденної свідомості, яке базується на прагненні людини звести різноманітність світу до небагатьох визначених категорій і таким чином полегшити собі сприйняття, розуміння і оцінку явищ” [1: 3]. З того часу стереотипи
активно досліджують представники різних наук: психології, соціології, культурології,
етнології, лінгвістики та інших. Російська дослідниця О. Г. Орлова відзначає, що міждисциплінарність наукової проблеми стереотипів пояснюється тим, що кінцевим об’єктом
дослідження постає людина, її внутрішній світ [2: 185].
Згідно з В. Ліппманом, стереотипи виконують дві основні функції. По-перше, вони
реалізують принцип економії мисленнєвих зусиль, дозволяючи людині швидко впоратися з новою інформацією шляхом її спрощення, узагальнення і вміщення у вже знайомі
категорії [3: 200]. Здебільшого ця функція є корисною, однак таїть у собі певні небезпеки, адже вдаючись до стереотипів, ми часто випускаємо з уваги деталі, які є принципово важливими, однак не вписуються в рамки стереотипу і тому відкидаються. Цю
особливість нашого мислення беруть собі на озброєння піарники і пропагандисти, які,
граючи на них, вміло перетворюють брехню на правду і навпаки. В. Ліппман, до речі,
наголошував на тому, що стереотипізація — це основа пропаганди [4: 7]. З погляду лінгвістики стереотипи сприяють також економії мовленнєвих зусиль, що теж має відповідні
позитивні й негативні наслідки. Другою функцією стереотипів є формування та захист
групових цінностей, в основі яких — прагнення людини до самоідентифікації: кожний
з нас поділяє світогляд і систему цінностей з іншими людьми (певним соціумом, нацією тощо) і підсвідомо намагається оберігати цей усталений колективний порядок, адже
саме він надає сенсу нашому існуванню. Насамперед індивіду притаманно відрізняти
„своє” від „чужого” [3: 200]. Як і перша, ця функція ризикує перерости в агресію проти
„чужих” за певних умов. У результаті вчені наголошують, що стереотипи — це стійкі, однак значно спрощені, поверхневі та здебільшого оцінні судження про погляди, цінності
й поведінку окремих груп. Ці судження про групу переносяться на конкретних людей,
яких зараховують до цієї групи [5: 34; 6: 75].
Стереотипи перебувають у фокусі уваги сучасної лінгвістики. Найпопулярнішим
підходом до вивчення стереотипів є когнітивний, який розглядає їх як результат концептуалізації дійсності свідомістю людини та елемент концептуальної й мовної картин
278

світу (Г. Патнам, Дж. Лакофф). Етнічні стереотипи, відповідно, є складником мовної
картини світу певного етносу й відображають його уявлення про інші етноси, або „чужих”, (гетеростереотипи) і самого себе, або „своїх”, (автостереотипи) (У. Квастгофф, Є.
Бартмінський та його школа, В. В. Красних). А. Є. Некрасова пропонує під час розгляду
етнічних стереотипів з лінгвістичного погляду користовуватся поняттям лінгвокультурна
модель (ЛКМ): за її визначенням, це — структурований фрагмент когнітивної моделі та
одиниця збереження (представлення) культурно значущої інформації в свідомості мовної особистості [7: 142]. Лінгвокультурна модель охоплює терміни концепт і сценарій,
які найбільше підходять для описання стереотипів [7: 142].
Стереотипи, зокрема етнічні, вивчають також представники дискурс-аналізу (наприклад, Т. ван Дейк „Упередження в дискурсі”, 1984 р.). Попри свою неправдивість, або
не зовсім правдивість, стереотипи є надзвичайно стійкими формуваннями й постійно
відтворюються в дискурсі, подекуди будучи ключовими його елементами, або „кістяком”, якщо цього вимагає його прагматика (це особливо актуально для публіцистичного дискурсу, який значно виникає навколо певного ціннісного ядра, або ідеології, яку
необхідно постійно підтримувати [2: 186]). Це наштовхнуло дослідників на думку, що
стореотип є складниками структури фреймів дискурсу [2: 186].
Оскільки сам по собі стереотип — це насамперед мисленнєвий та психологічний
феномен, мовознавці пропонують позначати його вербалізовану форму терміном мовний стереотип [8: 27, 9: 208]. З іншого боку, наприклад А. Є. Некрасова зазначає, що
цілком доцільно вважати терміни стереотип і висловлювання, яке відображає стереотип синонімами, адже дослідник не має безпосереднього доступу до свідомості мовця і
стереотипу як ментального явища, а лише до вербальних засобів, за допомогою яких цей
стереотип фіксується [10: 4].
Традиційно склалося так, що більшість лінгвістичних досліджень стереотипів присвячена саме етнічним стереотипам [1: 4]. Популярність етнічних стереотипів серед
мовознавців зумовлена активними міжетнічними контактами останнього часу в умовах
не лише відносної відкритості кордонів (уже традиційним в англійській мові став вислів
global village, який яскраво відображає зближення і перемішування між народами світу),
а й єдиного світового інформаційного простору, про який вже йшлося вище.
Серед українських лінгвістів етнічні стереотипи вивчають А. Б. Юнацька, яка присвятила
їм своє дисертаційне дослідження „Вербалізація стереотипів іспаномовної культури в американському варіанті англійської мови” (2006 р.), А. Кравчук, К. Скіданова, О. Аксютіна та інші. Дослідженням етнічних стереотипів активно займаються польські етнолінгвісти, зокрема
Є. Бартмінський, В. Хлебда, Ю. Швідерська, Л. Томчак, С. Васюта, Е. Пацлавська та інші.
Вагомий внесок зробили також російські мовознавці, зокрема О. В. Бєлова, З. Ж. Гакаєв,
А. В. Павловская, А. Є. Некрасова, Д. І. Щербакова, О. Г. Орлова та ін.
Результатом етнолінгвістичних та лінгвокультурологічних досліджень етнічних стереотипів є їх систематизація у вигляді словників культур окремих етносів та народів (наприклад „Знаки української етнокультури” (В. Жайворонок, 2006), „Słownik stereotypów i
symboli ludowych” (J. Bartmiński, 1996), „Россия. Большой лингвострановедческий словарь” (П. Прохоров, 2008), “Oxford Guide to British and American Culture” (2001) тощо).
Інша група лінгвістів описує формальні засоби вираження стереотипів, вважаючи, що
не так важливо створити вичерпний список стереотипів якоїсь певної лінгвокультури
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(що швидше за все і неможливо), як класифікувати мовні засоби та стратегії, за допомогою яких ці стереотипи вербалізуються [7: 143].
Найбільш дослідженими з цих засобів є лексичні (етноніми, сталі словосполучення
з етнонімами, евфемізми, так звані етнофобізми [8: 30] тощо), фразеологічні (фразеологізми, прислів’я і приказки). Описуючи мовні стратегії оформлення етнічних стереотипів А. Є. Некрасова виокремлює три рівні: рівень лексики (метафоризація, використання
оціннної лексики та іншомовних слів), рівень синтаксичної структури (стилістичні прийоми такі, як гіпербола, оксиморон, протиставлення, повтор) та рівень дискурсу (тобто
рівень тексту, наприклад, газетної статті: „зайві елементи” в тексті з погляду зв’язності
оповіді та економії засобів, ефект невиправданих сподівань, іронія тощо) [7: 144–145].
Публіцистичний дискурс, безумовно, є найсприятливішим середовищем для „побутування” етнічних стереотипів. Українська енциклопедія зазначає, що мова публіцистичних творів — „емоційно забарвлена, піднесена мова з ознаками вольової оцінності”
[11: 32], а отже ідеально підходить для використання стереотипів. Як відомо, тексти публіцистичного дискурсу виконують дві основні функції: інформативну та регулятивну
(„організація та регулювання процесів, вплив на аудиторію, контроль над суспільною
думкою, головний інструмент соціалізації, соціокультурного контролю та керування
за допомогою мови”) [11: 32], а отже, „з одного боку, відображають стереотипи масової
свідомості, а з іншого — формують їх, нав’язуючи індивіду певні смаки, життєві пріорітети, моделі поведінки, у тому числі мовленнєвої” [11: 33]. Л. Попович стверджує, що
стереотипні уявлення нав’язують нам суспільні авторитети: в минулому це були священики, представники заможних верств, науковці та літератори, а сьогодні — передусім
засоби масової інформації [12: 319]. Є. М. Смоленцева справедливо зазначає, що саме
стереотипи роблять вплив на аудиторію можливим, адже аудиторія, яка розмовляє однією мовою, має спільну мовну й концептуальну картину світу [13]. Маніпулятивний
потенціал стереотипів у публіцистичному дискурсі дослідила Л. М. Киричук [14].
Варто зазначити, що регулятивна функція може реалізовуватися в публіцистичному
тексті більш або менш інтенсивно, залежно від жанру та редаційної політики видання.
Наприклад, коротке інформаційне повідомлення рідше містить стереотипи, ніж стаття. Щодо редакційної політики, то деякі дослідники навіть пропонують поділяти пресу на толерантну, яка намагається бути об’єктивною у висвітленні подій, і конфліктну,
створену спеціально для маніпулювання аудиторією [15]. Вони виокремлюють також
декілька „мов” міжкультурного сприйняття, якими послуговуються сучасні ЗМІ, висвітлюючи так звані „етнічні ситуації” (ситуації, у яких задіяні представники іншого етносу), це — „мова згоди”, „мова відмінностей”, „мова політкоректності”, „мова соціальної
конкуренції” і „мова ворожнечі” [15]. Природно, що остання більше насичена етнічними
стереотипами, які мають переважно негативне забарвлення.
Стереотипізація в публіцистичному дискурсі є ефективною, якщо знання аудиторії
про предмет чи явище, у нашому випадку про певний етнос, є поверхневими. Якщо читачеві не доводилося зустрічатися і безпосередньо спілкуватися з представниками цього етносу, його уявлення про них базується виключно на інформації з інших джерел,
зокрема телебачення, преси, інтернету, тобто на стереотипах. Хоча, безперечно, улюбленими „героями” будь-якої національної публіцистики є завжди сусіди і представники тих національностей, з якими ми вступаємо в безпосередній контакт і з якими
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у нас, як правило, складаються неоднозначні стосунки. Саме ці стосунки становлять
основний інтерес для читача публіцистичного твору. У нашому випадку це — поляки,
молдавани, росіяни, євреї.
У світлі останніх в Україні, коли відбувається самовизначення нашої держави щодо
свого майбутнього і коли патріотизм та готовність українців рішуче обстоювати своє право на гідне життя вразили увесь світ, особливий інтерес становить стереотип українця
у свідомості світової спільноти. Безумовно, він зазнав змін, адже взимку цього року новини з України опинилися на шпальтах найавторитетніших світових видань, які писали,
зокрема, про нове народження української нації (наприклад, стаття британського видання
“The Economist” під назвою “Ukraine’s Protests. The Birth of the Nation?” від 14.12.2013 р.)
З іншого боку, маємо також стереотип українця як фашиста, бойовика, «бандерівця» і
ксенофоба, розповсюджуваний російськими ЗМІ („Майдан перешел черту: попытка боевиков захватить правительственный квартал окончилась жертвами”, „Российская газета” від 19.02.2014 р.). Вважаємо за доцільне досліджувати стереотип українця у публіцистичному дискурсі розвинутих країн, таких як Великобританія, Німеччина, Франція
і США, по-перше, тому, що це демократичні країни, для яких свобода слова є одним
із ключових принципів, а отже місія тамтешніх ЗМІ полягає насамперед у поширенні
правдивої інформації, а не в політичних маніпуляціях та розпалюванні ворожнечі, що є
характерним для авторитарних держав. По-друге, сучасна Україна прагне політичного та
економічного зближення із демократіями Заходу, тому нам важливо знати, якими нас бачать саме вони. На особливу увагу заслуговує стереотип українця у свідомості поляків як
наших найближчих західних сусідів і своєрідного прикладу для наслідування. Стереотип
українця у мовній свідомості поляків дослідили польські науковці Ю. Швідерська [16],
Н. Модніцка [17], Е. Пацлавська [18] Д. Сосновська [19] та інші.
Переорієнтація України на Захід в контексті не лише останніх місяців, а всього періоду незалежності і навіть до нього, неминуче пов’язана зі зміною стереотипів, що існують у свідомості українців щодо інших народів. Мовні стереотипи українців щодо інших
націй вже стали об’єктом лінгвістичних студій, зокрема стереотип сучасного поляка очима української студентської молоді (А. Кравчук [20]), росіян (Л. Попович [21]) та інших.
Не менш цікаво простежити динаміку автостереотипів певного етносу, тобто того, як
нація сприймає сама себе і як це сприйняття змінюється з часом. Автостереотип українця
досліджували Т. А. Дзюба (стаття „Українська людина в дзеркалі публіцистики (до проблеми українського етнічного типу в контексті дискурсу про національну ідентичність)”
[22]), Т. Тхоржевська [23] та інші.
Отже, перспективним напрямком дослідження етнічних стереотипів є їх динаміка
впродовж певного періоду, яка нерозривно пов’язана з історичними подіями цього періоду. Актуальним видається комплексне дослідження динаміки етнічних авто- та гетеро
стереотипів українців паралельно з динамікою стереотипу українця у світі впродовж ХХ
–ХХІ століть, які були надзвичайно насичені історичними подіями та впродовж яких
формувалася і продовжує формуватися українська держава.
Варто також зазначити, що змін можуть зазнавати не лише самі стереотипи, а й засоби їх відображення в мові. Із розвитком інформаційних технологій та у зв’язку з тим,
що Інтернет, преса та інші ЗМІ сьогодні відіграють не лише інформативну, а й ідеолого-, світоглядно- і стереотипотворчу функцію, виступаючи в ролі суспільних авторитетів
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[12: 319], з’явилися нові засоби та стратегії відображення і творення стереотипів. Так,
перспективним вважаємо також дослідження сучасних засобів і стратегій оформлення
етнічних стереотипів у публіцистичному дискурсі різноструктурних мов, зокрема української, англійської та польської.
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ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
В статье сделан обзор исследований украинских и зарубежных языковедов, посвященных этническим стереотипам в целом и особенностям их функционирования в публицистическом дискурсе, в частности. Определены перспективные направления исследования этнических стереотипов в публицистическом дискурсе, а именно: динамика
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этнических авто- и гетеростереотипов и формальных средств их выражения в публицистическом дискурсе разноструктурных языков, например, украинского, английского
и польского.
Ключевые слова: этнические стереотипы, автостереотипы, гетеростереотипы,
публицистический дискурс, динамика.
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ETHNIC STEREOTYPES IN JOURNALISTIC DISCOURSE
The article presents a review of the studies of Ukrainian and foreign linguists dedicated
to ethnic stereotypes in general and their specific functioning in journalistic discourse in
particular. Directions of future research into ethnic stereotypes in journalistic discourse have
been defined, namely the dynamics of ethnic auto- and heterostereotypes as well as their formal
means of expression in the journalistic discourse of languages having different structure such
as Ukrainian, English and Polish.
Key words: ethnic stereotypes, autostereotypes, heterostereotypes, journalistic discourse,
dynamics.
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ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ
ЗНАКІВ КУЛЬТУРИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
В статті аналізується використання феноменологічної методології для формування категоріальної системи для контент-аналізу постів в соціальних мережах.
Викладена авторська модель емпатії. Як головний метод використовуються феноменологічні вчення Едмунда Гуссерля й Мартіна Гайдеггера.
Ключові слова: феноменологічний метод, контент-аналіз, емпатія, герменевтичне коло.
Соціальні мережі є одним з найпоширеніших засобів комунікації й одним з найменш досліджених в Україні з точки зору філософії мови й культурології, що визначає
актуальність їх вивчення. Феноменологічний метод дає можливість фундаментально
розглянути сучасні соціокультурні явища, в якісному, а не кількісному контексті. Нині
в Україні ведуться дослідження феноменології як напряму філософії та методу, також ці методи використовуються в наукових дослідженнях В. І. Кебуладзе, А. М. Лоя,
Є. М. Причепія, А. Л. Богачова та інших учених. Однак проблематика соціальних мереж
© М. Велущак, 2014
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у феноменологічному контексті в Україні поки що не досліджувалася. Метою статті є
формування на базі феноменології Едмунда Гуссерля та феноменологічної герменевтики
Мартіна Гайдеггера методу визначення категорій для якісно-кількісного контент-аналізу. Серед завдань статті — виклад ключових, концептуальних моментів феноменології
Гусерля й Гайдаггера; створення робочої моделі емпатії; аналіз соціальної мережі з точки зору зміни емпатичних структур: виявлення категоріальної бази для якісно-кількісного контент-аналізу постів в соціальній мережі, які б дозволили здійснити підрахунок і
окреслення нових, властивих саме соціальним мережам форм досвіду.
Соціальні мережі відрізняються від інших ЗМК (Інтернет ЗМІ, теле- й радіомовлення, преса, речники) найбільшою інтегрованістю в особисте життя людини. Як соціокультурне явище, соціальні мережі з’явилися відносно недавно — у 1995 році (Classmates.
com) [1]. Як об’єкт дослідження вимагають, з одного боку — формування теоретичних
засад і загальних категорії, які можуть дати обґрунтування на аподиктичному рівні, з іншого — пошук практичного інструментарію для комплексного аналізу соціальних мереж
у трьох аспектах — культурологічному, соціологічному, герменевтичному. На наш погляд,
саме такий вектор дослідження дозволить розглянути пости в соціальних мережах саме як
суспільне явище (зовнішній горизонт), культурне явище (внутрішній горизонт), а також
виявити суттєві зв’язки й кореляцію між цими горизонтами — герменевтичний аспект.
Загальнометодологічною основою дослідження став феноменологічний аналіз
Едмунда Гуссерля. Такий підхід дозволяє на ейдетичному рівні обгрунтувати регіональні
онтології окремих галузей знань, завдяки чому відкривається новий погляд на проблеми,
не закритий культурно-контекстуальним аспектом і висловлений у вигляді онтологічних
очевидностей. Наш аналіз був проведений на рівні трансцендентальної феноменології
[2: 142–200], результати якого у стислому вигляді будуть викладені далі.
Дослідження має вихід у практичну площину, оскільки мета його полягає саме в застосуванні методу для формування категорії, які дозволять здійснити якісно-кількісний
контент-аналіз змісту постів соціальних мереж, як інтенціїного змісту свідомості
суб’єкта, опосередкованого соціальною мережею. Слід зазначити, що ми робимо наголос
саме на емпатію як на ключову форму культурної коммунікації, у якій перебуває суб’єкт
під час знаходження в соціальній мережі. У процесі аналізу ми відштовхувалися від дослідження «Буття й час» Мартіна Гайдеггера. оскільки після трансцеденталістського
аналізу соціальних мереж ми вважаємо за потрібне перейти до кола фактичності.
У філософії раннього Гайдеггера фактичність означає людську екзистенцію, тобто спосіб
бутя, у якому людське буття ставить питання про саме це буття (Dasein). Власне обидві
системи (феноменологічний аналіз Гуссерля й фундаментальна онтологія Гайдеггера)
претендують на всезагальність своїх результатів, однак метод Гуссерля знаходиться
в полі загальнотеоретичного знання, а герменевтика Гайдеггера є «способом виявлення того змістового горизонту розуміння, який передує будь-якому об’єктивному сприйняттю сущого. Тобто йдеться про досягнення справді дотеоретичного підходу до буття
сущого, у горизонті якого тільки й відбувається предикація та об’єктивне визначення
сущого» [3: 124]. Таким чином, процедури методу Гуссерля ми використали для формування загальних рис власне емпатії, а фундаментальна онтологія Гайдеггера буде використана як методологія виявлення зв’язку між феноменологічним аналізом та практичним дослідженням, яке буде виконано завдяки контент-аналізу — одному з ключових й
універсальних методів соціологічного та культурологічного дослідження.
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Використання методології Едмунда Гуссерля дозволив нам сформулювати розуміння
емпатії як складного синтезу актів свідомості, який можна розбити на три ключових
феномени:
1. Рецепція подразника включає всі акти, так чи інакше повязані з відображенням
певного подразника в свідомості. На наш погляд, на цьому етапі ще немає чітко окресленного Я-образу, але з`являється те, з чого він формується — змісти свідомості: емоційний
фон, образи, певні навіювання.
2. Ідентифікація — це сукупність актів свідомості, задіяних в формуванні та
виокремленні Я-образу від чистого Я. Ідентифікація складається з двох ключових
елементів — рефлексії та саморефлексії.
2.1. В контексті емпатії рефлексія — це акт «воління до» усвідомлення, розуміння,
вчування у подразник. Він є синтезом акту оцінювання змісту та передочікування. Як
було зазначено раніше, «воління до» ми розглядаємо як синтез оцінювання змісту та
передочікування. Оцінювання може тривати в активній синтезі (чисте Я спрямовує увагу
на те, що здається цікавим, здійснює свідомий вибір), так і пасивним (увага привертається
несвідомо — наприклад на пост шокуючою ілюстрацією). У свою чергу передочікування
є перенесенням уваги на майбутні змісти свідомості, коли зміст подразника накладається
на минулий досвід.
2.2. Саморефлексія в контексті емпатії — це форма самовідчуження, коли Я-образ
виокремлюється з інтенційного потоку переживань, як зрощення фрагментів минулого досвіду, емоційного фону, та прорефлексованого досвіду від подразника. Тобто
Я-образ — це синтетична структура досвіду, яка відривається чистим Я від самого себе й усвідомлюється як щось «чуже». Це «чуже» може бути оціненим як в активній,
так і в пасивній синтезі. Тобто якщо людина свідомо на себе приймає цей Чужий, але
насправді — на рівні феноменологічної редукції — свій досвід, досвід знов і знов
звертається до рефлексії і нашарування на минулі пласти досвіду продовжується. Коли
Саморефлексія триває лише на рівні пасивної синтези, то самовідчуження триває
підсвідомо і переходить одразу до ототожнення.
3. Ототожнення — це форма самоапрезентації (яка відбувається виключно на рівні
пасивної синтези) і є наслідком саморефлексії на рівні пасивної синтези. В результаті
цієї самоапрезентації досвід подразненого Я поєднується з досвідом Я-образу, він
доповнюється досвідом саморефлексії Я. На цьому етапі, на наш погляд, не може бути
активної синтези. По-перше, це повязано з природою будь-якої апрезентації, а ототожнення не є самостійним актом свідомості. Якби ототожнення було самостійним актом
свідомості, у ньому можна було б виокремити гіле (але ототожнення не має «емпіричного
компоненту» в модусі «зараз», який був би поєднаним ноематичним ядром). По-друге,
це пов`язано з самою природою емпатії: якщо увага чистого Я свідомо спрямовується
на минулий досвід, то це або оцінювання, або рефлексія, і аж ніяк не емпатія.
Робоча модель емпатії була використана для аналізу соціальної мережі. Соціальна
мережа на цьому етапі розумілася як корелят кореляту умови можливості досвіду, тобто
як надбудова над емпатичними структурами нашого досвіду під час емпатії іншого через
знаки культури. Пропустивши цю «емпатичну надбудову» через статичний і генетичний
феноменологічний аналіз, ми дійшли до висновку, що Інший як суб`єкт починає розсипатися на кожний окремий прояв духовного життя. Ми не можемо бути певні, що нам
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написав саме той, з ким намагаємося здійснити парування (у значенні двостороннього
контакту). Більше того, ми не можемо бути певними, що наша поведінка, наші вчинки
сприймаються Іншим як те, що належить нам.
Відсутність кінестетичності у такому спілкуванні приводить і до інших наслідків.
Змінюється структура саморефлексії. Ego як субстрат переживань на цьому етапі —
це потужний потенціал, що складається з усього допредикативного досвіду, який був
нашарований на перше враження від предмета. Але в соціальній мережі людина має
можливість спілкуватися лише з допомогою повідомлень, репостінгу, а також обрання готових ілюстрації, смайликів, картинок — і це приводить до того, що широкий
пласт невербального досвіду комунікації знищується. Одна з універсальних властивостей кінестези — це безперервність — протягом всього життя свідомості, вона триває
постійно і лежить в основі будь-якого інтерсуб`єктивного досвіду. Але в соціальній
мережі вона розривається — тут ми маємо можливіть побачити рух Іншого лише на рівні
певної пульсації — тобто послідовних одиничних проявів, а здатність до сприйнтяття
також виявляється в одиничних проявах — повідомленнях, постах тощо. Таким чином,
площиною для самовідчуження Я-образу слугує лише сукупність минулих подразників,
які були отримані віртуально, й, окрім того, ще невідомо від кого — від самого Іншого,
чи від соціальної мережі, чи від тих, хто міг зламати профіль. Цікаво, що принцип Ego
як монади в цих умовах залишається майже той самий — тільки ступінь інтенсивності,
тобто внутрішній горизонт змінюється. Відштовхуючись від тези про те, що кінестеза
розривається й пласт неопосередкованого досвіду живого спілкування зменшується, ми
вважаємо, що внутрішній горизонт саморефлексії звужується. Тобто інтенсивність нового інтерсуб`єктивного переживання значно звужується, коли людину, здатну до сприйняття, замінює аватар, а її рух — повідомлення та пости.
За допомогою феноменологічних методів дослідження, ми розглянули соціальну мережу як корелят кореляту умови можливості досвіду. Однак ми оминули мовну проблематику як таку, яка виступає як зміст інтенціонального акту свідомості, але не є його частиною. Саморефлексія була пропущена через феноменологічні процедури, завдяки чому
ми вибудували систему емпатії в соціальнії мережі на рівні трансцендентного суб’єкту.
Однак дослідження вимагає розширення в кількох аспектах: екзистанційному та мовному,
які ми оминули в попередньому дослідженні. На наш погляд, буде доцільним використання феноменологічної герменевтики Мартіна Гайдеггера, яка дозволяє вийти на ці питання.
Ключовим поняттям вчення Мартіна Гайдеггера є Dasein (Ось-буття, Тут-буття).
Dasein є сущим, яке розуміє в своєму бутті, відноситься до цього буття… Суще екзистує.
Dasein є далі суще, яке завжди я сам [4: 53]. Dasein — це таке суще, яке у власному бутті
може поставити питання про це буття. Власне Dasein — це поняття, яке описує взагалі
людське буття, у якому самоочевидним є лише можливість поставити питання про це
буття. Чим відрізняються поняття Dasein і людина. Людина — це емпіричне поняття,
яке описує одиничний стан кожного індивіда. Вона є предметом дослідження психології,
антропології, суспільно-політичних наук, тоще. Dasein — це поняття, властиве вченню
Хайдеггера, й описує саме буття людини, яке є фактичним й історичним на дотеоретичному рівні, тобто власне до того, як людина зрозуміє, що вона людина, але вже післь
того, як усвідомить себе як себе. Dasein — це завжди про мене. Тобто, в контексті нашого дослідження Dasein можна розглянути як доонтологічне, допонятійне, донаукове
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екзистенціальне самоусвідомлення людини, як того, що існує серед світу. Цікаво й те,
що Dasein розкриває інше розуміння горизонтності буття, на відміну від Гуссерлівського
вчення. Горизонт у Гуссерля — це філософема, яка пояснює принцип взаємодії форм
досвіду, але, як зазначає Андрій Богачов, тут буття протиставлене трансцендентальному
суб’єктові, тому що людське буття не кружляє в собі, а має утримувати розімкненість
буття взагалі. Відтак людина має осмислювати себе не із себе самої, а з розуміння як
буттєвого зв’язку з буттям взагалі» [3: 111].
Взагалі в концепції Гайдеггера йде наратив зв’язку людини зі світом, а не протиставлення одного одному. На цьому рівні ключовим феноменом вистуає Буття-в-світі. Це синтетичний феномен, який можна розглянути на трьох рівнях, однак він залишається цілісним.
1. В-світі — описує концептуальний погляд на світ, як на те, що не є
внутрішньосвітньоприсутнім (наявне як таке — те чим Dasein не є), а світ є власне риса
Dasein. У цьому аспекті Dasein розглядається в праксеологічному контесті, тобто як таке,
що не просто спостерігає цей світ, а й знаходиться в активній взаємодії з ним.
2. Суще — це своєрідний пласт цільного буття в світі, який є своєрідним скріпленням між двома іншими. За своєю структурою він нагадує гуссерлівський Ego як субстрат
переживань;
3. Буття-в — описує ключову взаємодію Dasein та світу. Для прояснення Гайдеггер
використовує словосполучення Буття-при. Тобто, з одного боку, відчувається нерозривна
приналежність людини до світу, при ньому — взаємозв`язок нерозривний. З іншого —
підкреслюється можливість розчинення в цьому світі на рівні публічності, яка буде
розібрана далі.
Таким чином, Буття-в-світі є ключовим феноменом, навколо якого розгортається
аналітика Dasein. Однак його цільність розкривається через феномен Турботи. Турбота —
це спосіб буття Dasein, у якому суще усвідомлює себе як проект і як історичність. Саме
через турботу виявляються способи буття дійсного й недійсного (публічного) буття.
Взагалі вся аналітика Dasein будується на двох ключових сюжетах, які на наш погляд,
можуть стати методом виявлення категорій для контент аналізу в соціальних мережах.
На наш погляд, їх можна згрупувати на антиципацію та проект. Антиципація — виражає
тенденцію передвизначеності буття, власне воно починається з екзистенціалу буття-в,
або буття-при. Цей сюжет виражає певний детермінізм, перед визначеність, закинутість
у світ Dasein. Здійснюється він через підручність — як на праксеологічне начало в бутті
Dasein. Це спосіб буття засобу, який сам себе знаходить серед того, що існує в світі.
Взаємодію із засобом здійснює Dasein, яке в своєму повсякденному бутті вже завжди може ним скористатися, і навіть не здійснює об`єктування цього сущого. Знаком є
власне саме відсилання на щось, що знаходиться в світі. Людина є закинутою в світ
цією праксеологією — тобто тією сукупністю засобів буття, які її зустрічаються в житті.
Якщо перейти в емпіричне поле, то такими засобами буття є власне культурне поле,
життєсвіт, у якому людина народжується й вмирає — поле традиції, пліток, побуту тощо.
Дослідження цього наративу є невідмінною частиною справжнього наукового пізнання,
у тому числі й філософського: «деструкція судження (судження — це рішення), щоб побачити одне, які рішення непомітно прийняті й хто їх прийняв» [5: 118].
Другий сюжет можна назвати проектом — тобто те, що починається з екзистецніалу
в-світі. Цей сюжет також, як і вся аналітика Dasein носить праксеологічний характер,
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й виражається він в можливостях, певних потенціях буття людини бути здатним, вчиняти зусилля, розмикати світ й переходити на нові горизонти. Цей сюжет знаходиться
в активному взаємозв’язку з антиципацією і є певним протиставленням її. Згідно з ним
світ є не сукупністю мертвих речей, а полем для людської практики в найпоширенішому
розумінні цього слова. Він знімає традиційне протиставлення наукового мислення про
обє’ктно-суб’єктні зв’язки й пояснює дійсне буття людини, як можливість зробити начерк на горизонт. Горизонт, у свою чергу, не є замкнутою системою, а виражає свого
роду закон людського буття — де є зміна внутрішньобутійного, там є розвиток і турбота про вибір щодо цієї зміни. Таким чином, рефлексійність буття людини переборює її
традиційне наукове розуміння й переходить в категоріі екзистенції. До речі, слід зазначити, що таке розуміння рефлексії є ближчим до представленого в робочій моделі емпатії.
На наш погляд, зв’язок між цими двома сюжетами здійснюється через тлумачення й розуміння, які також відрізняються від традиційних наукових понять. Вони представляють собою циркулюючу систему — тлумачення передує розумінню, як розробка накинутих в розумінні можливостей, і власне формування розуміння. Таким чином,
перед розумінням вже здійснюється акт тлумачення, який є дуже близьким до сюжету
партиципації — виявляється, що знак стає свого роду відсилкою саме на щось, як на те,
що може бути витлумаченим, після чого воно розуміється, а те, що стало зрозумілим, як
те, з чим можна мати справу, знов потрапляє в поле тлумачення й інтерпретується. Таким
чином, герменевтичне коло є не замкнена, а розімкнута система, яка працює за горизонтним принципом. Якщо перевести це на категорії генетичного аналізу Гуссерля, тлумачення існує в тому просторі, який займає Ego як субстрат переживань, а розуміння —
в полі Ego як монади.
Трансполюючи на цей простір робочу модель емпатії, ми можемо зробити такі
зауваження:
1. Рецепція виявляє себе як тлумачення. Вона опосередкована минулим досвідом,
але якщо її розглядати статично, то вона є антиципованою минулим досвідом і може бути
навіть не свідомо обраною. Вона передвизначена тим, що Гайдеггер називав настроєм,
або положеністю в бутті.
2. Рефлексія виражає розуміння, тому що новий досвід розуміється на основі відштовхування від старого, частково старий нашаровується на новий досвід і майбутній
Я-образ розривається на те, що здається своїм і те, що є чужим. Саморефлексія вже стає
формою тлумачення того самого об’єкта як повністю чужого, але цілісного. Але тлумачення антициповане минулим і предмет стає в тіні суб’єкта.
3. Ототожнення трапляється тільки на рівні пасивної синтези, як наслідок — воно є
формою тлумачення, адже якщо воно об`єктивується суб’єктом, то переходить на рівень
знов рецепції, якщо ні, то припадає на категорію орудності, як слід, стає частиною
життєвого простору Dasein.
Таким чином, емпатія як форма перейняття Я-образу постійно циркулює в герменевтичному колі. Коли змінюється горизонт буття, змінюється й поле, сенсів і контекстів,
у яке потрапляє емпатія. Однак як цей процес іде в системі соціальних мереж? Однозначно
про це досі сказати нічого не можна. Однак, на наш погляд, представлена вище модель
може стати теоретичною базою для формування категоріальної системи для контентаналізу знаків культури в соціальних мережах:
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1. Формування парних категорій тлумачення, які відносяться до орудності. На наш
погляд, найадекватнішими категоріями щодо поставленого завдання є «відсилка до минулого досвіду/відсутність відсилки», «володіння/відсутність відсилки», «невідповідність
категорій порівняння/відсутність невідповідності». Саме відштовхуючись від категорії
тлумачення, в аналізі буде вестись пошук вже власне кількісних одиниць категорій пошуку. Саме такі категорії тлумачення, на наш погляд, найкраще відображають саме
орудно-предметний взаємозв’язок, що далі дозволить провести інтерпретацію на базі
екзистенціалів буття-разом-з-іншими та буття-серед-інших.
2. Визначели які, категорії пошуку, на наш погляд, повинні відображати певні
ключові форми емпатії на рівні різних культурних наративів. Ми вважаємо за потрібне
використати категорії «агресія», «ерос», «сміх». Пропускаючи їх через орудні категорії
тлумачення, отримаємо таблицю відповідностей — де для кожної категорії пошуку можна буде виявити категорію орудності з одним із трьох знаків — «наявне», «відсутнє»,
«невизначене».
3. Через пошук у тексті постів в соціальних мережах вибудовується таблиця
конфліктів різних одиниць пошуку в соціальнії мережі, завдяки чому можна дослідити
дифузні моменти.
Отже, відштовхуючись від методу Едмунда Гуссерля, ми сформулювали робочу модель явища емпатії в соціальних мережах, виявили зміни в структурі інтерсуб`єктивних
зв`язків; спираючись на методологію Мартіна Гайдеггера, трансполювали отримані
результати на регіон феноменологічної герменевтики й виявили загальні категорії для
контент-аналізу, які дозволять аналізувати зміни в структурі емпатії під час рецепції
знаків культури в соціальних мережах.
Надалі вважаємо перспективною реалізацію запропонованої категоріальної системи для контент-аналізу, а також дослідження виявлених змін в емфатичних структурах
на базі феноменології тілесності Жан-Поля Сартра та Моріса Мерло-Понті.
1.
2.
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6.
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«МОВНА БИСТРІНЬ» ПЕРЕКЛАДІВ РОСТИСЛАВА ДОЦЕНКА
В статті розкрито особливості творчої манери Ростислава Доценка — українського перекладача-шістдесятника, есеїста, літературного критика, визначено світоглядно-естетичні засади його перекладацької діяльності. Автор наголошує на глибині
мовного діапазону митця, прозорості синтаксису, конгеніальному відтворенні художньо-стильових рис оригіналу.
Ключові слова: перекладачі-шістдесятники, екологія слова, культура мови, мовний
діапазон перекладача, еквівалент.
Потреба культурного будівництва на нових засадах, що виникла після хрущовської
«відлиги» позначилась виходом на мистецьку арену інтелектуальної еліти, яка заявила
про себе низкою порушених проблем та відмінними від існуючої офіційної думки підходами до їх розв’язання: пошуки «правди», «власної індивідуальності», визначення форм
мистецького самовираження, тяжіння до власного коріння, відмова від канонів мистецтва
соцреалізму тощо. Особлива роль у цьому процесі відводилась українському художньому
перекладу: «його матеріалом була жива українська мова, як інструмент національної ідеї і,
в ширшому плані, українська культура в цілому, як унікальний спосіб бачити світ — у колі
«інших європейських і світових мов та інших національних культур» [4: 174].
З цього погляду необхідною умовою засвоєння найвищих досягнень світової літератури мусила стати присутність в українському культурному контексті майстерних і
адекватних перекладів з інших мов. Це означає «наголос на естетичному вимірі художнього перекладу: лише поєднання художньої майстерності, ерудиції, натхнення, творчої
інтуїції та специфічного перекладацького дару перевтілень, помножену на стилістичну
всеозброєність, мовний такт і почуття міри, може забезпечити появу текстів, здатних витримати конкуренцію з потужними сусідніми культурами» [4: 174].
Отже, просвітницький пафос діяльності перекладачів-шістдесятників, серед яких
вагоме місце посідає Ростислав Доценко, виступає, без сумніву, потужним резервом національного відродження. Своєю перекладацькою, редакторською та літературознавчою
практикою (у доробку митця поважний реєстр статей з питань культури мови, перекладацької майстерності, рецензій, передмов, кілька сотен енциклопедичних довідок про діячів української та зарубіжної культури) він засвідчував плідність та життєспроможність
своїх творчих настанов.
© О. Г. Павленко, 2014
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Перу Ростислава Доценка належать чисельні переклади переважно з англомовних літератур. З 1976 року в його трансляціях друкуються понад сто творів різних жанрів (романи, повісті, оповідання, новели, п’єси, вірші) Ф. Купера, В. Ірвінґа, В. Л. Стівенсона,
Ч. Діккенса, Е. По, М. Твена, О. Вайлда, Е.-С. Томпсона, Д. Г. Ловренса, М. Мітчел,
В. Фолкнера, Р. Бредбері, А. Ч. Кларка, Н. Саймака, Д. М. Лессінг, І. Гантера, В. С. Найпола, К. Е. Портер, П. Хорґена та інших. Перекладач виявляє особливу увагу до ірландської літератури, з якої тлумачить Ш.О’Кейсі, М.О’Сулавойна, Л.О’Флаерті,
Ф. О’Коннора, Ш.О’Фаолейна, М. Фарела, М. Лейвін, М. Маклейверті, В. Меккіна,
Б. Фріла, Б. Кілі, В. Тревора, Е. О’Брайєн та багатьох інших авторів.
Переклади Доценка, без сумніву, є конкурентоспроможними, з особливою витонченою
майстерністю, розгортанням власної духовної та культурної реальності. У статті «Слово
про Ростислава Доценка», присвяченій його 70-річному ювілею, М. Кагарлицький зауважує: «Ростислав — блискучий перекладач, … невтомний дослідник нашої літератури
на рідній землі і в діаспорі. Він ревно дбає, щоб усе варте уваги в красному письменстві
не загубилося, не піддалося тлінню й забуттю в швидкоплинному, часто нігілістичноегоїстичному потоці життя» [1: 24]. Це перекладач «конгеніальний за духом, за стилем,
за настроєм інтерпретатора автора, якого доносить до українських читачів» [1: 25]. Він
є по суті співавтором, перебуваючи в тій же атмосфері, що і творець оригіналу. «І нехай
там кажуть, — підсумовує М. Кагарлицький, — що переклади застарівають, потребують
у новім часі нових переосмислень, я все ж твердо переконаний, що Доценків доробок
не потребуватиме коректив: як не можна змінювати стиль, манеру письма автора оригіналу, так не можна зайве втручатися в його переклади Чарльза Діккенса, Джека Лондона,
Оскара Уайльда, Вільяма Фолкнера, Фенімора Купера….» [1: 25].
Справжній майстер, «віртуоз художнього слова» Ростислав Доценко вибудовує
його, «того слова храм», незалежно від «коливань ринкових цін на українське слово»,
заявляючи про себе «своїм неповторним, гостро індивідуальним письмом, своїм голосом, своєю мовою» [1: 35]. Репрезентоване в слові відчуття найточніших стилістичних
нюансів першотвору (прихована усмішка чи зловісні, брутальні, розпачливі, моторошні нотки в мовних характеристиках персонажів, атмосфера наближення невідворотної
трагічної розв’язки тощо) творили примхливе й водночас взірцево органічне, якесь майже по-жіночому тендітне, за висловом Анатолія Перепаді, «словесне мереживо, художню тканину, багату на вишукані повороти думки, мовні знахідки й сюрпризи» [1: 36].
Блискучий стиль О. Уайльда, «феєрверкові розсипища» тонких парадоксів автора були
відтворені не менш блискуче. Книжка побачила світ 1968 року. Відтоді, — згадує перекладач В. Корнієнко, — ці особливості пера вже не зникали і вабили магнетично в кожній
новій перекладеній речі або літературно-критичній праці, обіцяючи маленьке читацьке
свято. Якщо це правда, що найістотніша прикмета мистецтва — новизна та свіжість,
то Доценко без пересади митець із голови до п’ят [1: 36].
Перебуваючи у постійних творчих пошуках, перекладач не тільки популяризує літературу зарубіжних країн, але й вдосконалює рідну мову, «досліджуючи мапу української
літератури ХХ сторіччя і заповнюючи на ній білі плями» [1: 38]. Глибокий знавець рідного слова, завзятий поборник культури мови, казкового її багатства й повнокровності,
подальшого її розвою Ростислав Доценко відкриває читачеві можливості черпати мовностилістичні щедроти, розсипані на сторінках його творів» [1: 39].
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Юрій Вінничук у статті «Як «утверждали в малороссиянах развратное мнение», зауважує: «Якщо хтось із моїх читачів хоче пізнати краще українську мову, то окрім читання класики, дуже рекомендую українські переклади, зроблені у 1960-х роках, зокрема
Ростислава Доценка переклад В. Фолкнера» [8].
«Читаючи його, — підсумовує В. Корнієнко, — завжди збагачуєшся сам, заповняючи прикрі прогалини у власних виражальних засобах, а головне — поринаєш у якусь
напродиво рідну, українську атмосферу [1: 39]. Далі автор надає перелік запозичених
у Доценка «мовних перлів»: «поковзом» (рикошетом), «війнувся», «ану-но», «жахіття»,
«закутень», «гнилитва», «знутра і зокола» та ін.
Неординарної свіжості надають «незатерті» синтаксичні конструкції та звороти, органічні вкраплення щонайпитоміших «словець-блискіток, торкнутих якимось невитравним подихом демократизму» [1: 39]. Наприклад, «обличчя він мав не аж так і гарне» —
замість нейтрального: «не так-то вже і гарне»; «крижаний удар молоснув по черепу» —
замість звичного «вдарив».
Поринаючи у глибини мовного діапазону Доценка, ретельно вивчаючи кожне його
слово, В. Корнієнко зауважує: «Стала для мене взірцем і джерельна прозорість синтакси,
те «еквілібристичне» відчуття рівноваги, міри, ритміки фрази, всього тексту» [1: 39].
Як літераторові чи редакторові, — продовжує автор, — можна сахатися такого розмаїття мовно-стилістичних барв, залишаючись у шкаралущі заложених трафаретів. Коли
хто й ставав на заваді Доценкові, то саме редактори-ортодокси зі своєю кровожерною
жадобою обшморгувати й обчухрувати, перетворюючи пишне дерево художнього твору
на гладенький і нуднющий телеграфний стовп [1: 39].
Чисельні критичні репліки, виступи на сторінках періодичних видань Ростислава
Доценка щодо «екології української культури» спрямовані проти її спланованого нівечення й нищення в умовах псевдо державницького існування. Так, у своїх спогадах про
найближчого друга стосовно його ставлення до проблем української мови, М. Білорус
пише: «Своє обурення брутальними намаганнями нівелювати, увігнати багату і розкішну
рідну йому мову в канцелярський, за російським штибом, канон, він мусить приховувати
за ніби легкою іронією, чи то й сарказмом, науковою аргументацією» [1: 11].
Так, у журналі «Україна» рубрика «Слово про слова», започаткована Р. Доценком та
С. Караванським у 1964 році, друкувалися матеріали під колективним псевдонімом «Іван
Шануйслово». Небайдужість, напрочуд дбайливе ставлення до словникового складу української мови підштовхнуло Доценка до здійснення її наукової реконструкції. Надана ним
різко негативна рецензія на п’яте видання «Орфографічного словника» для школярів за редакцією М. П. Стефанцева, який не володів українською (про це свідчить написана ним
передмова до словника), наповнивши реєстр словника суржиковими словами на кшталт:
відпуск, впроголодь, древесина, тамянець, одіяло, пожар, переулок та ін., спричинила закриття створеної рубрики журналу. Проте, зроблені Доценком пропозиції від конкретних
доповнень до необхідності розробки державної програми створення словників і спеціалізованих видавництв сприяли якісному зростанню української лексикографії.
Показовою в цьому плані є оглядова стаття Ростислава Доценка «Мовна бистрінь і
словникова нетеча», яку було надруковано у журналі «Вітчизна» 1966 року. Стаття викликала обурення з боку ідеологічної цензури, проте в емігрантському часописі «Визвольний шлях» цю статтю передруковано без відома автора й подано редакційну перед294

мову, в якій безапеляційно розставилися різкі політичні наголоси. В передмові, зокрема, йдеться: «Про безрадісний стан мовознавства в Україні дещо подає Ростислав Доценко у своїй статті «Мовна бистрінь і словникова нетеча», що надрукована в журналі
«Вітчизна» (ч. 12, грудень 1966) під рубрикою «Клуб одвертих розмов». Насправді ж,
цей стан значно гірший, настільки тривожний, що хвилює багатьох працівників української культури, незважаючи на те, що тепер в Україні відчувається посилення московського терору. Внизу передруковуємо статтю Ростислава Доценка. На нашу думку,
порушена в тій статті проблема повинна зацікавити і тих українських лінгвістів, що
живуть за кордоном» [3: 13].
З 60-х років ідеологічна цензура та «компетентні органи», стурбовані кількісним і
якісним зростанням української перекладної літератури, що друкувалась на сторінках
журналу «Всесвіт», ініціювали кампанію боротьби з «засміченням» перекладів «застарілою, розмовною, діалектною» («націоналістичною») лексикою. За висунутими ними
вимогами твори зарубіжних авторів мають перекладатися лише в межах літературноунормованого (канцелярського) словника, з використанням буквалістичного перекладу,
з повним нівелюванням мовно-художньої стилістики тексту оригіналу. Така «дискусія
в одні ворота» не приймала до друку відгуки з будь-якими контраргументами. Проте,
Ростислав Доценко доклав чимало зусиль, прагнучи максимально розширити діапазон
українського слова, ставши «на прю з офіціозними опрощувачами» мови [3: 14]. В червні
1971 р. у журналі «Вітчизна» було надруковано його статтю «Хемінгвей — якого маємо
і не маємо (з нагоди виходу в світ роману «По кому подзвін»).
Почавши з характеристики художнього стилю автора та критичних реплік щодо здійсненого Марком Пінчевським перекладу (деформацій, деяких прогалин у відтворенні
художньо-стильових рис оригіналу), Доценко вступає в жваву дискусію з офіціозними
речниками, які виступали апологетами тотожності літературної мови та мови перекладної художньої літератури. Спираючись на визнані світові авторитети в зазначеній галузі,
Доценко наголошує, що «Відхід від норми — це доконечна умова всякої поезії» [цит
за: 3: 14]. Але від «дебатів» у ЦК КПУ та КДБ, — засвідчує М. Білорус, — переходять
до «оргвисновків»: у 1972 році Ростислав Доценко потрапляє під нову хвилю репресій.
Перекладача звинувачують в надмірній архаїзації й «засмічуванні» української мови.
Зокрема в оприлюднених 2013 року Василем Овсієнко на сайті «Віртуальний музей: дисидентський рух в Україні» в розділі «Дослідження» доповідних записках (від
28.12.1972 р.) голови республіканського КДБ В. Федорчука на ім’я Володимира Щербицького, в яких розкривається «підривна діяльність» Р. Доценка як перекладача та редактора, що співпрацює з Іваном Дзюбою, Анатолем Перепадею, Миколою Лукашем,
Григорієм Кочуром, Олексієм Синиченком, йдеться: «Редактируя переводы, Р. Доценко
засоряет украинский язик архаизмами и диалектизмами и объясняет это тем, что якобы
современный украинский язык — фотографическое изображение русского, и его потому
нужно вернуть к традициям 20-х годов».
Далі повідомлення містить наступне обвинувачення: «Доценко стремится переводить и пропагандировать произведения тех зарубежных писателей, которые в глазах прогрессивного человечества скомпроментировали себя враждебным отношением к марксизму-ленинизму. Так, в журнале «Всесвіт» (№ 9, 1972 год) он выступил со статьей
«Фолкнер: на підступках до стилю письменника», непомерно расхваливающей этого
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писателя. Как известно, советская критика осудила Фолкнера как ренегата за то, что он
порвал с коммунистическим движением и неоднократно выступал с антисоветскими заявлениями» [5].
Кризу особистості та девальвацію людських цінностей у сучасному суспільстві, що
виступали головною темою романів письменника, радянська система інтерпретувала як
найяскравіші ознаки «занепаду Заходу».
Ростислав Доценко відкриває українському читачеві справжнього Фолкнера з його
психологічним світобаченням, філософсько-гуманістичною концепцією мистецтва як зображення «старих великих істин — любові, честі, гордості, співчуття і самопожертви».
Головну ідею людської моралі визначено у творі «Порушник Тліну» (1948) («The Intruder in the Dust»): «Є речі, які ти ніколи не перестанеш терпіти. Речі, які ти завжди змушений відмовлятися терпіти: несправедливість, приниження, ганьбу, пригнічення» [5: 87].
Р. Доценка приваблює складність Фолкнерівської композиції, детективність сюжету,
специфічне розв’язання проблем часу і простору, гротеск і символіка як домінантні засоби художнього узагальнення.
Перекладач діє за певними прагматичними правилами, звертаючи увагу на умови, що «залежать від соціального статусу мовців, від комунікативної констеляції, від
типу комунікативного акту й типу тексту» [2: 3]. Йдеться передусім про «приховані»,
«обмежувальні» чи «заборонно-пресупозиційні» семи, що створюють передумови,
необхідні для адекватного вживання мовної одиниці [2: 6]. Працюючи над перекладом,
Доценко враховує не тільки особисті, а й соціальні стосунки, зумовлені місцем мовця
у суспільному житті.
Творчою знахідкою перекладача є неповний метафоричний еквівалент прізвиська з
конкретнішим значенням: «How’s that for an idea? Huh, Sugarboy» [7: 82] — «Як це тобі
подобається, га, Ласуне?» [6: 399], а також повний метонімічний еквівалент: Morning,
boys, «he said… Howdy? Jefferson» [7: 88] — «Здорові були, хлопці, — мовив він… — Як
ся маєш, Джеферсоне? [6: 332].
Як бачимо, за допомогою повних еквівалентів утворено в наведеному уривку і привітання, причому збережено їх диференційні ознаки, де просторічна форма репрезентує вищий ступінь знайомства. Диференціацію зазначених форм вітання збережено і
в мовній характеристиці білого хлопця Маквіллі з «Крадіїв» В. Фолкнера, що підкреслює фамільярне ставлення героя до старшого за себе негра Пошема, перекручене ім’я
якого вдало відтворено засобом транскрипції та іронічного, підкреслено ввічливого
звертання до молодшого за нього чоловіка, вираженого повними еквівалентами: «Hidy,
UnclePossum, morning, reverend» [7: 231] — «Як ся маєте, дядьку Посеме, добридень,
шановний» [6: 440].
Порівняймо: «Howdy, Mr.Mmccaslin» [7: 165] — «Добридень, містере Маккасліне» [6: 390]. Для українського читача фамільярна форма не звучала б у звертанні дев’ятнадцятирічного хлопця до старшого чоловіка. Такий перекладацький вибір,
на нашу думку, зумовлений не тільки відмінністю семантики, а й іншою дистрибуцією
фамільярної форми, яка більше відповідає фразам «How are you? How do you feel?»
З метою досягнення повної відповідності оригіналу перекладач іноді жертвує повним еквівалентом, який вражав би українця своєю незвичністю, як, наприклад, у вітанні дітьми незнайомої, старшої за віком людини: «Hellaw! Hellaw!» [7: 115] — «Е-гей!
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Е-гей!» [6: 353]. В цьому контексті Р. Доценком враховано екстралінгвістичні чинники
(крик доносився здалеку і вже не виступав у ролі привітання).
Як відомо, відтворюючи просторіччя іншою мовою, перекладачі вдаються до їх компенсації. Р. Доценко майстерно відшкодував втрати при перекладі просторічного вітання
розмовним еквівалентом, використавши просторічну форму звертання: «Hidy, son» [7:
226] — «Здоров, синашу» [6: 437].
Органічною частиною Доценкового перекладацького контексту, безпосередньо пов’язаного з найглибшими підвалинами світової культури, були його переклади літератури Ірландії. На думку перекладача, доля цієї країни багато чим нагадує
долю України. Відтоді ірландська література набуває в Доценка особливого статусу
та репрезентована у його перекладацькому доробку антологією ірландської новели,
до якої увійшли понад п’ятдесят творів різних авторів. Перекладач майстерно відтворив українську версію п’єси Брайєна Фріла «Почесні громадяни», один із романів
історичної трилогії Волтера Меккіна «У пошуках землі обітованої» (у співпраці з
Емілем Хоменком) про криваву поразку ірландських визвольних змагань у середині XVII сторіччя. Переклад досі не опублікований, маємо лише невеликий уривок
із нього з передмовою перекладача в історичному часописі «Старожитність» (1993).
Ростислав Доценко виступив упорядником, переклав та видав дві збірки ірландського
фольклору зі своїми передмовами «Ірландські народні приказки і прислів’я» (1982)
та «Казки Смарагдового острова» (1987).
В статті «Далека і близька Ірландія» Ростислав Доценко акцентує на безлічі паралелей
до явищ ірландської історії з власної минувшини — у ставленні метрополії до своєї колонії
у «ближньому зарубіжжі» і в її політиці винародовлення «меншого брата», і у використанні його духовного потенціалу для самозбагачення, і в стратегії та тактиці визвольних
змагань підкореного народу, і у відродженні його національної культури й самосвідомості.
«У самій ментальності ірландців і українців, — розмірковує далі дослідник, — не без разючих аналогій, — працьовитість і ліричність, як риси національної вдачі, багатство оповідного й пісенного фольклору, затята витривалість у знегодах і відчайдушна самопожертва
в боротьбі проти чужинецького загарбництва» [3: 385].
Захоплення Доценком ірландською літературою позначилося на здійсненні перекладів ірландських казок («Криниця, що в землі Край Світу», «Джек і король, славний своєю
вихованістю», «Ледача красуня» та ін.), прислів’їв та приказок. За словами перекладача «в ірландській казці — часто чути живий голос оповідача, який нібито ненароком
то кине жартівливий натяк, а то й безпосередньо звернеться до слухачів». Щедра гра
уяви, феєрверк образів і порівнянь, легкість переходу від буденного до піднесеного, від
прозаїчного до фантастичного, що великою мірою притаманні різним жанрам ірландського фольклору, дбайливо збережено у перекладах Р. Доценка, завдяки яким український читач поглинає у чарівне гроно казок Смарагдового острова.
Отже, вибудовуючи широкий спектр якісно нових для українського художнього слова
культурних орієнтирів, Ростислав Доценко заклав тривкі підвалини для культурної праці
наступних поколінь. В умовах неослабного ідеологічного тиску і обмежень української
мови перекладач спромігся піднести її на новий щабель задля подальшого її утвердження та вдосконалення.
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«ЯЗЫКОВАЯ БЫСТРИНЬ» ПЕРЕВОДОВ РОСТИСЛАВА ДОЦЕНКА
В статье раскрыты особенности творческой манеры Ростислава Доценко — украинского переводчика-шестидесятника, эссеиста, литературного критика, определены
мировоззренческие и эстетические принципы его переводческой деятельности. Автор
отмечает глубину языкового диапазона переводчика, прозрачность синтаксиса, конгениальное воссоздание художественно-стилевых черт оригинала.
Ключевые слова: переводчики-шестидесятники, экология слова, культура речи,
языковой диапазон переводчика, эквивалент.
Pavlenko H., candidate of Philology,
associate professor KNU, Kiev
«LANGUAGE STREAM» OF TRANSLATIONS BY ROSTISLAV DOTSENKO
The article highlights peculiarities of the creative manner of Rostyslav Dotsenko, a well
known Ukrainian translator of the 60-ies, essayist, and literary critic, as swell as reveals aesthetic principles of his translating activity. The author accentuates the depths of the artist’s language
range, transparency of syntax, congenial representation of artistic values of the original text.
Key words: translators of the 60-ies, word ecology, culture of speech, translator’s language range, equivalent.
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Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ
ЕЛІЗІЙНІСТЬ ЗНИЖЕНОГО РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ
ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА
(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Ф. ҐЕН «ЗАВТРА КАЙФ»)
Стаття присвячена елізійності зниженого розмовного мовлення як перекладознавчої
проблеми. Розглянуто питання перекладності французьких елізійованих знижених розмовних одиниць. Проаналізовано способи і прийоми відтворення елізійного, емотивно зарядженого розмовного компоненту французького художнього тексту в українському перекладі.
Ключові слова: знижене розмовне мовлення, елізійність, переклад, трансформації,
компенсація, відтворення.
Однією з центральних проблем перекладознавства постає питання відтворення
соціально маркованої варіативності вихідного розмовного мовлення, яке характеризується
наявністю стратифікаційного й ситуативного параметрів. Типовими ознаками такого
мовлення є стислість та експресивність. У мовленні зокрема персонажів літературних
творів часто спостерігається поява редукованих форм, елізія голосних і приголосних,
випадіння не тільки окремих фонем, а й цілих складів, що створює неабиякі труднощі
для перекладачів іншомовного художнього дискурсу. Орієнтованість сучасних перекладознавчих студій на розкриття функціональних і структурних аспектів перекладу
мовленнєвих одиниць вихідного тексту та недостатня дослідженість перекладознавчого
аспекту елізій фонетично-орфографічного характеру визначає актуальність вивчення
шляхів відтворення елізійно маркованого розмовного компоненту французького художнього дискурсу в українському перекладі.
Мета наукової розвідки полягає у встановленні можливих способів і засобів трансферу
елізійно маркованого компоненту французького художнього твору в українському перекладі.
Об’єктом дослідження є елізійовані елементи французького розмовного мовлення,
а предметом — їх відтворення в українському перекладі французького художнього тексту.
Матеріалом слугували елізійні елементи мовлення персонажів роману Ф. Ґен «Завтра кайф».
Питання присутності явища елізії у розмовному мовленні тісно пов’язане із тенденцією сучасних комунікантів до економії мовних засобів на фонетичному, морфологічному і синтаксичному рівнях. Мовна економія реалізується на мовленнєвому рівні у вигляді лінгвістичної компресії, яка має різні види свого виявлення: вона може бути не лише
кількісною (наприклад, фонетична редукція, стягнені форми слів, різні види абревіації
слів та словосполучень), але й якісною (наприклад, різні види асиміляцій, зміна структури речення та інтонації тощо) [3: 184].
Явище мовної і мовленнєвої економії привернуло увагу багатьох лінгвістів. Ще
А. Мартіне у своїй ґрунтовній праці «Economie des changements phonétiques», визначає
мовну еволюцію загалом як постійне протиріччя між комунікативними потребами людини та її прагненням звести до мінімуму свою розумову та фізичну діяльність [13: 94].
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Дещо критично до існуючих досліджень економних явищ і засобів ставиться А. Нелюба,
адже у них здебільшого обмежуються одиницями з формальною пропорцією «довге —
коротке», «ціле — усічене», ототожнюючи власне економію із економією мовних (чи
мовноенергетичних) зусиль. У свою чергу, лінгвіст трактує економію мовною універсалією, відображеною як на рівні конкретних способів і засобів словотворення, тобто експліцитною економією, втіленою у дериватах, твірна основа яких має тотожну семантику
і складнішу структуру, так і на рівні словотвірної системи взагалі, або ж імпліцитною
економією [6: 63].
А. Нелюба розвиваючи теорію мовної економії, надає їй низку характеризаційних
ознак: «економія істотно впливає на зміни в розвитку і функціонуванні мови; регулярна
лише в деяких мовних аспектах; є властивістю об’єктивною й універсальною, відображенням загальних закономірностей у мові, її ознакою; «економні» механізми і явища
закладено в самій природі мови, у мовленні ж можемо економити так, як це уможливлює
використовувана мова» [5: 10].
Стрімкий темп сучасного життя, прискорення усіх процесів, пов’язаних із життєдіяльністю сучасної людини, зумовлюють широке використання елізії у мовленні, що
дозволяє мовцеві економити свої мовні зусилля. У своїй розвідці ми обмежуємося вивченням елізії як експліцитного, так і імпліцитного способу мовної економії, зокрема
у текстовій тканині літературного твору. Явища елізії торкалися у своїх працях дослідники фонетичних особливостей різних мов: Л. Aлік [8], П. Бурдьйє [9], Л. Завальнюк
[3], Ж.-М. Кальмбак [12], А. Мартіне [13], М. Мілєєва [4], А. Нелюба [5;6], А. Оберг
[15], С. Халєвіна [7].
Явище елізії відомо з давніх часів. Елізія в лінгвістиці виражається за допомогою усічення звуку (голосного, приголосного) чи складу в слові чи цілій фразі, з метою економії
вимовних зусиль комуніканта. Елізія може бути ненавмисною і сприйматися як «невиразна
вимова» або як «пропущений звук» в безперервному потоці мовлення [7: 202].
М. Мілєєва наполягає на важливості елізії лише у плані змісту інформації, адже
у процесі спілкування явище елізії практично непомітне для слухача, якого цікавить інформація, що повідомляється йому мовцем, а не точність вимови. Тому, можна розглядати цей процес як спосіб економії мовних зусиль з боку мовця, який передає не більше
інформації, ніж це необхідно [4: 142].
Перш ніж перейти до зіставного аналізу першотвору з елізійно маркованим розмовним мовленням і його перекладу не можемо не зупинитися на розгляді елізійних явищ
у французькому зниженому розмовному дискурсі загалом. Так, Ж.-М. Кальмбак подає
досить детальну диференціацію елізій у своїй праці «Les procédés de transcription de la
langue parlée» [12]: 1) елізія е перед приголосною у займенників, присвійних та вказівних прикметників і артиклів: Moi j’trouve, tu m’préviens, l’dire, Ça t’dirait, c’machin,
l’truc; 2) елізія е між приголосними: c’t’intéressant, Va t’présenter, c’t’amende; 3) елізія і
у займенника qui перед голосною: Y a ceux qu’ont raté l’avion; 4) елізія u у займенника tu
перед голосною: Allo, t’es où, là?
Мова роману «Завтра кайф» характеризується значною кількістю слів і виразів, які
використовують у мовленні французька молодь, адже Ф. Ґен було всього 19 років, коли
книга була опублікована в 2004 р. [11]. Тому не тільки лексика, а й граматика цього художнього тексту має особливості, характерні для молодіжного дискурсу [15: 4].
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Лексичне наповнення роману А. Оберг називає «сучасним французьким арго», тоді
як Ф. Гаде використовує тут «просторіччя» [15: 5], а М. Ф. Ніанг — «фамільярно-арготична мова» [14], а також «сучасна французька мова передмість», послуговуючись номінаціями французької розмовної мови Ж.-П. Гудайє (français contemporain des cités) [10]
та П. Бурдьйє (français contemporain des banlieues) [9: 85].
До того ж, поруч із елементами класичного арго, сучасного арго, розмовно-фамільярною лексикою, вульгаризмами, просторіччям та іншомовними запозиченнями
(з арабської, англійської, циганської мов), А. Оберг досить дискусійно включає до вокабуляру роману Ф. Ген новотвори за допомогою верлана, усічення, метафори, суфіксів,
префіксів, клітиків і редуплікації [15: 5]. Вважаємо, що останні можуть входити до всіх
уже названих лексичних груп.
Далі дослідниця перелічує розмовно марковані граматичні явища, виявлені у результаті аналізу твору: відсутність заперечної частки ne; надлишковість синтаксису;
тенденція до випущення переддієслівних форм та підмета; використання прийменників,
прикметників, займенника on замість nous, займенника ça [15: 5]. Чомусь А. Оберг відносить елізію також до граматичних категорій, хоча елізія, на наш погляд, є фонетичноорфографічним явищем або ж категорією уснорозмовної орфографії.
У романі Ф. Ґен [11] віднаходимо три види елізії, а саме: 1) елізію е у займенників
перед приголосною: J’m’en fous; 2) елізію і у займенника qui перед голосною: plein de
Somaliens qu’allaient pas mourir de faim; 4) елізія u у займенника tu перед голосною: —
T’es courageuse comme nana, allez, encaisse!
Питання перекладу художнього тексту з елізійними елементами рідко ставало предметом дослідження українських та зарубіжних науковців [2], А. Оберг [15]. Зокрема
Є. Дмитрієва заперечує перекладність елізійно маркованих словоформ [2], з чим ми
не зовсім погоджуємося.
Зважаючи на очевидні зміни у вимові, елізія, зазвичай, позначається за допомогою
апострофа на письмі. Іноді осмислена елізія може використовуватися як стилістичний
засіб. «Неправильні» елізії, тобто просторічні, зовсім не наголошують на граматичну
некомпетентність журналіста, який пише статтю, а, навпаки, представляють його прагматичність. Завдяки елізійній словоформі у назві статті «City-t’imagines…» у газети «Le
Canard enchaîné» (no. 4634) проглядається іронічне ставлення журналіста до фінансового центру Лондона [8: 790].
Наратив, насичений елізійно маркованими словами, дозволяє Ф. Ґен відобразити
знижений характер розмовного мовлення персонажів твору, а особливо мовлення автора оповіді — головної героїні роману — п’ятнадцятирічної Дорії, без чого «Завтра
кайф» не читався б так легко пересічним молодим франкофоом і не був би близьким
до їх переживань.
Найчастіше простежуємо вживання елізійованого особового займенника у ролі підмета t’ (tu) у досліджуваному романі (22 рази): Là-bas, il suffit que tu aies deux petites
excroissances sur la poitrine en guise de seins, que tu saches te taire quand on te le demande,
faire cuire du pain et c’est bon, t’es bonne à marier [11].
У перекладі елізійність цитованого елемента не зберігається, чим зменшується ступінь розмовної зниженості тканини художнього твору і відповідно еквівалентності вихідного та цільового текстів: У тім краю досить, щоб у тебе були дві торбинки замість
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грудей, щоб ти замовкала, коли тобі наказують, вміла готувати — і все, ти вже придатна для одруження [1: 15].
Питання відтворення яскраво змістовних французьких розмовних форм на кшталт
елізійованих займенників постає проблемою для українського перекладача, оскільки
ресурси української розмовної мови не володіють еквівалентом французького аналога.
Порівняймо: Le principe c’était de faire des records de vitesse en voiture en renversant le
maximum de piétons possible, t’avais des bonus de points si c’étaient des enfants… [11]. —
Принцип їхній полягав у тому, щоб поставити швидкісний рекорд на автомобілі, збивши
якомога більше пішоходів, та ще й бонуси нараховуються за дітей… [1: 25].
Домінантною перекладацькою стратегією Л. Кононовича у площині елізійованих
одиниць видається нейтралізація фонетично-орфографічного маркування зниженого
розмовного компоненту вихідного тексту, що зменшує ступінь адекватної перцепції художнього твору: Mme Burlaud elle sait des choses sur moi que moi-même je sais pas. Après
ça, t’as plus envie de leur parler. C’est de l’arnaque [11]. — Їм хочеться, щоб ти розповіла
їм усе своє життя, а от вони тобі нічого не кажуть. Пані Бюрло знає про мене такі
речі, що я й сама їх не знаю. Після цього в тебе вже немає бажання розмовляти з нею.
Це ошуканство [1: 30].
Іноді перекладач вдається до синтаксичних трансформацій, що також не дозволяє зберегти контекстуальну народнорозмовність першотвору: Le bouquin, s’il te prend l’envie de le
lire dans le métro, t’as intérêt à le couvrir de papier kraft, sinon le gros Francis qui lit Le Figaro,
tout fier, la bouche ouverte avec un putain d’air supérieur, il risque de bien se foutre de ta gueule
[11]. — Якщо таку книжку захочеться читати в метро, то треба спершу обгорнути її
цупким папером, а то гордовитий гладкий француз, що, роззявивши рота, зі страшенно
зверхнім виразом на обличчі читає «Фігаро», ще й кепкувати почне з тебе [1: 42].
Водночас у епізоді обміну репліками Сари з Гамуді, якого головна героїня зустріла,
коли поверталися з дитсадка, перекладач застосовує трансформації на фразовому рівні,
що певною мірою допомагає відтворити живу народну мову:
— T’es vraiment mignonne avec ta petite robe rose, on dirait une fée…
— Eh ben toi, t’as des pas belles dents, faut demander à la petite souris reine des dents
qu’elle s’occupe de toi… [11].
— Ти така маленька в цій сукенці, ну чисто фея…
— А в тебе кепські зуби, треба попросити мишку-царицю, щоб вона потурбувалася
про тебе… [1: 77–78].
Часом перекладач, не віднаходячи еквівалентів розмовної елізійності у мові перекладу, застосовує прийоми компенсації на рівні контексту, замінюючи, наприклад, нейтральну лексему «parle» розмовною «балакає»і цим самим оживлюючи характеристику
чудної, нової соціальної працівниці з напівзакритими очима, в якої на носі здоровезні
окуляри з грубими шкельцями, мов денця від пляшок, і в товстій рожевій оправі: En plus,
elle parle très lentement avec une voix d’épouvante, le genre de voix que t’imagines en train de
dire: « Je suis la mort! Suis-moi, c’est ton tour! » [11]. — Та ще й балакає повільно і таким
замогильним голосом, наче ось-ось тобі скаже: «Я — смерть! Тепер твоя черга, йди
за мною!» [1: 85–86].
Іноді перекладацькі трансформації відбуваються на лексико-фразеологічному рівні,
коли перекладач зберігає прагматичну відповідність між вихідним і цільовим текстами
302

завдяки заміні синтаксичної одиниці на фразеологізм для надання яскравої образності
фрагменту, коли героїня роздумує з іронією чи навіть зі зневагою над назвою ліцею, де
вона вчиться, не добираючи пристойних слів у ймовірній розмові:
«Hé! Toi là! C’est qui Louis Blanc? » Là, cet enfoiré, je le regarderais droit dans les yeux et
je lui dirais à cette racaille de bac à sable qui croit m’impressionner: « Journaliste, socialiste,
réformiste… » Et avec l’accent américain en plus, comme dans les films en VO qu’on allait voir
en classe d’anglais. Ça te la coupe, hein? Même si t’es pas circoncis, espèce de bouffon [11].
«Гей, ти! Ану скажи, хто такий Луї-Блан?» А я гляну тому засранцеві просто
у вічі — ач, хотів мене підкусити, собака такий! — і відчикрижу: «Журналіст, соціаліст,
реформіст…» Та ще й із американським акцентом, як у тих фільмах, що їх ми дивилися
на уроках з англійської. А що, з’їв облизня? Гляди ж язика не проковтни, йолопе! [1: 116].
На відтворення іншого елізійованого займенника j’ [je] Л. Кононович застосовує
також різні прийоми перекладу. Наведемо приклад трасформації речення, компонентом
якого є елізійована лексема j’, в українському перекладі: «J’suis pratiquement au tiers de
ma vie et j’ai rien fait. Que dalle…» [11]. — «Я прожив третину свого віку і нічого не зробив. Нічогісінько!» [1: 78].
Як бачимо цей епізод втратив своє оригінальне знижено-розмовне маркування, що
зменшує адекватність сприйняття його читачем.
Інший приклад ілюструє нівелювання емотивного навантаження речення у перекладі,
оскільки знижено маркована вставна одиниця j’veux dire передається нейтральним,
«беземоційним» виразом «я хочу сказати»:
« De toute façon, j’veux dire, à quoi ça sert de vivre? J’ai pas encore de seins, mon acteur
préféré est homosexuel, y a des guerres sans but et des inégalités entre les gens et la cerise
sur le gâteau: Hamoudi fricote avec Lila et ne m’en dit pas un mot! Hein… J’ai raison, on a
des vies de merde… » [11].
«Принаймі я хочу сказати: а що доброго у цім житті? Цицьки в мене ще не виросли,
мій улюблений кіноактор виявився гомосексуалістом, скрізь точаться нескінченні війни,
поміж людьми немає рівності, а тут на тобі: Гамуді зв’язався з Лілою, а мені і словом
не обмовився про це! Так отож… Я маю рацію, життя — це гівно…» [1: 104].
Водночас перекладач певною мірою компенсує втрату розмовного заряду фрагменту,
використовуючи розмовно-еспресивну лексему «цицьки», замість нейтральної «seins».
Для мовлення українців характерним є випущення підмета у реченні, що вдало використав Л. Кононович для адекватного відтворення елізійованих t’ і j’ у тексті перекладу із
збереженням зниженості першотвору, насиченого яскраво образними різнорегістровими
одиницями мови французької молоді:
Il a intérêt à m’inviter à son mariage Hamoudi. S’il m’invite pas, j’le balance aux keufs…
Non, j’rigole. Ça c’est trop grave. Y a un mec dans le quartier qui avait donné ses potes aux
flics. Depuis il se fait persécuter et les types dans la cité l’appellent « le harki ». Moi, je suis
pas une pourrave. Le pauvre type, sa réputation de traître va le suivre tant qu’il restera à la cité
du Paradis. Ici, il suffit que tu fasses un truc un peu mal vu et c’est fini pour toi. T’es catalogué
jusqu’à la mort [11].
Цікаво, чи запросить він мене на весілля. Якщо не запросить, то я закладу поліції всі
його діла з наркотою… Жартую. Це надто вже серйозно. Був у нас один чоловік, що закладав своїх корефанів. Його почали переслідувати, а в містечку його прозвали «гаркі»,
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себто зрадник. Я не зрадниця. А той бідолаха скільки житиме в Параді, стільки й матиме репутацію донощика. У нас варто лише вчинити щось негарне, і гаплик. До самої
смерті не відмиєшся [1: 125].
Наведемо приклади елізійовного займенника «qu’» [qui], при перекладі якого
відбуваються часткові втрати змістової і формальної інформації:
1) C’était limite si j’avais pas eu envie de compter chaque grain du paquet pour être bien
sûre que, grâce à moi, y a plein de Somaliens qu’allaient pas mourir de faim [11]. — Бракувало тільки, щоб я почала рахувати, скільки тих зернин у торбині, аби впевнитися, що
завдяки мені уникла голодної смерті ціла купа сомалійців [1: 27].
2) Ça me rappelle que quand même, y a des gens qu’ont besoin de moi, et ça fait du
bien [11]. Все воно нагадало мені, що таки є на світі люди, котрим ти потрібна, й
це добре [1: 54–55].
Отже, аналіз теоретичних та ілюстративних джерел доводить домінування тенденції
до неперекладності елізійованих форм французького зниженого розмовного мовлення
в українському мовному просторі, що призводить до втрат різноаспектно маркованої
емотивно-зарядженої змістової та формальної інформації у тексті перекладу, а також
до зменшення ступеня адекватності сприйняття французького перекладного твору
реципієнтом.
Водночас, зіставлення першотвору й українського перекладу роману Ф. Ґен «Завтра
кайф», наповненого одиницями сучасного молодіжного мовлення, в тому числі й фонетично та орфографічно маркованими (усічення, елізія, верлан та ін.) уможливлює висновок про необхідність застосування прийомів лексичної, морфологічної і синтаксичної
трансформацій та контактної і дистантної компенсацій.
Перспективними видаються дослідження стратегій відтворення окремих структурно маркованих елементів французького розмовного мовлення в українському перекладному дискурсі.
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ЭЛИЗИЙНОСТЬ СНИЖЕННОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Ф. ГЕН «ЗАВТРА КАЙФ»)
Статья посвящена элизийности сниженной разговорной речи как переводческой
проблемы. Рассмотрен вопрос переводимости французских элизийных сниженных разговорных единиц в переводе. Проанализированы способы и приемы воспроизведения элизийного эмотивно заряженного разговорного компонента французского художественного текста в украинском переводе.
Ключевые слова: сниженная разговорная речь, элизийность, перевод, трансформации, компенсация, воспроизведение.
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ELISION IN LOW COLLOQUIAL LANGUAGE AS A TRANSLATION PROBLEM
(BASED ON THE NOVEL “KIFFE KIFFE TOMORROW” BY F. GUENE)
The article deals with the elision in low colloquial language as a translation problem.
The matter of translatability of French elided low colloquial words is examined. The ways and
methods of rendering the elided emotionally charged colloquial component of French fiction
text in the Ukrainian translation are analysed.
Keywords: low colloquial language, elision, translation, transformation, compensation,
rendering.
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ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ТЕКСТАХ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
Стаття присвячена вивченню проблем перекладу термінів, що функціонують в текстах зовнішньоекономічних документів.
Ключові слова: дискурс, терміни, скорочення, спеціальна лексика, переклад.
Діловий дискурс англомовних офіційно-ділових документів формувався протягом
багатьох століть і це дає нам змогу говорити про існування цілісної системи зі своєю
специфікою. На сьогоднішній день, спілкування та взаєморозуміння між представниками різних країн неможливе без перекладу документів ділового дискурсу.
Дискурс в цілому можна уявити як мову в мові, що відповідає потребам професійної
спільноти, має власний словник і граматику. Мова зовнішньоекономічних контрактів є чіткою, логічною, стереотипною, офіційною, в залежності від змісту, характеру та призначення.
У відповідності до мети та тематики контрактів перекладач відбирає певні мовні засоби.
Розглядаючи лексичну систему зовнішньоекономічних документів, слід зазначити,
що основну проблему тут становить переклад та ідентифікація термінів. До основних
ознак термінів відносяться: прагнення до максимальної однозначності, спеціалізованість, точність позначення. Перекладати термін слід за вимогами, що виходять з його
тяжіння до інформативності, відсутності синонімів (С. Влахов, Т. Р. Кияк, А. В. Паршин).
Також побутує думка, що терміни мають тенденцію до розмовності та детермінологізації, що також слід враховувати при перекладі (В. І.Карабан, С. Влахов, С. Флорин).
Характерною рисою термінів, як лексичних одиниць є те, що, по-перше, значення
термінів встановлюється в процесі свідомо передбачуваної домовленості, яка є результатом співпраці лінгвістів та фахівців відповідної галузі і закріплюється держстандар© О. В. Васильченко, 2014
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тами, по-друге, термін набуває певного лексичного значення в терміносистемі, існування якої залежить від розвитку науки, яку ця термінологія обслуговує. Так, як тексти
зовнішньоекономічних контрактів мають такі характерні ознаки, як точність, ясність,
логічність, інформативність та зв’язність, то при перекладі необхідно враховувати,
що основним завданням тут є передача денотативної інформації, внаслідок чого змістовне навантаження припадає на термін — «слово чи словосполучення», мовний знак
якого співвідноситься з одним поняттям у межах певної галузі [6: 55]. Зазвичай терміни не залежать від контексту та мають одне значення, внаслідок чого забезпечується
належна передача когнітивної інформації, проте здійснюючи їх переклад необхідно
пам’ятати, що для них характерна упорядкованість в межах окремої галузі.
Питання щодо класифікації термінів є надзвичайно важливим при вирішенні проблем їх перекладу. Однак, необхідно зазначити, що в даний час єдина класифікація
термінів на жаль відсутня, так як вчені виділяють ці лексичні одиниці за різними критеріями. Найбільш розповсюдженими характеристиками для класифікації термінів є
наступні: сфера застосування, структура терміна та джерела виникнення.
Терміни мають такі характерні ознаки, як: наявність дефініції, що визначає приналежність терміна до певної терміносистеми; відтворюваність та співвіднесеність зі
спеціальним поняттям. Враховуючи вищеописані ознаки, ми спробуємо виявити, які
терміни характерні для текстів зовнішньоекономічних контрактів. Так В. В. Калюжна
виділяє три групи лексичних одиниць ділового дискурсу: наукова і технічна термінологія, загальновживана та спеціальна лексика [3: 85]. До спеціальної лексики належать назви документів та їхніх частин, назви організацій, титулів, посадових осіб, посад та ситуативна лексика. Наприклад: chairman, commercial director, certificate of quality, insurance policy, arbitration. В текстах зовнішньоекономічних контрактів спеціальна
лексика представлена за допомогою лексичних лакун (набір ключових слів ситуації), які
слугують індикаторами змісту та жанру певної частини документу.
В термінологічній системі ділового дискурсу зустрічаються так звані ксенізми (латинські
та французькі вирази, що одержали термінологічне маркування в мові контрактів), які також
належать до спеціалізованої лексики зовнішньоекономічних контрактів. Наприклад: persona
grata; persona nongrata; pro tempore (тимчасово), ad referendum (на розгляд, або той що потребує підтвердження компетентним органом). Також в текстах зовнішньоекономічних
контрактів можна зустріти традиційні лексичні одиниці, які гарантують їх комунікативну точність. Це архаїзми, які можна знайти у будь-якому тексті офіційно-ділового стилю. Наприклад:
hereby (отже, таким чином); henceforth (надалі, віднині); hereinafter referred to as (іменована
надалі); whereas (беручи до уваги).
Дискурсні маркери — ще одна підгрупа, що входить до складу спеціальної лексики. До них належать сполучники, прислівники, частки та словосполучення. За допомогою дискурсних маркерів можна визначити логічні зв’язки тексту, початок та
кінець, адже основна функція, яку вони виконують в текстах зовнішньоекономічних
контрактів — інформативна. Наприклад: as follows- як нижче зазначено; так; ось як;
as per L / C condition — відповідно до умов аккредитиву, as concerns — що стосується.
Науково-технічна термінологія у текстах зовнішньоекономічних контрактів виконує
наступні функції: визначення та номінація поняття. Дана термінологія видозмінюється
в залежності від тематики. Так, як ми досліджуємо терміносистему зовнішньоекономічних
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контрактів, то ми матимемо справу з економічною, юридичною та технічною термінологією. Наприклад: total contract value — загальна сума контракту, sanctions — санкції,
arbitration — арбітраж, container — контейнер, delay in delivery — затримка в поставці,
technical documentation — технічна документація. Тексти зовнішньоекономічних контрактів не надто насичені науково-технічною термінологією, так, як вони виконують зовсім
інші завдання даного комунікативного жанру. Їхньою основною метою є досягнення домовленості між сторонами, одностороннє визначення позицій та умов контракту.
Аналізуючи загальновживану лексику текстів зовнішньоекономічних контрактів,
ми бачимо, що вона набуває досить іншого змістовного значення, ніж та, яка міститься
у словнику. Наприклад: a party — сторона, to instruct — доручати, details — реквізити
та ін. Отже, ми бачимо, що загальновживана лексика може виконувати функцію спеціальної термінології в текстах контрактів. Однак, при застосуванні даної класифікації
ми повинні звернути увагу на той факт, що деякі загальновживані лексичні одиниці можуть перетворюватися на спеціальні терміни. Це відбувається за допомогою додавання
до загальновживаних слів прикметників термінологічного значення. Наприклад: packing
list — пакувальний реєстр, international guaranties — міжнародні гарантії, preliminary
agreement — попередня домовленість.
Дослідженнями терміносистеми офіційно-ділових та науково-технічних документів
займалося багато вчених, таких, як В. І. Карабан, О. Зеленська, І. С. Квитко, В. А. Судовцев та ін., які здійснили поділ термінів на такі структурні групи: прості, складні, термінисловосполучення і абревіатури [1: 224]. Прості терміни в свою чергу діляться на похідні
(суфіксальні, префіксальні, суфіксально-префіксальні) та непохідні.
У текстах англомовних зовнішньоекономічних контрактів переважають прості терміни, представлені іменниками. Це пояснюється тим, що вони виконують номінативну
функцію, тобто позначають певні предмети та поняття. Найпоширенішими та найпродуктивнішими моделями утворення термінів-іменників в текстах зовнішньоекономічних контрактів є:
1) V+ ing: packing, filling, loading, shipping, receiving, signing
2) V+ment: requirement, settlement, agreement, prepayment, payment, statement, assessment, amendment, fulfillment, government;
3) A+-cy: current — Currency, excellent — Excellency
4) V+- (t)ion / V+-ition / V+-ation / V+-cation: information, action, reconsideration, compensation, translation, registration та ін.
Менш поширеними є терміни-іменники утворені префіксальним способом. Тут найпродуктивнішим префіксом є dis-, dispatch, discharge, discussion, інші префікси такі, як
anti-, post-, ex-, inter-, cross-, extra- зустрічаються в аналізованих текстах досить рідко.
Складні терміни — це терміни, що утворюються завдяки поєднанню декількох іменників [2: 124]. Зазвичай складні терміни в діловому дискурсі — це назви організацій та посад,
проте досить поширеними є терміни-словосполучення.
В процесі дослідження терміносистеми англомовних зовнішньоекономічних контрактів ми виявили ще один структурний тип термінів — скорочення. Основна мета застосування скорочень в текстах зовнішньоекономічних контрактів — це економія, що дозволяє збільшити кількість інформації і при цьому не змінювати обсяг самого документу.
Наприклад: U. K., L. C., B/L. Також зустрічаються графічні скорочення, які подаються
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у вигляді великих або великих і малих літер. Наприклад: INF –information, Doc.- document, Ltd.- lіmіted lіabіlіty company.
При перекладі, необхідно звернути увагу на те, що для скорочень характерний високий
ступінь омонімічності, що може становити значну загрозу для перекладача. Тому, в текстах
контрактів слід застосовувати наступні методи передачі скорочень: 1) транскодування скорочення. Наприклад: the Internet — Інтернет, Benelux — Бенілюкс та ін. 2) Переклад відповідним українським скороченням 3) описовий переклад 4) створення нового скорочення.
Зовнішньоекономічні документи є досить специфічними і в кожному окремому випадку потребують певної техніки перекладу, проте, це все залежить від їхньої складності, вживання
специфічної термінології та її значимості.
Отже, аналізуючи стильові риси зовнішньоекономічних контрактів ми встановили,
що їхня мова є досить неоднорідною та характеризуються значною кількістю термінологічних утворень. Застосування тих чи інших термінів в діловому дискурсі залежить
від жанру документу. Так, як предметом нашого дослідження є тексти зовнішньоекономічних контрактів, то в них ми виявили різні термінологічні одиниці, які в залежності від їхньої структури ми поділили на прості, складні, терміни-словосполучення та
скорочення. Враховуючи вищезазначений аналіз, можна зробити висновок, що діловий
дискурс — це цілісна та складна система в якій функціонують всі мовні елементи адекватний переклад яких може здійснити лише добре підготовлений перекладач.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Зеленська О. Лінгвістичні особливості мови англійського юридичного тексту
// Вісник: Проблеми української термінології. — Львів: Вид-во НУ «Львівська
політехніка», 2006. — № 559. — с. 222 –226.
Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Підручник. —
Вінниця: Нова Книга, 2001. — 303 с.
Калюжна В. В. Стиль англомовних документів. К.: Наукова думка,1982. — 120 с.
Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу. — Київ. нац. універ. ім.Тараса
Шевченка, 2002. — 87 с.
Паршин А. Теория и практика перевода / А. Паршин. — М., 2001. — 202 с.
Скороходько Є. Ф. Термін у науковому тексті. — К.: Логос, 2006. — 99 с.

Васильченко О. В., аспирантка
Национальный авиационный университет, Киев
ПЕРЕВОД АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ТЕКСТАХ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Статья посвящена изучению проблем перевода терминов, которые функционируют
в текстах внешнеэкономических документов.
Ключевые слова: дискурс, термины, сокращения, специальная лексика, перевод.

309

Vasylchenko O. V., postgraduate student
National aviation university, Kyiv
TRANSLATION OF ENGLISH TERMINOLOGY IN THE TEXTS OF FOREIGN
ECONOMIC DOCUMENTS
The article is devoted to the problem of translation of terms, which function in the texts of
foreign economic documents.
Keywords: discourse, terms, abbreviation, specific lexis, translation.

УДК 821.161.2:81
Голі-Оглу Т. В., канд. філол. наук, доцент
Приазовськ. держ. техн. ун-т, Маріуполь
МОВНІ ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО ЕФЕКТУ ТА АЛЮЗІЙ
В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ РОМАНУ М. БУЛГАКОВА
«МАЙСТЕР І МАРГАРИТА»
У статті аналізуються лексичні та граматичні засоби створення інтертекстуальності й алюзій в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита», а також особливості
передачі даних мовних одиниць засобами української мови в перекладах М. Білоруса та
Ю. Некрутенка. Акцентується увага на більшій частотності лексичних засобів створення інтертекстуального ефекту, зокрема активного використання застарілої лексики, біблеїзмів, фразеологічних одиниць старослов’янського походження і кальок з класичних мов (давньогрецької та латинської).
Ключові слова: інтертекстуальність, алюзія, міжмовна трансформація, лексичні
засоби, граматичні засоби, біблеїзм, калька.
У ХХІ столітті не згасає науковий інтерес до безсмертного роману Майстра: педантично й скрупульозно досліджуються його лінгвістичні особливості, зокрема мовні особливості ідіостилю (П. І. Болдаков [1], О. В. Михалевич [2], Н. Г. Михальчук [3],
М. Ю. Мухін [4]), засоби створення авторської метафоричної моделі (Н. В. Головенкіна
[5]), проблеми граматичної репрезентації мовних одиниць у тексті роману (Ю. О. Смирнова [6]) тощо. Проте поза увагою залишається проблема створення «тексту в тексті»
у М. Булгакова, зокрема не її літературознавчий вимір, а саме лінгвоперекладацький, що
знаходить свою реалізацію в аналізі й типологізації мовних засобів створення інтертекстуального ефекту і способів передачі цього авторського ефекту в перекладі, що за своєю
сутністю передбачає перенесення авторського слова в стихію іншої мови, іншого світогляду й ментальності, іншої культури.
З огляду на окреслений напрямок наукового студіювання, можемо сформулювати
мету дослідження, яка полягає в розробці типології мовних засобів створення інтертекстуальності й алюзійного наповнення роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита»,
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а також аналізі типологічної трансформації цих засобів у двох перекладах роману українською мовою (М. Білорусом і Ю. Некрутенком). Зазначена мета конкретизується в завданнях дослідження: 1) уточнити поняття «інтертекстуальність» і «алюзія»; 2) проаналізувати лексико-семантичні засоби створення інтертекстуального й алюзійного ефекту;
3) дослідити граматичні засоби створення інтертекстуальності й алюзій у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита»; 4) здійснити зіставний аналіз текстів двох перекладів
роману українською мовою щодо передачі зазначених лінгвальних засобів, а також доречності й мотивованості міжмовних трансформацій.
Задля об’єктивності й обґрунтованості результатів дослідження вважаємо за необхідне подати історію створення перекладів роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» українською мовою. Першою вдалася до перекладу цього твору українською мовою Жанна Храмова; вона переклала лише певні уривки для шкільної хрестоматії із
зарубіжної літератури для середніх освітніх закладів з українською мовою навчання
(1996 р.). Майже одночасно, у 2006 р., виходять друком два різних переклади цією самою мовою: переклад Миколи Білоруса в Харкові і переклад Юрія Некрутенка у Львові.
Тексти цих перекладів абсолютно по-різному інтерпретують лексичний, граматичний і
навіть орфографічний бік роману Михайла Булгакова. Якщо М. Білорус здійснив досить
традиційний, канонічний переклад на сучасну йому українську мову початку ХХІ ст.,
то Ю. Некрутенко у передмові під заголовком «Нотатка небіжчикові (упровід перекладача)» декларує досить вільний підхід до тексту безсмертного роману: «Текст перекладався на українську мову в правописі 1928 р. — найбільш грамотному (через те й репресованому), в правописі, сучасному романові. У своїй роботі я був вільним від гільдійської
замкненості літературознавців, текстологів та інших спеціялістів «від Булгакова» [11: 6].
Думаємо, обидва варіанти перекладу мають право бути.
Проте зорієнтуємо наші пошуки в обраному напрямку. Інтертекстуальність — явище складне, неоднозначне й багатопланове. Термін «інтертекстуальність» зароджується і
входить у науковий обіг як літературознавчий, ним послуговуються такі відомі літературознавці, як М. Бахтін, Ю. Барт, Ю. Крістева; спочатку цей термін набуває такої дефініції:
«відтворення в літературному творі конкретних літературних явищ інших творів, більш
ранніх, через цитування, алюзії, ремінісценції, пародіювання та ін.», а також: «міжтекстові співвідношення літературних творів» [7: 317]; пізніше Ю. Крістева виводить свою
дефініцію поняття «інтертекстуальність», а саме: «Текстова інтерпретація в межах того
самого твору» [7: 318]. Активне студіювання поняття «інтертекстуальність» обумовило
необхідність уведення в науковий обіг понять «архетекст» — «логічне поняття текстової
сукупності в дистрибутивнім розумінні» і «протекст» — «більш ранній текст» [7: 318].
Якщо саме з означених позицій розглядати текст роману М. Булгакова «Майстер
і Маргарита», очевидним і незаперечним є той факт, що як протекст у ньому виступає біблійна оповідь про прокуратора Іудеї Понтія Пілата та філософа Ієшуа, яка,
на нашу думку, закликана модифікувати та збагатити текст роману в естетичному й
філософському планах.
Як відомо, будь-яка літературна концептуалізація та інтерпретація реальної дійсності стає можливою лише шляхом вдалого, ідейно доцільного підбору лінгвальних засобів
реалізації зазначених процесів. Явище інтертекстуальності також реалізується в художньому тексті насамперед за допомогою цілого арсеналу лінгвальних засобів.
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У межах тексту роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» інтертекстуальний ефект
досягається за допомогою лексичних засобів, зокрема греко-латинських запозичених мовних елементів, що вже давно втратили свій активний функціональний статус у романських
і германських мовах, а в межах слов’янських мов навіть не мали його, адже були не лише
архаїзованими мовними елементами, але й абсолютно чужорідними, екзотичними (з історичних причин); серед цих елементів можемо виділити найчисленніші та найрегулярніші
в романі лексико-семантичні групи: 1) назви людей за професією, посадою чи родом діяльності (рос. прокуратор, тетрарх, легионер, кентурион, игемон, пехотный манипул, легат,
кесарь тощо); 2) антропонімічні номінації (рос. Ирод Великий, Понтий Пилат, Иешуа ГаНоцри, Левий Матвей, Дисмас, Гестас, Вар-равван, Иуда, Тиверий тощо); 3) топонімічні
та гідронімічні номінації (рос. Галилея, Ершалаим, Гамала, Сузские ворота, Индиставизо,
Кесария Стратонова, Кириаф, Лысая Гора тощо); 4) збірні назви, переважно військових
підрозділів (рос. кентуриа, легион, кавалерийская турма, когорта, ала / кавалерийский
полк тощо); менш численними й регулярними є лексичні одиниці таких груп: 5) назви споруд й установ античних часів (рос. гипподром, Синедрион тощо); 6) назви одягу та його
елементів (аксесуарів), взуття (рос. хитон, сандалии тощо).
Зазначені лексичні елементи архаїзують і стилізують текст роману М. Булгакова, наближаючи його до старозаповітної, розміреної, часом ритмізованої оповіді, створюючи
тим самим інтертекстуальний ефект «тексту в тексті» і цілу низку алюзій, що базуються
на асоціаціях філософського, теологічного і культурологічного характеру.
При перекладі розділів роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита», у яких описуються хронологічний вимір Давньої Іудеї, проповідницька діяльність Ієшуа Га-Ноцрі та
суддівські морально-етичні вагання та пошуки прокуратора Іудеї Понтія Пілата, обидва
перекладачі — і М. Білорус, і Ю. Некрутенко — цю екзотичну для української та російської мов лексику передавали за допомогою транскрипції та транслітерації, або ж — калькування, не вдаючись до міжмовних трансформацій, підкреслюючи тим самим безеквівалентний статус цих одиниць, які, завдяки функціональній поширеності текстів Старого і
Нового Заповітів, були підняті до рангу регулярних відповідностей. Ідентичність передачі
загальних назв екзотичного характеру обумовлює адекватність перекладу: рос. кентурион — укр. кентуріон / кентуріон (першою подається відповідність з перекладу М. Білоруса, другою — Ю. Некрутенка — Г. -О.), рос. когорта — укр. когорта / когорта, рос.
легат — укр. легат / легат, рос. гипподром — укр. гіподром / гіподром тощо. Проте абсолютно з іншою орфографічною і як наслідок — орфоепічною інтерпретацією архаїчних
екзотичних найменувань стикаємося при передачі М. Білорусом і Ю. Некрутенком власних назв:
У романі М. Булгакова (ТО)
Понтий Пилат
Иудея
Иешуа Га-Ноцри
Дисмас
Гестас
Ирод Великий
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Переклад М. Білоруса (ТП 1)
Понтій Пілат
Іудея
Ієшуа Га-Ноцрі
Дісмас
Гестас
Ірод Великий

Переклад Ю. Некрутенка (ТП 2)
Понтій Пилат
Юдея
Єшуа Га-Ноцри
Дисмас
Ґестас
Ирод Великий

Проблема передачі при перекладі власних назв є досить актуальною в сучасному перекладознавстві, до того ж, неоднозначною і дискусійною. Теоретичні викладки і практичні рекомендації знаходимо в ґрунтовні праці (докторській дисертації) українського
теоретика перекладу А. Ґ. Гудманяна [8]. Проаналізувавши загальні сучасні тенденції
фонографічної передачі власних назв у перекладах з англійської і німецької мов на українську, А. Ґ. Гудманян зробив цілий ряд цінних спостережень, зокрема: «Динамічні тенденції у фонографічній асиміляції чужомовних власних назв демонструють результати
творчої взаємодії української мови з іншими мовними системами. Вплив мови-джерела
як зразка вимови співвідноситься з дією ”фонологічного сита” приймаючої мови, потенційними можливостями останнього, що служить основою усталеності окремих периферійних елементів. Основний напрямок цих модифікацій визначає дію принципу
поміркованої українізації чужомовних онімів, у межах якої співіснують дві суперечливі
тенденції: до повної уніфікації асимілювання фонографічної структури та збереження її
специфічних рис» [8, 9].
Змістова інтертекстуальність не може не підкріплюватися формально, на структурносинтаксичному рівні художнього тексту. Серед формально-синтаксичних засобів створення алюзій та інтертекстуального ефекту найрегулярнішим у тексті роману М. Булгакова
«Майстер і Маргарита», як показує представлене дослідження, є інверсія — «незвичне
розташування слів у реченні з очевидним порушенням синтаксичної конструкції задля
емоційно-смислового увиразнення певного вислову» [7: 311]. У М. Булгакова більшість
інверсивних синтаксичних конструкцій міститься саме в розділах, де описуються біблійні
події в Давні Іудеї; вони використовуються в незвичній функції: М. Булгаков послуговується ними не лише задля емоційно-смислового увиразнення, а й з метою створення епічної
інтертекстуальної атмосфери, стилізації під старозаповітну речитативну оповідь. У цьому
разі можемо згадати репліки первосвященика Каїфи: « — Знает народ иудейский, что ты
ненавидишь его лютою ненавистью и много мучений ты ему причинишь, но вовсе ты его
не погубишь! Защитит его Бог! Услышит нас, услышит всемогущий кесарь, укроет
нас от губителя Пилата!» (9: 364). У перекладах роману булгаковські інверсивні конструкції збережено як структурно-стилістичний засіб створення інтертекстуального й алюзійного ефекту: « — Знає народ іудейський, що ти ненавидиш його лютою ненавистю і
багато мук йому завдаси, але повністю його не вигубиш! Захистить його Бог! Почує нас,
почує всемогутній кесар, оборонить нас від погубителя Пілата!» (10: 51); інший варіант
перекладу Ю. Некрутенком: « — Знає народ юдейський, що ти ненавидиш його лютою
ненавистю, і багато мук йому спричиниш, та зовсім ти його не згубиш! Вборонить його
Бог! Почує нас, почує всемогутній кесар, укриє нас від губителя Пилата!» (11: 37). Бачимо, що при розмаїтті лексико-семантичних варіацій інверсивність наведених конструкцій
в обох перекладах зберігається і жодним чином не порушується.
У зв’язку з аналізом мовних засобів створення інтертекстуальності та алюзій у художньому тексті, слід спинитись на проблемі збереження національного забарвлення
художнього тексту в перекладі.
Зазначена проблема, як правило, має дві полярні реалізації в художньому перекладі:
1) занадто велике прагнення перекладача українізувати (націоналізувати) текст М. Булгакова, що призводить до неадекватності перекладу, що виявляється в екзотизації тексту,
написаного російською мовою у 20–30-х роках ХХ ст. у Москві; 2) утрата рис оригіналу,
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пов’язаних з часом його створення, що також обумовлює неадекватність перекладу, яка
проявляється в недоцільній модернізації тексту М. Булгакова.
Розглянувши переклади роману із зазначених позицій, можемо констатувати, що обидва переклади містять у собі численні факти мовної націоналізації, що виявляються у вживанні в текстах перекладу функціонально обмежених відповідників, які не мають узусного
статусу, зокрема: «… редактор был человеком начитанным (9: 336) — «… редактор був
людиною очитаною» (10: 23; 11: 11); «Где это он так наловчился говорить по-русски, вот
что интересно!» (9: 340) — «Знати б, де це він навик так вправно говорити по-нашому!»
(10: 27), «Де це він так насобачився говорити по-руській, от що цікаво!» (11: 14) — у перекладі Ю. Некрутенка фіксуємо не лише вживання просторічної для сучасної української
мови лексеми укр. по-руській, а ще й авторське вживання фразеологічного звороту, що
також є одиницею розмовно-просторічного мовлення тощо. Певна націоналізація тексту
М. Булгакова досягається перекладачами також і невідповідним для сучасної української
літературної мови, ненормованим, архаїчним вживанням граматичних форм і архаїчних
правописних елементів (у перекладі Ю. Некрутенка): «… мати точний плян…» (11: 15);
«саркома легені» (відповідно до сучасних граматичних норм української мови іменник легені належить до pluralia tantum) (11: 15), «… це було б іще пів лиха…» (11: 16), (сучасний
правопис передбачає злите написання іменників із частиною пів-); «… по павзі промовив
Берліоз…» (11: 17); «Я — спеціяліст від чорної магії» (11: 19); «Сьогодні увечері на Патріярших буде цікава історія!» (11: 19) тощо. Переклад М. Білоруса в граматичному та
орфографічному вимірі є традиційним: у тексті перекладу не зафіксовано архаїчних граматичних форм і порушень орфографічних норм сучасної української літературної мови.
Отже, інтертекстуальний та алюзійний ефект у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» є невід’ємною складовою авторського ідіостилю, потужним й активних способом створення відчуття «тексту в тексті», стильової багатоплановості; цей ефект досягається як за допомогою лексико-семантичних, так і граматичними засобами. Найрегулярнішими для тексту роману лексико-семантичними засобами створення інтертекстуальності є греко-латинські запозичення, архаїчні слов’янизовані мовні елементи, авторське
використання фразеологічних одиниць; серед граматичних засобів за ознакою високої
регулярності можемо виділити інверсивні конструкції, речитативні тавтології. Автори
обох перекладів прагнули зберегти всі ці елементи інтертекстуальності, або хоча б компенсувати їхні можливі втрати, проте занадто захопилися націоналізацією (українізацією) роману М. Булгакова, що вплинуло на рівень адекватності здійснених перекладів.
Серед перспектив дослідження тексту роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита»
можемо виокремити подальше студіювання проблеми створення за допомогою лінгвальних засобів ремінісценцій, стилістичних конотацій, а також глибоке зіставне вивчення
перекладів цього роману слов’янськими мовами.
1.
2.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО ЭФФЕКТА
И АЛЛЮЗИЙ В УКРАИНОЯЗЫЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ РОМАНА М. БУЛГАКОВА
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
В представленной статье анализируются лексические и грамматические средства создания интертекстуальности и аллюзий в романе М. Булгакова «Мастер
и Маргарита», а также особенности передачи данных языковых единиц средствами
украинского языка в переводах М. Белоруса и Ю. Некрутенко. Акцентируется внимание на бóльшей частотности лексических средств создания интертекстуального
эффекта, в частности активного использования устаревшей лексики, библеизмов,
фразеологических единиц старославянского происхождения и калек из классических
языков (древнегреческого и латинского).
Ключевые слова: интертекстуальность, аллюзия, межъязыковая трансформация,
лексические средства, грамматические средства, библеизм, калька.
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LINGIUSTIC MEANS OF TRANSMITTING THE INTERTEXTUAL EFFECT
AND ALLUSIONS IN UKRAINIAN TRANSLATIONS OF M. BULGAKOV’S NOVEL
«MASTER AND MARGARITA»
Lexical and grammatical means of creation of intertexuality and allusion in the novel by
M. Bulgakov “Master and Margarita” and the specifics of transformation of these linguistical units by means of Ukrainian language in the translations of this novel by M. Belorus and
Y. Necrutenko are analyzed in this article. The great attention is paid to more regularity of
lexical means of creation of intertexual effect, in particular, active use of outdated vocabulary,
biblical words, phraseological units of Old Slavonic origin and calques from classical languages (Old Greek and Latin).
Key words: intertexuality, allusion, transformation, lexical means, grammatical means,
bibleism, calque.
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КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
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. Тарнавського, 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 перекладачів 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. Шекспіра
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
українською мовою. Зокрема, переклади І.Франка, І. Костецького, Д. Паламарчука,
О. Тарнавського, В. Марача та О. Тільної.
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.
© С. Кондратьєва, 2014
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Англійський сонет є невеликою, проте дуже вагомою і змістовною формою ліричної поезії. Це тверда віршована форма, що складається з 14 рядків (трьох чотиривіршів-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 оригіналі 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
латиномовних та італомовних творів Франческо Петрарки. У системі петраркізму, як
відомо, 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
помітно 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 сучасних
йому сонетистів, висміюючи їх фальш та нещирість, протиставивши їхнім порівнянням
реальні, невигадані риси своєї коханої. В російській критиці таку думку вперше висловив
у 1902 році М. Стороженко [22]. До таких саме висновків приходять американські дослідники, порівнявши тексти 130-го сонета та вірші сучасних Шекспіру авторів 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, чотирирядковою строфою з римуванням тільки парних рядків» [19: 88] — «У моєї пані очі / Не такі,
як сонце, ні, / І коралі червоніші / Від пурпури уст її.…» [56: 343]. З точки зору сучасної
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, мабуть, і зрозумів,
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опрацьовуючи 30-й і 66-й сонети, які повністю повторюють оригінал за формою. Попри
недотримання перекладачем сонетної форми, Франку однак вдалося 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 конкретно 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, залишаючи 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 — звичайна
дівчина (чиї очі не схожі на сонце, уста на корали і т. д.)».
Наступний переклад, взятий до розгляду, належить Ігорю Костецькому — українському письменнику-модерністу, перекладачу, критику, режисеру, засновнику Мистецького 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
можливості: 1) «шукати адеквату в засобах цілковито модерної поетики, що називається
переказувати Шекспіра мовою сучасності?»; 2) «знаходити якесь середнє між модерним
і традиційним?»; 3) «вдатися до абсолютної стилізації під українську мову XVI–XVII
сторіч?» [64: 11–12]. Костецький не пішов шляхом абсолютної стилізації, обравши «середнє між модерним і традиційним»: умовну стилізацію, або, за його власними словами,
«ілюзію 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 перекладу, 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] — сірокоричневого кольору, який важко перекласти українською одним словом; саме «Дамасьці
ружі…» — збереження цього епітету, припустимо неважливого для українського читатача, 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 називали певний запозичений спосіб декорування чи інкрустування виробів зі сталі — «під
дамаську сталь». Шекспір жив у час правління королеви Єлизавети з роду Тюдорів, геральдичним символом якого були дві п’ятипелюсткові троянди — менша біла, вставлена (інкрустована) в більшу червону. Двоколірна троянда Тюдорів була аж надто добре
1
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Тут і далі подаємо наш власний підрядковий переклад.

відомим 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 рядку — «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
останнього 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 дорожить 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 Костецького останній дистих змінює увесь сенс сонету. Основною
думкою стає «Моя кохана мила для мене, якою б вона не була», а «брехливе порівняння»
залишається лише натяком 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 ніжніший 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 овали» [61]. Троянди у п’ятому рядку втрачають епітет «дамаські», й свої кольорові забарвлення — «Троянд багато зустрічав я всюди» [61]. Сьомий і восьмий рядки за характером 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
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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, перекладача, літературного критика, журналіста, літературознавця, культурного діяча, членазасновника 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 ділова», а не поетична, перекладач перебільшує цю рису, створивши змістово і контекстуально точний переклад Шекспірових сонетів, проте із невиправдано великою кількістю
слів-кальок, «ділової» лексики і «рубаним» синтаксисом (імітація лаконічності ділового стилю за рахунок частого уникання сполучників підрядності, непрямих відмінкових
форм займенників та ін., в результаті чого зникає невимушена розмовна інтонація шекспірівського 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 репрезентована його мовою, з підкресленням того слова, чи тих слів, що головно репрезентують цю думку. Не знаю, чи мені це вдалось…» [24]
Переклад тез і антитез у Тарнавського досить вдалий. Є кілька моментів, що диссонують 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 суттєві 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
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, паліндромісту, доценту кафедри математики Рівненського державного гуманітарного уні320

верситету, лауреату премії М. Рильського. Цей переклад також можна віднести до інтерпретаційного 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 просто 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 оригіналі — «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 вивищується, 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 порівнянні» [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 Шекспіра.
Цей сонет належить до жіночого циклу і виражає авторську полеміку з петраркізмом,
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 власну 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
перекладів свідчить про незмінний інтерес українських перекладачів до творчості Вільяма Шекспіра. Варіанти перекладів різних авторів дозволяють читачам зусібіч поглянути
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на твір, демонструючи не лише вправність та оригінальний підхід кожного перекладача,
а й специфіку рецепції творів В. Шекспіра в різних історичних епохах.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

322

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Боковець А. Сонетарій В. Шекспіра: особливості рецепції петраркізму в контексті англійської ренесансної лірики [Електронне джерело] / А. Боковець. —
Режим доступу: http://shakespeare.zp.ua/
Габлевич М. Дещо про методологію досліджень в сучасному шекспірознавстві / М. Габлевич. // Ренесансні студії. — 1998. — Вип. 2. — С. 4–22.
Габлевич М. Духовна концепція сонетів Шекспіра [Електронне джерело] /
М. Габлевич. — Режим доступу: http://shakespeare.zp.ua/
Габлевич М. Шекспірів ерос життя і творчості [Електронне джерело] /
М. Габелевич. — Режим доступу: http://shakespeare.zp.ua/
Казаров В. «Сонеты» Шекспира: проблема перевода или проблема переводчика? [Электронный источник] / В. Казаров. — Режим доступа: http://shake-spearesonnets.narod.ru/
Казаров В. Возможен ли перевод сонетов Шекспира? [Электронный источник] /
В. Казаров — Режим доступа: http://shake-speare-sonnets.narod.ru/
Коломієць Л. В. Мовно-cтильові виміри творчого методу перекладача: на матеріалі українських перекладів Шекспірових сонетів [Електронне джерело] /
Л. В. Коломієць. — Режим доступу: http://shakespeare.zp.ua/
Лукаш М. Український Сонетарій Шекспіра / М. Лукаш // Жовтень. — 1967. —
№ 1. — С. 149–151.
Торкут Н. Інтерпретація сонетів В. Шекспіра в методологічному просторі міждисциплінарного діалогу / Н. Торокут. — Ренесансні студії. — 2006. — Вип. 11. —
С. 3–19
Франко І. Я. Зібрання творів: у 50-ти т. Т. 12. Поетичні переклади та переспіви / І. Я. Франко; [упоряд. та комент. В. I. Шевчука, ред. Д. В. Затонський]. —
Київ: Наук. думка, 1978. — 727 с.
Цибулько В. О. Сонети Шекспіра в Україні. Історія і потенціал розвитку. /
В. О. Цибулько. // Вестник СевГТУ. — Вып. 102. — С. 110–113.
Шекспір В. 130 сонет [Електронне джерело] / В. Шекспір; [пер. О. Тільної]. —
Режим доступу: http://www.ukrcenter.com
Шекспір В. Сонети / В. Шекспір; [пер. Д. Паламарчука] — Київ: «Дніпро», 1966. —
195 с.
Шекспір В. Сонети. [Електронне джерело] / В. Шекспір; [пер. В. Марач]. —
Режим доступу: http://shakespeare.zp.ua/
Шекспір В. Сонети. [Електронне джерело] / В. Шекспір; [пер. О. Тарнавського] —
Філадельфія: “Мости”, 1997. — Режим доступу: http://shakespeareintranslation.com/
Шекспірові сонети/[пер. І. Костецького]. — Мюнхен: На горі, 1958. — 254 с.
Shakespeare’s sonnets [Тhe electron source]. — Mode of access: http://www.shakespearessonnets.com/

Кондратьева С., студент
КНУ имени Тараса Шевченко, Киев
130-Й СОНЕТ ШЕКСПИРА В УКРАИНСКИХ ПЕРЕВОДАХ
В статье исследуются переводы 130-го сонета Шекспира на украинский язык.
К рассмотрению взяты переводы И. Франко, И. Костецкого, Д. Паламарчука, А. Тарнавского, В. Марача и О. Тыльной.
Ключевые слова: Вильям Шекспир, 130-й сонет, перевод.
Kondrateva S., student
KNU of Taras Shevchenko, Kyiv
130TH SONNET BY SHAKESPEARE IN UKRAINIAN TRANSLATION
The article investigates the translation of the 130th sonnet by Shakespeare into the Ukrainian language. To review the translations by I. Franko, J. Kostetskii,
D. Palamarchuk, A. Tarnavsky V. Marach and O. Tilnoyi are taken.
Keywords: William Shakespeare, sonnet 130, translation.
Стаття надійшла до редакції 02.07.2014

УДК 316.77
Сегол Р., к.н. із соц. ком., доц.
НТУУ «КПІ», ВПІ, Київ
РОЛЬ РЕДАКТОРА ПЕРЕКЛАДУ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Проведене дослідження дозволило визначити роль перекладу у системі міжкультурної
комунікації, виділити межі втручання та роль редактора перекладу під час створення
тексту друготвору. Переклад на сьогодні стає основою обміну інформацією між різномовними учасниками комунікаційного процесу, а саме від редактора перекладу залежить
якість декодування та вторинного кодування інформаційного складника повідомлення.
Ключові слова: адекватність, декодування, кодування, міжкультурна комунікація,
переклад, редактор перекладу.
На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій та всебічної взаємодії народів та культур неможливо уявити ізольованість однієї культури від іншої, однієї мовної
системи від іншої, наскільки сильно вони б не різнились між собою. Повноцінне життя
людини неможливе у ізоляції від інших людей, так само й жодна культура не має змоги
адекватно й повноцінно функціонувати відокремлено від культурних здобутків інших народів. У процесі розвитку культур відбувається постійний процес оцінювання складових
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частин власного минулого та досвіду інших культурних груп. На сьогодні майже не існує ізольованих культур, окрім деяких туземних племен. Розвиток сучасного суспільства
можливий лише завдяки постійному обміну інформацією, розгорнутому аналізу науково-технічних та інтелектуальних здобутків всіх народностей та бажання й можливості
поділитися власними здобутками та надбаннями із іншими.
Надзвичайної актуальності набуває проблема вивчення міжкультурних комунікаційних зв’язків та підготовка фахівців, які б могли вчасно та якісно адаптувати різномовні
культурні продукти для сприйняття та опрацювання широким загалом. Таким чином,
на перший план виходить роль перекладу як основи міжмовної та міжкультурної комунікації у сучасному світі, а жоден переклад не можливий без участі редактора перекладу, який здійснює функції дослідника та критика, письменника та культуролога, подає
об’єктивну оцінку створеного продукту міжкультурного комунікаційного процесу та дає
настанови для подальшого його удосконалення з метою поліпшення сприйняття інформації реципієнтом.
Метою поданого дослідження є визначення місця перекладу та ролі редактора перекладу у системі міжмовного комунікаційного процесу під час створення продуктів-друготворів. Мета передбачає вирішення таких завдань:
•
визначення поняття «переклад» у системі міжмовної комунікації;
•
опрацювання процесів кодування та декодування повідомлення для сприйняття реципієнтом перекладного твору;
•
окреслення ролі редактора перекладу під час процесу передання первинного
повідомлення.
Об’єктом дослідження є визначення місця та ролі редактора перекладу у процесі
створення адекватного перекладного продукту в міжкультурному комунікаційному сегменті. Предмет дослідження — функції редактора перекладу під час кодування та декодування перекладного повідомлення.
Початок дослідженням міжкультурної комунікації було покладено у роботах Е. Холла
в середині ХХ століття, проте за останні 30 років проблематика вивчення комунікаційних
процесів та зв’язків між різними культурами суттєво змінилась. Створення Європейського
Союзу відкрило кордони для вільного пересування людей, капіталів, товарів, а, отже, і
культурних традицій, що викликало нову постановку проблеми спілкування носіїв різних
культур. Відділення міжкультурної комунікації у окрему наукову школу відбулось на межі
70-80 років ХХ століття, коли почали існувати спеціалізовані відділення на базі провідних
європейських вишів (у Мюнхені, Йені тощо). Сьогодні широко поширення набув термін
«всесвітнє глобальне село», вперше запропонований Маршаллом Маклюеном у працях
«Галактика Гутенберга» (1962) та «Розуміння засобів масової інформації» (1964) для визначення нової комунікаційної, а згодом і культурної ситуації у світі, проте з часом цей
термін трансформувався для використання у процесі опрацювання Інтернет-технологій та
визначення у мережевій комунікації специфіки обміну інформацією, коли для співрозмовників відсутні просторові та часові обмеження, відбувається наближення культур, світоглядів, традицій, цінностей та здобутків. Подальший розвиток вивчення міжкультурної
комунікації набув у роботах Я. Кім, Є. Верещагіна, М. Костомарова, В. Телії тощо.
Переклад дає можливість формувати та збагачувати власну культуру шляхом ознайомлення, усвідомлення та запозичення через осмислення набутків культурного, політичного, економічного, художньо-естетичного розвитку інших етносів у процесі
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міжмовного спілкування [1]. Розвиток наукових знань і формування нових ідей можливі
суто після всебічного вивчення та усвідомлення створеного й викладеного за допомогою
інших мовних систем в історичній перспективі. Водночас для того, щоб повністю оволодіти мовою, потрібно не лише засвоїти систему мовних знаків у поєднанні з правилами,
способами викладу та аналізом результату — повідомлення, але мати можливість порівняти цю систему власної мови із системами інших мов.
Переклад — це різновид міжмовного спілкування, рецептивно-продуктивна мовленнєва діяльність. Під час цього процесу сприйнятий текст мови-донатора (рецептивний
акт) відтворюється мовою друготвору (продуктивний акт). Переклад як термін подається
М. Зарицьким, С. Влаховим, С. Флоріним, К. Чуковським у двох значеннях — процес перекладу та його результат. Саме в двох значеннях він аналізується і витлумачується в нашому дослідженні. Переклад можливий з будь-якої вербальної та невербальної мови на
іншу. В основі цього принципу лежить єдність законів мислення, логічних і психологічних структур, властивих будь-якому етносу, народу, якою б мовою він не спілкувався [1].
Переклад як комунікаційний акт базується на поступовому й паралельному спілкуванні автора, перекладача й редактора як продуцентів та потенційного читача як реципієнта готового продукту — тексту перекладу. Цей комунікаційний акт може бути як безпосереднім — творчі зустрічі, читання, онлайн-конференції, так і опосередкованим — цей
варіант здійснення акту відбувається тепер найчастіше [2].
Переклад як складова частина сучасної комунікації — це зумовлений ситуацією та
соціально-психологічними особливостями комунікаторів процес встановлення й підтримання контактів між членами соціальної групи чи суспільства загалом на основі духовного, професійного або іншого єднання учасників комунікації. Цей процес є поєднанням
інтелектуально-мислительних та емоційно-вольових актів, опосередкованих мовою та
дискретних у часі й просторі — тобто у вигляді актів мовлення, актів паралінгвістичного
характеру та психофізіологічного впливу, актів сприймання та розуміння, що пов’язані з
процесами збору фактів, їх зберігання, аналізу, переробки, оформлення, висловлення та
за потреби — поширення, сприймання й розуміння. Процес може відбуватися з використанням різних знакових систем, зображень, звуків, засобів комунікації, засобів зв’язку.
Його результатом є конкретна інтелектуально-мислительна й емоційно-вольова поведінка співрозмовника, конкретні результати його діяльності, прийняті ним рішення, що задовольняють членів соціальної групи або суспільства загалом [3; 5]. Переклад існує в
процесі обміну інформацією між комунікаторами. На ньому базується встановлення та
підтримання контактів між членами соціальної групи, які належать до різних етносів і
культурних прошарків та, у свою чергу, формують процес спілкування в суспільстві загалом. Суспільство як симбіоз комуніканта (ініціатора процесу спілкування) та комуніката
(адресата процесу спілкування) неможливе без використання перекладу. Для обміну інформацією учасники комунікаційного процесу мають досконало володіти тією системою
знаків, за допомогою якої передається те чи інше повідомлення. Відсутність цього знання
позбавляє комуніката нових, іноді — необхідних для подальшого існування знань, а комуніканта — результату процесу спілкування, робить передання та поширення інформації
практично неможливим [5].
Така складова частина комунікації, як збирання фактів, їх зберігання, аналіз, переробка, оформлення, висловлення та поширення, сприймання і розуміння, у свою чергу,
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не може існувати без адекватного використання перекладу як засобу комунікативного
зв’язку елементів цієї системи. Для всебічного збирання та аналізу фактів потрібно опанувати всі можливі напрацювання тієї чи іншої галузі всіма наявними мовами. Водночас
не можна говорити про те, що реципієнт інформації володіє всіма мовами, які можуть
використовувати потенційні продуценти під час створення повідомлення. Фахівець використовує знаки тієї мовної системи, якою він володіє досконало, для того, щоб створити потрібне повідомлення та без зайвих бар’єрів викласти інформацію обраній цільовій
аудиторії. Для засвоєння та опрацювання всього шару цієї інформації реципієнт, який
водночас може бути майбутнім продуцентом вже синтезованого повідомлення (знання,
отримані в процесі опрацювання інформації, та власні знання реципієнта в поєднанні дають нове повідомлення), звертається до перекладних джерел, поданих тією мовою, якою
досконало володіє реципієнт і якою йому зручніше та простіше засвоїти потрібну інформацію. Отримана інформація проходить процес переробки — перекладу реципієнтом
повідомлення на мову власного розуміння з обраною метою — отримати або закріпити
нові знання, змінити ставлення до обраного явища, події, процесу або, навпаки, підтвердити ставлення, поширити набуті знання через передання їх у власному повідомленні
після синтетично-аналітичної обробки для ознайомлення з висновками проведеного дослідження та опрацювання обраною цільовою аудиторією з визначеною метою.
Структура повідомлення та структура тексту визначається як модель, яка спрямовує
сприйняття в той чи інший спосіб за допомогою відповідних кодів. На основі відповідного коду та принципу кодування інформації автор повідомлення відбирає виражальні
засоби. Таким чином, для створення системи декодування повідомлення потрібно створити адекватну класифікацію для виділення важливих елементів структури та подальшої
оптимізації тексту друготвору методами редагування.
З цією метою умовно задієно систему соціокультурних, технічно-професійних та репрезентативних кодів. Класифікацію виведено на основі загальноприйнятого в семіотиці
поділу на соціальні, технічні та репрезентативні коди [4], оскільки, на наш погляд, не
можна відкидати із соціального аспекту культурний, а з технічного — професійний, систему було вдосконалено відповідно до мети поданого дослідження. Аналіз проводився
на аудіовізуальному матеріалі, який на сьогодні становить найбільший пласт при створенні інформації для її подальшого опрацювання. Для конкретизації за основу було взяло
аудіовізуальні телевізійні тексти.
За цією класифікацією, соціально-культурні коди тексту включають ті, які інформують реципієнта про соціальний стан людини (продуцента або репродуцента повідомлення), її професію, освіту, культурний підтекст ситуації. Серед кодів цього різновиду трапляються стереотипні (наприклад, сірий костюм символізує бюрократію). Сприйняття
соціально-культурного коду залежить від багатьох чинників, серед яких чільне місце
посідають соціальний стан, культурний розвиток, професія, розвиток мовлення, знання
іноземних мов тощо, з психологічного боку, впливає те, наскільки очікування реципієнта
збігаються з продуктом, який він отримав. Під час редагування перекладних текстів соціально-культурні коди допомагають краще зорієнтуватися в мовних реаліях та обрати
правильні шляхи їх передання мовою реципієнта для подальшого перекладу на мову
власного розуміння.
До технічно-професійних кодів телевізійних текстів належать плани камери,
освітлення, монтаж, використання звукового ряду та музики. Цей тип кодів так само
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розрахований на глядацьке сприйняття, він є деякою заявкою про жанр програми.
Наприклад, освітлення падає прямо чи з іншого боку для того, щоб надати обличчю персонажа відповідного виразу, використовується динамічна чи, навпаки, повільна музична
композиція. Технічно-професійні коди допомагають зрозуміти глядачеві, на що варто налаштовуватись під час перегляду того чи іншого телевізійного продукту.
Репрезентативні коди — прийнятий у обраній культурній традиції набір мовних
знаки, за допомогою яких глядачеві стають зрозумілими жанр і специфіка майбутнього
повідомлення. Цей різновид кодів також є одним з основних під час передання текстів
іншомовного походження — навіть якщо глядач-реципієнт не знає мови текстового наповнення, за допомогою жестів, рухів на екрані, міміки персонажів він розуміє загальну
картину, «читає» зображення за допомогою усталеної системи, яку людина привчається
інтерпретувати з раннього дитинства. Уже той факт, що сучасна людина навіть не замислюється про існування специфічної мови телебачення, свідчить про те, що у світі майже
немає людей, які б не володіли цією універсальною мовою. На сьогодні це вміння навіть
не помічають, воно є загальноприйнятим.
Автор повідомлення за допомогою кодування створює телевізійний текст, в якому в
систему поєднано текст і зображення, таким чином, на процес створення тексту впливає
об’єктивна дійсність та суб’єктивне ставлення автора, передані за допомогою кодування. Перекладач на первинному етапі опрацювання тексту оригіналу виступає водночас
читачем, але таким читачем, який має на меті подальше продуктивне опрацювання матеріалу — створення тексту перекладу. Для того, щоб зрозуміти текст, виокремити важливі
для перекладу деталі та визначити потенційні труднощі під час його опрацювання, перекладач починає процес декодування тексту оригіналу. Для цього він визначає соціальнокультурні, технічно-професійні та рецептивні коди, застосовані автором повідомлення з
метою передання телевізійного тексту, та пропускає їх через систему власного декодування — знання та вміння, отримані перекладачем у процесі розвитку його як особистості та під час професійної підготовки, та аналізує в контексті об’єктивної дійсності. У
результаті цієї обробки матеріалу виникає текст перекладу телевізійного тексту.
Створений текст перекладу телевізійного тексту переходить до редактора перекладу для остаточного опрацювання та перетворення на текст друготвору. Редактор під час
першого опрацювання — ознайомлення з текстом — також проводить процес декодування вже за допомогою власної системи декодування і з метою аналітично-синтетичного
опрацювання тексту перекладу, перевірки його на адекватність, подання свого варіанта
виправлень і можливих доопрацювань, та аналізує в контексті об’єктивної дійсності. У
процесі цієї діяльності виникає другий варіант тексту перекладу.
На наступному етапі перекладацької діяльності та створення тексту друготвору
перекладач і редактор починають опрацьовувати твір разом — відбувається процес поєднання суб’єктивного ставлення до тексту двох сторін, спроектованого на об’єктивну
дійсність з метою створення остаточного повідомлення. Для подання готового варіанту
перекладач і редактор мають не просто створити адекватний текст перекладу, а й закодувати його для глядача-реципієнта, не спотворивши кодування оригіналу та подавши
вербальний і невербальний відповідники. На цьому етапі створення якісного перекладу
можливе лише за умови поєдання роботи перекладача як знавця тексту й кодування оригіналу та редактора перекладу як майстра слова, аналітика і критика створеного варіанта
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друготвору. Водночас перекладач і редактор стикаються з проблемою декодування —
якщо соціально-культурне кодування та репрезентативне кодування в перекладі можна
подати, то частина технічно-професійного кодування (світло, подання зображення, поєднання кадрів) залишається незмінною. Однак можливим є варіант часткової заміни
технічно-професійного кодування, наприклад, тільки музичного оформлення оригіналу,
монтажу тощо. Потрібно чи ні проводити заміну відповідно до цільової аудиторії та мети
повідомлення, мають визначати перекладач і редактор, оскільки суб’єктивна думка самого лише перекладача може спотворити остаточний варіант тексту перекладу, який потім
потрапляє до реципієнта телевізійного тексту друготвору.
Для того, щоб зрозуміти будь-який телевізійний продукт, потрібно проаналізувати
його за допомогою системного підходу та системного аналізу, тобто представити його
як багаторівневу систему — набір елементів, поєднаних за допомогою певних правил з
визначеною метою. На першому рівні цього аналізу досліджуються найменші самостійні одиниці. У звичайній мові — це набір фонем, у мові телевізійних текстів цей набір
мовних одиниць підкріплюється набором найменших частин телевізійного продукту —
набором кадрів. На другому рівні розглядаються телевізійні «речення», тобто «сцена»
окремого сценарію, яка складається з мовно-словесної частини та набору зображень. На
третьому рівні аналізується поєднання фразових єдностей у ланцюжки з повноправними
елементами — мовно-словесні сценарні акти та їх зображувальні частини на екрані. На
четвертому рівні отримуємо вже готовий продукт — сценарій повної серії серіалу (якщо
розглядати як кінцевий елемент серію, а не повністю серіал або шар серіальної продукції) та її втілення на екрані з метою передання глядачеві інформаційного повідомлення з
емоційно-експресивним навантаженням [4].
Отже, для того, щоб адекватно оцінити телевізійний текст і готовий телевізійний
продукт, редактору потрібно не лише проаналізувати його текстове навантаження, а й
звернути увагу на чинники, які відіграють не менш важливу роль під час формування
цього витвору аудіовізуального мистецтва. Адекватний переклад і подальша робота редактора над текстовою частиною можливі лише після всебічного аналізу на всіх доступних рівнях для створення якісного продукту, зрозумілого глядачеві.
Переклад візуального твору ускладнюється наявністю як текстової частини матеріалу, так і невербального складника, який впливає на процес попереднього декодування
тексту та поступового опрацювання перекладачем. Для того, щоб перекласти та відредагувати цей твір, потрібно спочатку проаналізувати соціально-культурні, техніко-професійні та репрезентативні коди тексту, після чого починається поетапне опрацювання
поданого для перекладу матеріалу.
Таким чином, переклад як комунікаційний акт базується на поступовому й паралельному спілкуванні автора, перекладача та редактора як продуцентів та потенційного
читача як реципієнта готового продукту — тексту перекладу. Від плідної співпраці всіх
учасників комунікації залежить передання авторської думки, відтворення повідомлення
мовою друготвору та адекватна міжмовна комунікація, що впливає на подальший розвиток культури окремої країни та суспільства вцілому.
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РОЛЬ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Проведенное исследование позволило определить роль перевода в системе межкультурной коммуникации, выделить границы вмешательства и роль редактора перевода в
процессе создания переводного текста. Перевод сегодня становится основной обмена
информацией между учасниками коммуникационного процесса, владеющими разными
языками, и именно от редактора перевода зависит качество декодирования и вторичного кодирования информационной составляющей сообщения.
Ключевые слова: адекватность, декодирование, кодирование, межкультурная коммуникация, перевод, редактор перевода.
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EDITOR OF TRANSLATION IN CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
Proposed research is allowed to determine the role of translation in cross-cultural
communication system, to set the boundaries and the role for editor of translation in
the translated text’s creation process. Translation has become the main part within the
communication process of information exchange between different language groups and the
quality of decoding and encoding for the information component of the secondary message is
fully depends on editor of translation.
Keywords: adequacy, cross-cultural communication, decoding, editor of translation,
encoding.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АБРЕВІАТУР В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Дана стаття присвячена перекладу абревіатур, що є одною з головних проблем у перекладацькій діяльності. Оскільки у наші дні скорочення часто застосовуються в усній
та письмовій мовах, щоб уникнути помилок, слід приділяти особливу увагу їх перекладу.
Ключові слова: абревіатура, переклад, скорочення, усна і письмова мова, культурні
особливості, вихідний текст, мову перекладу.
Скорочення — це, у першу чергу, узагальнення. Для повної форми слова чи словосполучення, які набрали скороченого вигляду, обов’язковими були висока частотність та
популярність вживання або складність структури. Більшість скорочень, які ми вживаємо,
утворені від добре знайомих аналогій. Окремі скорочення пройшли довгий шлях розвитку і морфологічно змінилися настільки, що їхні стосунки з початковою формою можна
встановити лише етимологічно. Це стосується таких запозичень як chart-card-chartachartia, відповідно «чарт, фрахтовка човна.»
Скорочення до певної міри — це редукція слова до однієї з його частин, причому повна форма може втрачати початок, середину або кінець. Щодо форми скороченої частини, розрізняють три типи скорочень: кінцеве (апокопу), серединне (синкопу) і початкове
(аферезу) [9, с. 23]. Серед наведених типів переважає апокопа, особливо в англійській
мові, де наголос падає на останній склад: іnсl. — including — включно; exc. — except — за
винятком; admin. — administration — адміністрація, управління; арр. — appendix — додаток; Nov. — November — листопад; Dir. — Director — директор; Corp. — Corporation —
корпорація; соnt. — contents — зміст; anal. — analysis — аналіз.
Менш численні скорочення, в яких залишається кінцева частина відповідного прототипу: fend — defend — захищати; story — history — історія.
Скорочення, у яких спрощується серединна частина форми складають слова, що зберігають кінцевий приголосний: a c c t . — a c c o u n t — р а ху н о к ; amt. — amount — сума,
кількість, величина; Dept. — department — департамент, відділ; mkt. — market — ринок;
Ltd. – limited — з обмеженою відповідальністю; gds. — goods — товари, вантаж; regd. —
registered – зареєстрований [9, с. 12].
Існують нечисленні випадки скорочень-композитів та скорочень на рівні фрази: Plc –
public limited company — громадська компанія з обмеженою відповідальністю; mod cons —
modern conveniences — сучасні комунальні зручності; hi-fi — high fidelity — високо надійний;
non-profit making organization — некомерційна організація [3, с. 5].
Численні назви офіційного характеру, особливо назви міжнародних організацій
(соціальних, урядових, промислових, торговельних, військових) часто скорочуються.
Явище викликано складністю і синтаксичною розгалуженістю самих назв: CIA (Central
Intelligence Agency) — ЦPУ (Центральне розвідувальне управління); EEC (European
Economic Community) — ЄEC (Європейська економічна спілка); AMA (American Medical
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Association) — AM A (Американська медична асоціація); ACARD (Advisory Council for
Applied Research and Development) — Дорадча рада з питань прикладних досліджень та
розвитку; ASTMS (Association of Science, Technical and Managerial Staff) — Асоціація наукових, технічних та управлінських працівників.
Крім того, скорочуються усі назви штатів США. Ці скорочення суто графічні, як і
назви авеню і бульварів: Fla. — Florida — штат Флорида; Тех. — штат Техас; D.C. —
District of Columbia — округ Колумбія.
Ці назви скорочуються лише на письмі, проте в усному мовленні вони вимовляються
повністю, як і скорочення ave. — avenue-авеню; bould. — boulevard — бульвар.
Графічні скорочення — це символи, які використовуються на письмі замість слів і
словосполучень. В усному мовленні їм відповідають слова або словосполучення з повною основою [11, с. 46].
Властиві англійській мові і скорочення, в яких перший компонент звужено до початкового ініціала, а другий вживається повністю: U-boat — underwater boat — підводний човен.
Службові слова, як правило, не скорочуються, за винятком сполучника “and”, що
зводиться до позначення &. Прийменники загалом зберігаються: С-іn-С — commanderin-chief; c-to-c — center-to-center.
Скорочення (переважно іменникові), що часто трапляються в усній і писемній мові,
виконують у реченні певну синтаксичну функцію і набувають граматичних закінчень:
profs — professors; docs — doctors.
Вони можуть вживатись з означеним або неозначеним артиклем — a cap, the UNO,
the USA, а також здатні набувати закінчення родового відмінка (prof’s explanation).
Коли початкові літери скорочень подвоюються, вони означають множину: ll — linesрядки; pp — pages — сторінки.
Процес утворення скорочень досить активний, і їх кількість постійно зростає внаслідок розширення сфери комунікації (факс, телекс, інтернет) та прагнення до економії
часу, стислості та чіткості.
Повне розуміння скорочених лексичних одиниць можливе лише при наявності глибоких знань про предмет, якому присвячений певний текст, а також у тому випадку, коли
читач завчасно знає про використання певних скорочень у тексті. Тим не менш, ознайомленість з основними закономірностями абревіації та принципами утворення скорочень
значно полегшує задачу розуміння перекладу скорочень [5, с. 42].
При роботі зі скороченнями широко використовується термін «розшифрування»,
який зазвичай розуміють як: 1) процес встановлення корелята (нескороченої форми); 2)
значення самого кореляту конкретного скорочення [1, с. 20–21].
Проте значення скорочення не завжди співпадає зі значенням корелята. Тому термін
«розшифрування» — не тільки встановлення кореляту, але й визначення значення певного скорочення в конкретному тексті.
Для розшифрування скорочень вживаються наступні методи:
1. Аналіз контексту.
У більшості випадків скорочення при першому його вживанні в певному тексті зазвичай
супроводжується розшифруванням. Тому, якщо характер роботи вимагає ознайомлення не з
першим, а з наступними розділами тексту і в них виявлено невідомі скорочення, необхідно
проглянути попередні розділи тексту, особливо важливо ознайомитися з усім текстом, якщо
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розшифрування абревіатури не вказане. Наприклад, при перекладі тексту комп’ютерної галузі може виникнути ситуація, коли скорочення може мати декілька значень:
The major advantage of DNS (Domain Name System) is that domain names stay the same
even when IP addresses change, and so the domain name servers can transparently take care
of the mapping. — Основною перевагою системи доменних імен є те, що навіть при зміні
ай-пі адреси доменні імена залишаються незмінними, і таким чином сервери доменних
імен можуть чітко виконувати функцію перетворення даних [5, с. 7; 8, с. 18].
2. Використання словників скорочень та інших допоміжних матеріалів та довідників.
Хоч встановлення значення скорочення за допомогою словника може здатися на перший
погляд найнадійнішим та ефективним способом, насправді тут існує ряд обмежень та недоліків. Оскільки скорочення відносять до числа найрухоміших елементів лексики, словники скорочень втрачають свою актуальність значно швидше, ніж будь-які інші лінгвістичні словники. У зв’язку з цим, у сучасній літературі можна зустріти немало скорочень, які
ще досить не знайшли відображення в словнику. При роботі зі словником слід пам’ятати
наступне: а) перш ніж звертатися до словника, слід попередньо встановити відповідно до
контексту, до якої галузі знань відноситься скорочення; б) для правильного перекладу необхідно мати в розпорядженні білінгвістичний загальний та термінологічні словники; в) одномовні словники містять лише пояснення, а це може призвести до помилки [5, с. 14–17].
3. Аналіз структури скорочень.
Цей метод дійсний лише для скорочень зі складною структурою. В склад скорочень можуть входити не лише літери, а й додаткові знаки — крапки, лінії тощо. Для правильного
розшифрування таких скорочень необхідно знати їх функції в тексті. Наявність крапки чи
її відсутність, як правило, не впливає на значення скорочення. Лінія ж може виконувати ряд
функцій: а) означати межі слів та частини слова (С\L — centerline — осьова лінія, A\W area
width — ширина зони); б) замінює прийменники та сполучники (U\S — unserviceable — непридатний для експлуатації); в) давати додаткову інформацію до основної частини (DSC\0
Deputy Chief of Staff Operations — замісник голови штаба з оперативних питань).
В круглих дужках завжди міститься додаткова інформація до основної частини скорочення. Дефіс зазвичай означає межі слів та словосполучень в кореляті [10, с. 5–8].
4. Використання аналогій.
Використання аналогій пов’язано з аналізом структури скорочення і вживається як
допоміжний метод, оскільки може забезпечити лише приблизне розуміння скорочення.
В принципі аналіз контексту є необхідною умовою розуміння будь-якого тексту, використання методу аналогії вимагає аналізу структури речення, тому на практиці не можна
уникнути використання комбінації із вказаних методів.
Для правильного перекладу необхідно дотримуватися якої-небудь системи міжнародної транскрипції або міжалфавітної відповідності. Але єдиної системи таких відповідностей на сьогоднішній день не існує. Тільки в США діють, принаймні, два різних
принципи перекладацької транскрипції: the Library of Congress System та the Russian
Translation Project of the American Council of Learned Societies. Кілька різних підходів
існує у Великобританії: так названа Liverpool scheme (British Academy system) i the
University Teachers of Russian and Slavonic Languages’ system. Багато авторів «коригують» ці системи через ті або інші, найчастіше емоційно-оцінні, міркування. Зміни, втім,
стосуються лише частковостей; основна частина відповідностей зустрічається досить
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регулярно [2, с. 2–10]. Якоїсь певної закономірності щодо вибору між перекладом та
транскодуванням скорочень немає; однак слід зауважити, що існує тенденція до транскодування англійських широковживаних скорочень, що позначають важливі міжнародні
організації, агентства, об’єднання, корпорації тощо [11, 15]:
ICAO (International Civil Aviation Organiyation — ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації),
NATO (North Atlantic Treaty Organization) — НАТО,
IMCO (Intergovernmental Maritime Consulting Organization) — ІМКО (Міжнародна
морська консультативна організація),
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) — ІЮПАК (Міжнародний
союз теоретичної і прикладної хімії).
Цікавим прикладом транскодування є англійське скорочення IMHO. Воно походить
від фрази In my humble opinion — на мою скромну думку, однак навіть в україномовних
конференціях і форумах це скорочення часто вживається без перекладу, як іменник середнього роду чи вставне слово — Імхо. Транскодування також можна і повну вихідну
форму відповідного скорочення. Наприклад:
CAT — Катерпіллар (американська компанія, що виробляє шляхобудівні машини та
дизельні двигуни),
AP — (агентство) Асошиейтед прес.
Такий спосіб використовується взагалі досить рідко, перш за все тоді, коли скорочення позначає компанію або інше підприємство і його відповідник у вигляді скорочення
або повної форми відсутній у мові перекладу [3, с. 5–10].
Абревіація стала останнім часом одним з найбільш продуктивних способів
поповнення словникового складу багатьох мов. Число скорочених лексичних одиниць
у розвинених мовах становить десятки тисяч. Проблема абревіації привертає все більшу увагу лінгвістів. Широке використання найрізноманітніших скорочень — це свого
роду відповідь мови на те, що відбувається у світі науково-технічної революції. Не дивно,
що найбільш інтенсивно абревіація використовується саме для поповнення лексики нових, що бурхливо розвиваються галузей науки та техніки, а саме: космонавтики, ракетної
справи, радіоелектроніки, ядерної енергетики, програмування і т.д. Абревіація викликає
чимало проблем з точки зору теорії словотворення.
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3.
4.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АББРЕВИАТУР В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Данная статья посвящена переводу аббревиатур, которые являются одной из
главных проблем в переводческой деятельности. Поскольку в наши дни сокращения часто применяются в устной и письменной речи, следует уделять особое внимание их переводу для того, чтобы избежать ошибок.
Ключевые слова: аббревиатура, перевод, сокращения, устная и письменная речь,
культурные особенности, исходный текст, язык перевода.
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PARTICULARITIES OF TRANSLATING ABBREVIATIONS IN ENGLISH
This article is dedicated to translating abbreviations which are one of the main difficulties
in translation process. As nowadays shortenings are most commonly applied in speaking and
writing one should pay serious attention to their translation in order to avoid errors.
Key words: abbreviation, shortenings, target language, linguistics, linguistic studies,
patterns, translating abbreviations, common international acronyms, culture, reformulation,
speaking and writing, source, target language.
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АКТИВІЗАЦІЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ
ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ
Стаття присвячена розгляду питання ролі мотивації у формуванні особистості,
зокрема у вивченні іноземної мови.Розглядається комунікативний підхід до вивчення іноземної мови як чинник формування комунікативної компетенції.
Ключові слова: мотивація, особистість, навчальна діяльність, іноземна мова, комунікативний підхід.
Формування інтересу сучасного студента до свідомої та наполегливої праці з метою
самореалізації є першочерговим завданням педагога вищої школи. Покликання наставника полягає у скеруванні студента до правильної моделі розвитку особистого Я. У свою
чергу, метою того, хто навчається, повинне бути тверде переконання у важливості самовдосконалення для власної реалізації та повноцінного функціонування у суспільстві.
У вищих навчальних закладах продовжується комплектування цілокупності знань
студента про світ. Іншими словами, відбувається поглиблення здобутих знань та розширення рамок розуміння концептуальної картини Всесвіту, що знаходить відображення у
системі мовного вираження.
Період навчання у вищій школі можна співставити з часом активного вдосконалення
мовних засобів індивіда, які відповідатимуть його досвідові, інтелектуальному розвиткові, емоційним та психологічним особливостям, естетичним смакам. Розуміння іноземної
мови як засобу міжнародного спілкування стимулює пошук нових підходів в організації
процесу навчання іноземних мов, який забезпечуватиме пізнання студентами нової культури. Зростання освітнього, виховного й розвивального значень іноземних мов у житті
суспільства й кожної людини, а також наявність багатомовного й полікультурного середовища в усіх європейських країнах продукували ідею розширення індивідуального
мовного досвіду особистості.
Мотивація є найбільш безперечним і вивченим фактором успішності навчання в цілому і вивченні іноземної мови зокрема. Вона є пусковим механізмом будь-якої діяльності, чи то праця, спілкування чи пізнання [2: 34].
З огляду на це, метою нашої статті є аналіз ролімотиваційного фактора у становленні
особистості, його актуалізації на всіх рівнях навчального процесу у вивченні іноземної
мови, висвітлених у працях вітчизняних та іноземних науковців.
Можна вважати, що сама форма навчальної діяльності і можливість досягнення високих практичних результатів створюють передумову для стимулювання студентів. Але
вирішальним у забезпеченні ефективності навчання є свідоме врахування мотиваційного
фактора і керування ним на всіх рівнях і всіх компонентах навчального процесу, вплив
на нього через особливу організацію навчального матеріалу, методів і прийомів його введення і закріплення, а також організацію форм групової взаємодії. Визнаючи провідну
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роль мотивації у вивченні іноземної мови, викладачу необхідно продумувати засоби й
прийоми її формування в умовах навчального закладу. Хоча, як визнають науковці, навчальна діяльність, яка здійснюється у формі комунікативної діяльності групи студентів,
є завжди вмотивованою [1: 57].
Існує багато сучасних підходів до проблеми мотивації, зокрема розглядається її
зв’язок із культурою. Один з аспектів — вміння орієнтуватися в соціокультурному середовищі країни, мова якої вивчається. Найбільш цікаві в цьому плані роботи Сафонової
В.В., Пасова Є.І., Кузовлева В.П., Тучкової Т.У., Б. Монка. [9]
Психологи стверджують, що передача знань від вчителя до учня минаючи власну
діяльність учня з оволодіння знаннями, є неможливою. Домінуючими мотивами навчальної діяльності учнів повинні стати мотиви пізнання навколишнього світу. При цьому
важливо, щоб учні оволодівали діями й засобами цього пізнання, щоб на першому місці
були мотиви їх реалізації себе як особистості. Тому необхідно наголошувати на мотивації, як результаті внутрішніх потреб людини, її інтересів й емоцій, цілей та задач, наявність мотивів, спрямованих на активізацію її діяльності.
Формування мотивів — це насамперед створення умов для проявлення внутрішніх
стимулів до навчання, усвідомленням їх самою людиною та подальший саморозвиток
мотиваційної сфери. Між тим при оволодінні іншомовною культурою зовсім не байдуже які мотиви стимулюють до здійснення діяльності. Найбільш цінні мотиви важливо
довести до рівня повного усвідомлення, щоб надати їм спонукальної сили[3: 8].
Існує зовнішня та декілька видів внутрішньої мотивації. Зовнішня мотивація, як правило, націлює людину на досягнення кінцевого результату вивчення. Внутрішня мотивація має сильний стимулюючий вплив на процес вивчення. А для цього необхідно будувати
процес вивчення таким чином, щоб ті, хто вивчають мову на кожному етапі, відчували
просування до визначеної цілі. Крім зовнішньої та внутрішньої мотивації, в зарубіжній
психології розрізняють глобальну, ситуаційну та інструментальну мотивацію. Дослідження показали, що усі види мотивації необхідні при вивченні іноземної мови [2: 45].
Активізація та інтенсифікація навчання відбувається завдяки залученню психологічних, особистісних можливостей викладача і студента, а також соціально-психологічних
можливостей, які закладені у характерній для розвинутого навчального колективу взаємодії та взаємостосунках [1 : 13].
Домінуючим умінням, на розвиток якого спрямовані всі зусилля як у школі, так і у
ВНЗ, є усне мовлення. Метою вмотивованого навчання є опанування “живою” мовою.
У вивченні іноземної мови і аудіолінгвальний, і аудіовізуальний методи є досить інтенсивними — вони вимагають багатогодинних тренувань як у присутності вчителя, так і
самостійних, за допомогою технічних засобів, навчання. Інтенсивність за часом, використання технічних засобів навчання, багаторазовість повторення матеріалу дозволяють
досить швидко досягти певного рівня розвитку вмінь, особливо умінь говоріння [3: 11].
Соціально-психологічні умови, в яких існує реально діючий мотив, визначають формування мовленнєвих навичок і вмінь, необхідних для оволодіння іноземною мовою. Відповідаючи життєвим потребам, цей мотив збігається з метою кожної конкретної навчальної
дії. За теорією діяльності, тотожність мотиву і мети робить діяльність ефективною [1: 43].
Відповідно до дидактичної теорії, у руслі якої здійснюється процес навчання, визначаються особливості підготовки і проведення навчального заняття. Досить докладно
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описана їхня специфіка в пояснювально-ілюстративному і проблемному навчанні (І.Я.
Лернер, А.М. Матюшкін, М.І. Махмутов, І.М. Черг та ін.). Його суть полягає у виході за
межі сучасного світогляду, інтегруванні традиційного і нетрадиційного знання, у пошуку
нестандартних шляхів вирішення професійних задач, посиленні суб’єктивної поведінки
студента (Сисоєва С.О., Рибалка В.В., Піхота О.М.) [1: 18-20].
Заняття, де основна увага приділяється комунікативному підходу до навчання, як
зазначають науковці, є найефективнішими [6: 12].Велику роль відіграє у цьому креативність викладача і підбір різноманітних джерел, серед яких автентичні аудіо- та відеоматеріали, завдяки чому рівень інтересу до уроків не послаблюється.
Якщо вести мову про справжню комунікативність, насамперед потрібно викликати у
тих, хто навчається, природну потребу у спілкуванні іноземною мовою на занятті. Комунікативний підхід до навчання мови полягає у використанні реальних ситуацій із життя,
що спонукають до спілкування. Мовленнєва функціональна система, яка забезпечує комунікацію, тобто спілкування, має складний, системний характер і включає в себе цілий
ряд ланок: мотив, задум, внутрішню програму і т.д. Умовою комунікативності також є
наявність чи відсутність у тих, хто навчається, мотиву для здійснення мовленнєвої діяльності іноземною мовою[6;7;8]. Це положення є головним при визначенні комунікативності. Важливою умовою ефективності діяльності, за визначенням багатьох науковців, є
наявність і мотиву, і предмету діяльності, їх тотожність.[3: 93]
Margie S. Berns, експерт у сфері комунікативного навчання мові стверджує, що «…
мова є взаємодією; це — міжособистісна діяльність, тому її зв’язок із суспільством є природним. У світлі цього вивчення мови повинне бути спрямоване на використання (функціонування) мови у контексті як лінгвістичному, так і соціальному чи ситуаційному (хто
говорить, яка їх соціальна роль, чому вони ведуть діалог) » [5: 7].
На відміну від аудіо-лінгвального методу навчання мови, що в своїй основі має повторення та тренування, комунікативний підхід дозволяє завжди забезпечити студентам
відчуття неочікуваності під час виконання вправ, адже їх результат залежатиме від реагування та відповідей тих, хто навчається. Моделі ситуацій з реального життя змінюються
щоразу, а мотивація студентів до навчання зумовлюється їхнім бажанням до змістовної
комунікації на значущі для них теми [8:149].
Активізація навчальної діяльності значним чином залежить від викладача, який
створює атмосферу співробітництва. Важливо, щоб вся навчальна діяльність була мотивованою. При організації групового і парного спілкування важливо правильно підібрати
партнерів тому, щоб з однієї сторони у них був різний рівень інформованості, а з іншого
боку, щоб один не пригнічував активність іншого[6: 33].
ҐюнтерҐернґрос, австрійський викладач наводить приклад того, як він робить свої
заняття комунікативними. Він цитує відомий дитячий підручник, де діти організовують
свято домашніх улюбленців. «Навіть коли діти розігрують цю сцену творчо та з ентузіазмом, вони не досягають тієї глибини задіяності, як тоді, коли вони розігрують невеличкий сцену, в якій представлено сімейний конфлікт з приводу того, чи дозволяти
дитині мати домашнього улюбленця взагалі» [9: 92]. Він наголошує, що комунікативний
підхід акцентує на слуханні, що спрямоване на розуміння сказаного співрозмовниками.
Це — одне із найважчих завдань, адже ті, хто вчаться, зазвичай слухають викладача, а не
співрозмовників. Викладач у цьому випадку повинен бути терплячим слухачем.
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Розмаїття видів діяльності, що можуть бути застосовані за умови комунікативного підходу до викладання іноземної мови є необмеженим за умови, що такі вправи дають змогу
студентам досягти комунікативних цілей навчальної програми курсу, залучити студентів до
комунікативної діяльності з метою передачі інформації чи її отримання, мовної взаємодії.
Роль викладача при комунікативному підході до викладання іноземної мови було
визначено багатьма науковцями, серед яких BreenandCandlin, які описують ці ролі у
своїй праці «The essentialsof a communicative curriculum in language teaching. Applied
Linguistics». Першою з них вони визначають роль посередника в організації процесу
комунікації між її учасниками та між ними і різними видами діяльності чи текстами.
Іншою роллю вони визначають роль незалежного учасника навчальної групи. Остання
роль тісно пов’язана із цілями першої і випливає із неї. Ці ролі передбачають і ряд другорядних: організатора ресурсів, керуючого та дослідника, аналітика і радника. [5: 99].
Ларсен — Фрімен, у свою чергу, підтримує науковців і зазначає, що викладачі в умовах комунікативного підходу повинні виконувати роль радше слухачів, ніж тих, хто говорить, приймаючи функцію фасилітатора. Викладач визначає вправи, та маючи за мету
діяльність студентів, повинен лиш спостерігати, часом відіграючи роль судді. Завдяки
підвищеній відповідальності у розігруванні навчальних сцен студенти мають можливість відчути себе впевненішими у застосуванні мови, що вивчається. За словами Ларсен-Фрімен, студенти є відповідальними менеджерами свого власного навчання[10: 56].
Мотивація учіння, як свідчить аналіз розвитку загальної теорії учіння в рамках психологічної науки, відіграє вагому роль у засвоєнні знань, особливо тоді, коли воно здійснюється у порівняно стислий проміжок часу в умовах включення студента в різні види
життєдіяльності [4: 23]. Домінуючими мотивами навчальної діяльності студентів повинні стати мотиви пізнання навколишнього світу. При цьому важливо, щоб вони оволодівали засобами цього пізнання, щоб на першому місці були мотиви їх власної реалізації
як особистостей.
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ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ
Статья посвящена рассмотрению вопроса роли мотивации в формировании личности, в частности в изучении иностранного языка. Рассматривается коммуникативный
подход к изучению иностранного языка как фактор формирования коммуникативной
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ACTIVATION OF THE MOTIVATIONAL SPHERE OF STUDENTS WHEN
LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN HIGH SCHOOL
The article considers the role of motivation in the formation of identity, in particular in the
study of a foreign language. The communicative approach to learning a foreign languageas a
factor of communicative competence formation is examined.
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ЕКСПЛІКАЦІЯ ОБРАЗУ Й РОЛІ АВТОРА
В СУЧАСНІЙ ПОСТМОДЕРНІЙ ПРОЗІ
Статтю присвячено аналізу образу автора як однієї з основних категорій сучасної
постмодерної прози, а також розгляду авторського «я» в художньому творі та особистості письменника як форм вияву образу автора в постмодерному тексті.
Ключові слова: образ автора, категорія, експлікація, читач.
Запроваджене постструктуралістами (Р. Барт, Ж. Дерріда, П. де Ман та ін.) поняття
«емпіричний автор», або «скриптор», дозволяє розуміти смисл тексту без урахування фігури його творця-суб’єкта висловлювання. Будь-який текст вважається здатним до самостійного породження власних множинних смислів у процесі інтерзнакової гри, байдужої
до авторського задуму. Автор більше не творець, автор — це особлива функція вільного
добору та письмової фіксації «чужих» цитат. Тож справжнім автором-творцем Ж. Дерріда зміг би назвати тільки того суб’єкта, «який нібито був абсолютним джерелом власного
дискурсу і нібито сконструював його з «нічого», «з цілої тканини», був би творцем слова,
слова як такого». [1: 624] В імперсональній грі акцент зміщується з активно-творчої діяльності автора на процес взаємодії цитат, а текст претендує на цілковиту самодостатність
і практично ототожнюється з грою.
Для Р. Барта, який також заперечує поняття автора в традиційному розумінні, гра передусім це метафора нового способу сприйняття тексту, на відміну від класичного «читання-споживання». [2: 495] Якщо ж в класичній літературі автор у художньому тексті
виступав здебільшого як сторонній оповідач, то в добу постмодернізму яскраво простежується вираження авторської точки зору, позиції, власної індивідуальності письменника. Відповідно, між автором і реципієнтом створюється своєрідний діалог через посередність тексту, однією з конструктивних ознак якого виступає образ автора.
Термін «образ автора» у науковий обіг увів академік В.В. Виноградов, який ґрунтовно досліджував цю категорію аналізуючи художні твори. Разом з ним цю проблему
розглядали В.М. Жирмунський, М.М. Бахтін, Ю.М. Тинянов.
У теоретичних дослідження з художньої літератури образ автора визначається як
особистість автора, організована й об’єктивована засобами мистецтва і за законами мистецтва (з більшою чи меншою участю свідомості з боку автора). Іншими словами, образ
автора, за влучним висловом В. Шкловського, — це не те, що хоче автор сказати про
себе, а те, про що ми довідуємося про нього, вивчаючи результати його творчості [3: 37].
Метою нашого дослідження є трактування образу і ролі автора у творах письменників-постмодерністів. Перед нами постає завдання, витлумачивши поняття «образ автора», простежити способи його викладу.
Слід зазначити, що сам образ автора пов’язаний з безпосереднім сприйняттям тексту
комунікантом. Читаючи художній твір, ми сприймаємо авторський образ як образ свого
© Я. Кулінська, 2014
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співрозмовника. Ми не бачимо й не чуємо автора, події і образи, які сприймаються нами,
відокремлені від нього, але ми інтуїтивно відчуваємо його присутність, сприймаємо його
внутрішній голос. З іншого боку, можна сказати, що читач — це дзеркало, в якому відображається автор. Моделюючи образ читача, автор моделює (коректує, трансформує) і
свій власний образ, ставлячи себе на місце читача, але не ототожнюючи себе з ним повністю. Ступінь близькості з читачем — важлива риса автора.
Автори добре усвідомлюють неприйнятність з традиційного погляду самого поняття
«постмодерністська творчість» і тому нерідко створюють самопародії на власну творчу манеру, імітуючи задля цієї мети сторонню позицію читача-традиціоналіста. Взірець
такої вдалої самопародії у вигляді шкільного твору знаходимо в основному тексті «історичного» роману «Дефіляда в Москві» В. Кожелянка (автор іронічно зближує творчі
почерки постмодерністського художника і звичайного школяра-трієчника), елементи автопародійності притаманні й творчості Ю. Андруховича та О. Ірванця.
Однаково припускаючи як «правильні», так і «неправильні» інтерпретації всезагального тексту культурних традицій, а також руйнацію усталеної опозиції істинне/фальшиве, авторська гра з традиціями формально імітує вільну інтерзнакову гру «по той бік
людини», докладно описану теоретиками постструктуралізму. Проте її сенс полягає в
іншому. Зворотним боком «руйнування» (пародіювання) соціальних та культурних міфів
є винахід оригінального принципу зчеплення, аранжування їхніх уламків (цитат) і такої
текстової структури, яка була б здатна вмістити й підпорядкувати хаос «чужих слів».
Постмодерністський автор, не ризикуючи бути незрозумілим для масового читача, вимушений практично не виходити поза межі досить вузького переліку так званих
«сильних» авторів і творів, цих своєрідних центрів інтертекстуального «випромінювання» (Н. Фатєєва).
Керуючись власним досвідом, Юрій Андрухович адекватно втілив у своїх романах
всю неоднозначність, суперечливість, внутрішню конфліктність буття митця в сучасному українському суспільстві. Наприклад, у романі «Рекреації», через образи чотирьох
героїв (українських поетів — Хомського, Мартофляка, Штундери і Немирича) автор досліджує основні сфери взаємовідносин творчої людини зі світом. Слово «поет» і його
синоніми найчастіше звучать у тексті в підкреслено буденних, прозаїчних обставинах.
Це робиться з метою пояснити читачу: письменик не призначений для служіння «високим ідеям» суспільства, в якому він живе, він має бути вільним від обов’язку служити
будь-кому та будь-чому.
Герой наступного роману Андруховича «Перверзія» — Стах Перфецький — у пошуках самого себе і за задумом автора мандрує, певно, наслідуючи маршрути свого творця, містами Європи. Наділений численними атрибутами самого автора, Стах (як і герої
інших романів Юрія Андруховича) — істота дискурсивна, ніде поза мовою не присутня
і майже невловима. Він асоціальний і марґінальний, хоча згідно з письменницьким задумом лови на нього влаштували якісь впливові вищі сили.
З цього приводу інший учасник літературного угруповання «Бу-Ба-Бу» (до якого свого
часу входив і Ю. Андрухович) Віктор Неборак зауважив: «Андруховичу — з огляду на
перетікання життя у писання і записаного у життя — вдалося вивести на літературний
кін цілу галерею змаргіналізованих шляхтичів чи шляхетних маргіналів. Аристократ, який
хвацько перемикаючи швидкості, западається на суспільне дно (а дно в Андруховича, як
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і кантівське Пекло, багатоярусне) і вже з цього дна подає сигнали якоїсь особливої обраності….». [4: 45]
Ще одна реінкарнація поета у Андруховича — Отто фон Ф. — герой роману «Московіада». Він не просто поет, Отто фон Ф. не уявляє себе поза поезією. Роль поета була
обрана свідомо і є незмінною. Автор в багатьох епізодах з іронією описує свою професію чи покликання: «…вірші твої, певно, лишилися в атмосферних полях України,
московські ж поля виявилися надто щільними для їх солов’їного проникнення». [5: 5] А
власне існування герой називає таким нікчемним, «що ним узагалі годилося б знехтувати
Комусь Над Нами, якби не кілька вдалих рядків у кількох загалом невдалих віршах…».
[5: 6] Попри це навіть думки змінити цю роль чи втекти від неї — немає. Такий детермінізм можна пояснити тією соціальною та історичною значущістю, якою наділялися
поети в Україні. Невідривність поета від загальної справи пошуку національної справедливості для українців є традиційною. Саме тому герой не може покинути свою справу
(хоча в тексті прямо про це не йдеться).
Покоління за поколінням в суспільстві виховували думку про те, що коли у нації
немає героїв, тоді її герої — поети. Джордж Грабович пише про злиття ролей поета/
письменника та громадського діяча, що відбулося в колоніальну добу. [6] Література була
основним провідником національних ідей, відповідно літератор ставав на чолі мас. На
думку Грабовича, таке поєднання зашкодило українській літературі, оскільки сприяло
гегемонії народницьких ідей та виникненню синдрому традиціоналізму (консерватизму). Відхилення від усталених народницьких канонів часто розглядалися як неукраїнська — навіть антиукраїнська — акція. Власне, і сам Ю. Андрухович в інтерв’ю Миколі
Рябчуку пояснював, що хотів зруйнувати дуже шкідливий стереотип, закорінений у нашій національній свідомості, — ставлення до поета як до месії. [7] Тому в його романах
показана така епатажна розбещеність поетів, що свого часу спровокувала масу обурливих відгуків читачів, налаштованих на традиційну модель сприйняття.
Попри це, Андрухович у своїх романах міцно тримається за образ поета, який розуміється як подарунок всевишніх сил, з яким нічого не вдієш. Цей соціальний детермінізм
і вирізняє його героїв серед інших, які своє покликання взагалі не бачать або воно нереальне і абсурдне.
Тезу про соціальну визначеність героїв Андруховича можна спростувати тим, що
вони поводяться не так, як мають поводитися поети, і таким чином вони не є поетами у
класичному розумінні цього поняття. Це якась абсолютно нова соціальна група людей,
яка ніяк не пов’язана з попереднім класичним визначенням.
Письменники-постмодерністи намагаються демонстративно десакралізувати міф
про українського Поета у своїх творах. Можна пригадати літературні читання, які змальовує О. Ірванець у романі «Рівне/Ровно», зокрема доповідь товариша Манасенка: „Таким, як Ецірван та їхнім опусам, знайдеться належне місце на смітнику історії, котра, як
відомо, всіх розсудить і кожному дасть належну оцінку...». [8: 130] Варто також згадати
творчість Леся Подерев’янського, який із сарказмом описує літераторів у цілій низці свої
п’єс («Сноби», «Герой нашого часу» та ін.).
Отже, основною помилкою дослідників сучасного літературного процесу є теза про
те, що позиція головного героя вважається прямим вираженням позиції автора. Незважаючи на те, що для головних героїв постмодерних романів характерне ототожнення з авто342

ром, а мова у творах зазвичай ведеться від першої особи, автор в постмодерних прозових
творах перебуває на межі створюваного ним світу.
Сучасні письменники свідомо виходять за межі існуючих канонів і навіть жанрів, поєднуючи у творі часом важко поєднувані естетичні принципи. Постмодерний персонаж в
них функціонує як предмет гри, засіб творення інтриги, об’єкт авторських містифікацій,
але не як виразник ідейно-естетичних концепцій самого автора, спрямованої на ствердження чи заперечення морально-етичних, політичних, культурологічних принципів у
межах чи поза межами будь-якої ідеології.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Дерріда Ж. Структура, знак і гра у дискурсі гуманітарних наук // Слово. Знак.
Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред.
М.Зубрицької. — 2-е вид., доп. — Львів: Літопис, 2002. — С.617-632;
Барт Р. Від твору до тексту // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературнокритичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. — 2-е вид., доп. — Львів: Літопис,
2002. — С.491-496;
Коваль А.П., Конторчук Г.К. Композиційна роль образу автора у публіцистиці //
Особливості мови і стилю засобів масової інформації. — К.: Вища школа, 1983. —
С. 36–50;
Неборак В. Юрко і Сашко, Сашко і Юрко // Бу-Ба-Бу. Вибрані твори — Львів. —
2007. — 390 с.;
Андрухович Ю. Московіада. Івано-Франківськ. — 2000 — С.5;
Грабович Дж. Плоди колоніалізму та пастки колоніалізму // Сучасність. — 1992.–
№7. — С.53-63;
Рябчук М. Замість післямови до «Рекреацій» // Сучасність. — 1992. — №2 с.111-117;
Ірванець О. Рівне/Ровно (стіна): нібито роман / Олександр Ірванець. — Львів: Кальварія, 2002. — 192 с.

Кулинская Я., канд. филол. наук, доцент
НМУ имени А.А. Богомольца, Киев
ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗА И РОЛИ АВТОРА
В СОВРЕМЕННОЙ ПОСТМОДЕРНИСТИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ
Статья посвящена анализу образа автора как одной из основных категорий постмодернистской прозы. Целью данной статьи является также дифференциация понятия авторского «я» в художественном произведении и личности писателя как форм
выражения образа автора в постмодернистическом тексте.
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EXPLICATION OF IMAGE AND ROLE OF THE AUTHOR
IN POSTMODERN PROSE
The article is devoted to the analysis of the image of the author as one of the basic
categories of postmodern prose. The aim of the article is also a differentiation of notions of the
image of the author in the literary work and the consideration of the author’s «inner self» as a
form of expression of the author’s image in the postmodern text.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНИХ СЛІВ
У ЯПОНСЬКИХ КЛАСИЧНИХ ТВОРАХ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ
У статті розглянуто особливості функціонування звуконаслідувальної лексики в художніх творах. З’ясовано стилістичні, граматичні і лексичні засоби відтворення звуконаслідувань з японської мови на українську в творах японських письменників ХІХ–ХХ
століть. Досліджено механізм перекладу звуконаслідувальних слів з японської мови на
українську, проаналізована його роль у перекладацькій діяльності.
Ключові слова: звуконаслідувальні слова, ґіонґо, ґітайґо, ґісейґо, запозичення, компенсація, опущення.
Японська класична література, як і мова в цілому, викликає особливий інтерес з точки зору дослідження звуконаслідувальних слів. Актуальність статті зумовлена необхідністю розв’язання питання про закономірності відтворення японських ономатопеїчних
слів засобами української мови, систематизації знань щодо шляхів їхнього фонетичного,
граматичного, лексичного, стилістичного втілення у перекладацьких працях. З огляду на
те, що звуконаслідування не є статичними і зазнають певних змін, підпорядковуючись
проблемам суспільства і розвитку мови, відомості зі звуконаслідування потребують постійного оновлення й систематизації, що виносить на порядок денний і опрацювання
методів відповідного втілення їх мовою перекладу. Залучення даних типологічного аналізу японської та української звуконаслідувальної лексики не лише може внести суттєві
корективи у вирішення проблеми ступеня адекватності передання ономатопеї мовою перекладу, а й допоможе скласти уявлення про особливості представлення в мовній свідомості реалій навколишнього світу.
© О. А. Городиська, 2014
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В українській орієнталістиці звуконаслідувальні слова японської мови є маловивченими. Дослідження в цій галузі представлено однією кандидатською дисертацією
О.І. Кобелянської (2013 р.). Натомість російські японісти не залишили це мовне явище
поза своєю увагою. Першим дослідником японської звуконаслідувальної лексики в Росії
був Є.Д. Поліванов. Ономатопея стала об’єктом дослідження в японській мові й акад. М.Й.
Конрада. Окремих аспектів явища ономатопеї в сучасній і давній японській мові торкалися
також Є.М. Колпачі, Н.І. Фельдман, О.А. Фролова, О.П. Фролова, К.Є. Черевко та ін.
На сьогодні, окрім ряду статей з цієї проблематики, наукові дослідження в галузі
японської ономатопеї на теренах Російської Федерації представлено двома кандидатськими дисертаціями (С.В. Чиронов, 2004 р.; Н.Г. Румак, 2007 р.), а також невеликим
за обсягом навчальним посібником, адресованим студентам-японістам, автором якого є
А.А. Подшиб’якіна (2003 р.) [ 9 ]
Метою нашої роботи є дослідження основних засобів передачі звуконаслідувальної
лексики текстів японської художньої літератури ХІХ — ХХ ст. в українських перекладах.
У відповідності з поставленою метою було висунуто такі завдання:
– описати фонетичні, семантичні, лексичні, граматичні та інші засоби відтворення
різних типів японських звуконаслідувань в українській мові з урахуванням їхньої
національно-культурної сегментації;
– дослідити механізми перекладу звуконаслідувань з японської на українську мову з
субститативно-трансформаційної та комунікативно-діяльнісної точок зору.
Об’єктом статті виступають перекладені українською мовою звуконаслідувальні лексичні одиниці японської мови з текстів японської художньої літератури ХІХ–ХХ століть.
Предметом статті є лексичні, фонетичні, граматичні й стилістичні засоби перекладу
звуконаслідувань з японської мови на українську.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в статті буде розкрито закономірності перекладу звуконаслідувальних слів з японської мови на українську в художніх
творах японських письменників ХІХ–ХХ століть; розвинуто науковий погляд на феномен
перекладацьких дій при відтворенні японської звуконаслідувальної лексики українською
мовою; поглиблено розгляд структури звуконаслідувальних слів у японських текстах художніх творів; одержано нові відомості про відтворення і характер звуконаслідувальної
лексики, представленої в японській літературі ХІХ — ХХ ст., українською мовою.
Значний за обсягом естетичний потенціал звуконаслідувальної лексики є причиною
її широкого використання в художній літературі. Завдяки семантичній варіативності звуконаслідування письменник може передавати особливий колорит, відтінок змісту, уточнювати образ вчинення дії.
Для формування певного ритму звуконаслідувальні слова можуть вживатися і в поезії, наприклад у хайку, для посилення емоційності та безпосередності в передачі образу.
Звуконаслідування в творах японських письменників передають звуки оточуючого
середовища, природні явища, особливості діяльності, почуття і враження мовців з такою різноманітністю конотативних відмінків, з такою докладність та повнотою, що при
їхньому перекладі українською у багатьох випадках необхідно використовувати декілька
прислівників, дієприслівників, прикметників або дієслів, щоб більш-менш адекватно передати їхню семантику.
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Перша проблема, з якою стикаєтьсяч перекладач, — це знаходження змістових відповідностей між словами оригіналу та словами тієї мови, на яку вони перекладаються. В
словниковому складі будь-якої мови існує пласт слів, які дозволяють виражати одні і ті самі
поняття різними способами, та слова, що мають різне стилістичне та емоційно-експресивне
забарвлення, що повною мірою стосується ономатопеїчної лексики. У випадку перекладу з
японської на українську мову можна виділити декілька груп цих лексичних одиниць.
1. Одиниці, які мають повну відповідність в українській мові. Це дуже нечисельна група,
куди входять переважно ґіонґо. Повні лексичні відповідники зустрі чаються дуже рідко.
ߪߍ



߅ߣ

ߣ߅

ߚߎ

߭߮

ߣߣࠎߣࠎߣࠎޔỗߒ㔎ߩ㖸ߩ㆙ߊߦᄥ㥏ߩ㗀߈߇߆ߔ߆ߦ↢߹ࠇߚޕ
⢷߇߶ߞߣࠆࠎߛޕ
«Бу-у-м, бум, бум»,
— скрізь сильний шум дощу десь далеко почулися слабки удари

барабана»[ 9, с. 28]
2. Одиниці, що мають неповні аналоги в українській мові, які можна
передати підходящими по змісту українськими словами або словосполученнями.
߅ߣ

߈

ߚ߮

ߨ

߆

ᄥ㥏ߩ㖸߇⡞ߎ߃ࠆᐲߦ⢷߇߶ߞߣࠆࠎߛ [ ޕ9, ɫ. 28]

«Коли почувся звук барабана, на душі одразу стало світліше»
3. Одиниці, які не мають еквівалентів в українській мові. Безеквівалентна
лексика — явище досить рідкісне, але саме звуконаслідувальні слова — одне з її
проявів. В даному випадку часто доводиться вдаватися до перекладу за допомогою опису. Інколи необхідно взагалі відмовитися від лексичного відповідника і підібрати зовсім
інше слово, що найбільш підходить в даному контексті.
߆ࠎ

߰߁߰

ࠅߎࠎ

ߥࠎߣ߽࠴
࠴ࠣࡂࠣߥᗵߓߩᄦᇚߛߞߚ߇㧘ߣ߁ߣ߁㔌ᇕߒߚ߆ޕ

Вони з самого початку справляли враження людей, які зовсім не підходять одне одному, і в врешті вони розлучились. [ 5, с. 158]
Отже, можна сказати, що задача перекладача полягає в тому, щоб відобразити колорит оригінального слова, передавши, по мірі можливості, якомога точніше лексичне
значення одиниці. При࠴ࠣࡂࠣߥ
всьому цьому дуже важливо враховувати емоційно-експресивне
забарвлення лексики оригіналу. В даному випадку можна провести паралель між перекладом звуконаслідувань та перекладом фразеологічних одиниць. Наприклад, серед звуконаслідувальних одиниць японської літературної мови зустрічаються такі, що можуть
використовуватися в сполученні тільки з одним, певним дієсловом, і вживання його в
сполученні з іншими дієсловами буде помилкою.
Слово будь-якої мови, в тому числі і японської, несе в собі, як правило, різнопланову
інформацію, воно є багатозначним за своїм змістом. Тому наступна проблема, з якою стикається перекладач, — це вірне розуміння контекстуального вживання тієї або іншої одиниці.
В теорії перекладу виділяються такі способи перекладу звуконаслідувальної лексики, як запозичення, різні трансформації (заміна, опис, додавання і т.п.), компенсації,
опущення [7]
Запозичення, тобто передача іноземного слова шляхом транслітерації, зустрічаються, наприклад, при перекладі японських казок:「きゃ、きゃ、きゃ」猿のふうふはひ
めいを上げながら、奥山にげていったきり。Закричали мавпи «кя, кя, кя», — і в гори
втекли (збірка «Поле зачарованих хризантем»).
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Також до запозичення вдаються в тих випадках, коли необхідно не лише описати звуки, а й передати їх національний, відмінний від мови перекладу, колорит (що характерно,
наприклад, для фольклору), і створюваний за допомогою звуконаслідувальних одиниць
ритмічний малюнок оригіналу. Ймовірно також, що запозичення можуть використовуватися при відсутності в мові перекладу усталених способів передачі описуваних звуків.
Однією з характерних способів передачі на українську мову японських звуконаслідувань — ґіонґо і ґіcейґо — є використання звуконаслідувальних дієслів та іменників,
тобто такий прийом перекладу, як заміна частини мови. До цієї категорії належать звуконаслідувальні слова, звуконаслідувальні іменники, а також дієслова руху:
߈ࠂ߁߆

߆ߨ

ߥ

ࠞ ࡦࠞࡦߣ㡆ߞߡࠆޕ
ද ળ ߩ㏹ ߇ࠞ
«Гучно дзвонить церковний дзвін » [ 9, с. 15]
В перекладах можуть використовуватися просторіччя і авторські окказіоналізми, зокрема, для передачі додаткових (стилістичних, оціночних) компонентів значення там, де
це пов’язано зі стилем (наприклад «бубоніти», «бубоніння»). Для передачі додаткових
відтінків значення і більш точного опису звуків іноді вживаються уточнюючі визначення.
߈

ߣ

ߎ߃

߷ ߘ߷ߘߣߒߡߚჿߛߞߚ« ޕ
߶ߣࠎߤ⡞߈ขࠇߥ߶ߤ߷

«До мене долинало лише невиразне бубоніння». [9, с.29]
Іноді еквівалент для звуконаслідувального слова є відсутнім. Тоді звуконаслідувальне слово опускається, використовуються додавання або описовий переклад. 僕と
彼女の間にはこの前にあった時とはちがったなにかしらちぐはぐなくうきがあっ
た。Між нами щось було не так. Щось розладналося з останньої зустрічі (Х. Муракамі
« Слухайте пісню вітру»). Звуконаслідувальне слово ちぐはぐ має значення «відсутність
порядку, злагоди, гармонії», що можна виразити лексемою безлад, проте відносини між
людьми в українській мові не описуються цією одиницею (можна сказати почуття в безߜߋߪߋߥ
ладі, але не можна сказати відносини в безладі), тому в даному випадку використовується
описовий переклад.
Таким чином, описовим перекладом або додаванням в основному користуються в
тих випадках, коли неможливо висловити значення звуконаслідувальної одиниці однією
лексемою через відсутність еквівалентних одиниць в українській мові або через відмінності в сполучуваності існуючих лексем.
До компенсації як однієї з перекладацьких універсалій, як зазначає, зокрема,
В. Гривнін, вдаються в тих випадках, «коли лексична одиниця вихідної мови не має еквівалента в мові перекладу, що необхідно компенсувати, оскільки цього вимагає емоційність висловлювання». В основному, про компенсацію йдеться при спробах відтворити
емоційний компонент значення одиниць вихідного тексту.
До компенсації також належать випадки вживання фразеологізмів та інших стійких виразів для передачі образного компонента значення звуконаслідувальних одиниць.
Наприклад:僕はもうぐったりとつかれはてていた。Я вже був схожий на вичавлений
лимон [9, с.17 ]
Японські звуконаслідувальні слова можуть бути передані в перекладі за допомогою різних засобів. Засоби перекладу при цьому в цілому збігаються з описами в теорії перекладу: зустрічаються запозичення, різного роду заміни, додавання, компенсації,
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опущення. Запозичення можуть відтворювати в перекладі національний колорит тексту
мовою оригіналу, а також допомогають зберегти ритмічну структуру тексту. Додавання
і опис необхідні в тому випадку, коли всі відтінки значення звуконаслідувань не можуть
бути виражені в перекладі однією лексемою.
Звуконаслідувальні слова можуть при перекладі відкидатися, натомість як однин із
засобів перекладу пропонується також використовувати еквіваленти (зазвичай звуконаслідування), що мають ту ж морфологічну будову, що і японський оригінал.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫХ СЛОВ В
ЯПОНСКИХ КЛАССИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХIX-XX ВЕКОВ
В статье рассмотрено особенности функционирования звукоподражательной лексики в художественных произведениях. Выяснены стилистические, грамматические и
лексические средства воссоздания звукоподражаний из японского языка на украинский
в произведениях японских писателей ХIХ-ХХ веков. Исследовано механизм перевода
звукоподражательных слов из японского языка на украинский, проанализирована его
роль в переводческой деятельности.
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FEATURES OF TRANSLATION OF ONOMATOPOEICAL WORDS IN JAPANESE
CLASSIC LITERATURE OF XIX–XX CENTURIES
The features of functioning of onomatopoeical vocabulary in artistic works are considered
In the article. Stylistic, grammatical and lexical facilities of recreation of onomatopoeias from
Japanese into Ukrainian in works of Japanese writers of XIX-XX centuries are found out. The
mechanism of translation of onomatopoeical words from Japanese into English is investigated,
its role in translating activity is analysed.
Key words: onomatopoeical words, giongo, gitaygo, giseygo, borrowing, indemnification,
prolapsus.
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