ВИДАВНИЧИЙ ДІМ ДМИТРА БУРАГО

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Видавничий дім Дмитра Бураго
***************************************************

Наукове видання

«МОВА І КУЛЬТУРА»
Випуск 17
Том V (173)

Київ
2014

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Издательский дом Дмитрия Бураго
***************************************************

Научное издание

«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА»
Выпуск 17
Том V (173)

Киев
2014

УДК 80 + 008] (082)
М 74

М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. –
Вип. 17. – Т. V (173). – 312 с.
Наукове видання «Мова і культура» засноване у 1992 році
Видання зареєстроване Міністерством юстиції України.
Свідоцтво КВ № 12056-927ПР від 4.12.2006 р.
Засновники:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Видавничий дім Дмитра Бураго
Видається за рішенням Вченої ради Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 19.02.2007 р.
Головний редактор Д. С. Бураго
Редакційна колегія:
канд. філол. наук, доц. П. П. Алексєєв; д-р філол. наук, проф. В. М. Бріцин; д-р філол. наук,
проф., академік АН ВШ України Ю. Л. Булаховська; д-р філол. наук, проф. О. П. Воробйова; д-р філол. наук, проф., академік АН ВШ України, заслужений працівник ВШ України
Л. П. Іванова; д-р філол. наук, проф., академік АН ВШ України, заслужений працівник ВШ
України М. О. Карпенко; д-р філол. наук, проф. Т. В. Клеофастова; д-р філол. наук, проф.
Ю. І. Корзов; д-р філол. наук, проф. Н. В. Костенко; д-р філос. наук, проф., д-р філол. наук,
проф. Г. Ю. Мережинська; д-р філол. наук, проф. А. К. Мойсієнко; д-р філол. наук, проф.
Ю. В. Мосенкіс; д-р філол. наук, проф. Н. Г. Озерова; д-р філос. наук, проф., академік НАН
України О. С. Онищенко; д-р пед. наук, канд. філол. наук, проф. Г. В. Онкович; д-р філол.
наук, проф. Т. А. Пахарєва; д-р філол. наук, проф. Г. Ф. Семенюк; д-р філол. наук, проф.,
академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України В. Г. Скляренко; д-р філол. наук, проф. Н. В. Слухай; д-р філол. наук, проф. О. С. Снитко; д-р філол. наук, проф.
Е. С. Соловей; д-р психол. наук, проф., член-кор. АПН України Н. В. Чепелєва.

© Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, 2014
© Видавничий дім Дмитра Бураго (майнові), 2014

ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 82-94.09
Громик А., асист.
Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича, Чернівці
ЖИТТЄПИС ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Статтю присвячено функціонуванню біографічного наративу та біографічного
дискурсу в гуманітарних науках з метою з’ясування особливостей міждисциплінарного
підходу до дослідження біографії, зокрема в перехресних студіях, здійснених фахівцями
з суспільних наук та літературознавства. Наголошено на різниці між змістами понять
“біографічний наратив” та “біографічний дискурс”, вказано на відмінність наукових
методик, які їх вивчають як у художньому, так і в нехудожніх текстах. Окрему увагу
приділено використанню у дослідженні життєписів дискурсивного аналізу. Розглянуто
термін Д. Менґно “біографічне”, який виступає в дослідженні біографічного дискурсу
точкою перетину між літературознавчими та суспільними науками.
Ключові слова: біографія, біографічне, біографічний наратив, біографічний дискурс, дискурсивний аналіз.
В гуманітаристиці останніх десятиліть помітна тенденція не лише до схрещення
теоретико-методологічних підходів різних дисциплін, а й до “запозичення” наукових
об’єктів, традиційно досліджуваних іншою науковою галуззю, або концептів, створених
суміжною наукою. Дослідницькі студії біографії, на яку натрапляємо як у художніх, так і
в наукових, філософських, релігійних, публіцистичних, дидактичних та ін. текстах, особливо виразно відбивають цей напрям. Мета нашої розвідки — з’ясувати особливості
міждисциплінарного підходу до дослідження біографічної оповіді, зокрема в перехресних студіях, здійснених фахівцями з суспільних наук та літературознавства. А предметом
їх вивчення виступає передусім співвідношення, взаємовплив і розрізнення в художніх
та нехудожніх текстах, які містять життєписи, наукової вірогідності як раціонального,
художньої вигадки як фікціонального й символічного як сакрального.
В суспільних науках біографія (як біографічний наратив або життєпис) виступає
насамперед топосом напруженості між науковим (раціональним, об’єктивним) і вигаданим (фікціональним, суб’єктивним). Разом із тим, кожна із соціальних дисциплін
виділяє в ній свій предмет вивчення, який залежить здебільшого від суспільного або
індивідуального контексту, тобто від умов творення життєписа, від об’єкта й суб’єкта
та цільового призначення біографічного наратива. Так, французький суспільствознавець
Ґ. Піно окреслює поняття біографії “як спробу вибудувати суб’єкт біографії, надаючи
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йому діахронічного зображення. Це пошук і побудова змісту на основі особистих часових фактів, кожен з яких акцентує увагу на певних аспектах життя суб’єкта” [1: 23].
Дослідниця біографій різних соціальних груп Ш. Бюлер акцентувала увагу на тому, що
життєвий шлях – це процес саморозвитку людини, який здійснюється у висліді усвідомлення нею власних можливостей в різноманітних життєвих ситуаціях. У зв’язку із цим,
у соціології використовуються поняття біограми, яке означає розповідь про власне життя, написану людиною, котра представляє певну соціальну групу, й укладену відповідно
до конкретної схеми, заданої дослідником. При цьому, одна біографія – ще не біограма,
вона стає такою лише у низці біографій інших представників тієї ж соціальної спільноти.
Якщо біограма вивчається соціологами, то індивідуальна історія життя цікавить
психологів. Фахівці з диференційної психології А. Ковальова (“Психологія характеру”,
1969), Н. Левітова (“Психологія особистості”, 1970), В. Мясищева (“Психічні особливості людини. Характер. Здібності”, 1957), використовували життєпис з метою психодіагностики. Ще в першій чверті XX ст. так званий біографічний метод, як база розвитку особистості в мікро- і макросоціальних ситуаціях, знайшов своїх прихильників
у галузі гуманістичної психології (М. Рибніков “Біографії та їх дослідження”, 1920).
Спочатку вчені обмежувалися ретроспективним описом минулих етапів життя людини
або викладом життєвого шляху історичних персонажів минулого. Надалі біографічний
метод почав залучати аналіз теперішніх та ймовірних у майбутньому подій (майбутня
автобіографія, керована фантазія, графіки життя, каузо-метрія), а також дослідження
кола спілкування (додаткові біографії, лінії відносин суб’єкта). Психологічні науки, які
звертаються до біографічного наратива, вивчають також пам’ять як інструмент передачі даних, задаються онтологічними питаннями, вивчають духовно-релігійну проблематику, порушують питання етики. Біографічний наратив, який використовується в суспільних науках, може мати також дидактичне значення. Нерідко форми біографічного
наратива набувають релігійні тексти (наприклад, життєписи й аґіографії з Біблії або
Корану). Питання символічного як сакрального в біографічних текстах вивчають сучасні французькі соціологи Д. Берто (“Ідеологія біографії”, 1976) та П. Бурдьє (“Ілюзія
біографії”, 1986).
Вже із зародженням історіографії в античні часи та появою перших життєписів приблизно в цю ж добу, виникає питання про розмежування їх форм, змісту та перформативного призначення. Історія – це зібрання часових фактів, тоді як біографія оперує категорією “біос”, тобто описує людину та пов’язані з нею факти суспільного життя, а також
висвітлює переконання, які стосуються індивіда залежно від його соціальної функції (в
античну добу йдеться зазвичай про життєписи правителів, митців, політичних діячів
тощо, тобто представників панівних прошарків суспільства). Враховуючи той факт, що
давні греки ототожнювали людину із соціумом, античні біографічні твори часто поєднували вигадку та реальність, анекдотичні елементи, елегії, творячи по-суті жанрові характеристики аґіографії, які ми зустрічаємо у життєписах святих. У XVI-XVIII ст. біографія
стає неввіддільною складовою історії. Проте, в кінці XIX на початку XX ст. відбувається
жанрове розмежування між загальною історією та історією індивідуальною, оскільки
історичну науку цікавить еволюція ідей, історія суспільств, історичні структури, а історія життя індивіда переходить до царини історичного роману. Але наприкінці XX ст.,
незважаючи на те, що основою історіографії стає об’єктивність, біографічні тексти знову
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стають складовою історіографічного жанру. Дебати з приводу співвідношення в них
загально-об’єктивного та індивідуально-суб’єктивного актуальні й донині.
Історіографічні праці застосовують біографічний наратив, щоб донести до реципієнта інформацію про суспільно-історичні факти певного періоду. Адже історіографія як соціальна наука – це один із способів соціума довірити певним його членам місію правдивого відтворення історії. Тому біографічний наратив, як і будь-який історичний наратив,
має також функцію відтворення й передачі колективної пам’яті. Сучасна історіографія
використовує усні свідчення, письмові документи, епістолярії, світлини, архіви, збирає
об’єктивні дані щодо певної реальності, а біографічний наратив постачає додаткові ресурси за умови відсутності або проблематичності перших.
Відомий французький соціолог П. Бурдьє в науковій праці “Ілюзія біографії” зазначає,
що “історія життя – це одне з понять, яке швидко й міцно увійшло в суспільний науковий
простір; спочатку ним активно почали послуговуватися етнологи, а невдовзі – й соціологи.
Отже, біографія – це сукупність індивідуальних подій, викладених як історія або оповідь
про історію життя” [2: 69]. Таким чином, вивчення біографії демонструє принаймні два
основних окремих об’єкта – біографічний наратив (“історія життя”) і біографічний дискурс
(“оповідь про історію життя”). Фахівці з мовознавства Е. Бенвеніст (“Загальна лінгвістика”, 1974) та Ж. Женет (“Фігури II”, 1969) запропонували розрізнення між діахронією оповіді (наративу) та планом дискурсу, протиставляючи об’єктивність оповіді суб’єктивності
дискурсу. Суб’єктивний дискурс пов’язаний із наявністю “я”, “ти”, “тут”, “сьогодні” та
вживанням певних дієслівних часів (це, зокрема, теперішній час). Отже, під біографічним
дискурсом розуміємо зображення біографії або зображення історії життя – тоді, як сама
біографія на рівні нарації зображує події. План дискурсу пов’язаний із історичною епохою,
соціальним і культурним контекстом. Якщо французький філософ М. Фуко характеризує
дискурс, “як насилля, яке ми здійснюємо над речами” [3: 80], а отже той, хто говорить,
висловлюється в рамках дискурсу, то біографічний дискурс пов’язаний із нормативним
уявленням про життя певного індивіда в конкретному суспільстві.
У своїх теоретичних працях французький дослідник функціонування дискурсу в мові та літературі Д. Менґно поєднує дискурсивний аналіз та філософію. Досліджуючи біографічний дискурс у філософських текстах, він уводить поняття “біографічне” (“Життя
у творі. Біографічне у філософському дискурсі”, 2012). На його переконання, наявність
життєписа у філософському творі – це не лише “життя відбите у творі” (я оповідаю про
себе, коли мислю), “не життя всупереч твору” (я оповідаю про себе попри абстрагування
від себе самого), а “життя, яке утворює оповідь”: я пишу філософію як життя. Отже,
в теоретичній думці Д. Менґно “біографічне” виступає агентом творення в будь-якому
тексті біографічного дискурсу. Д. Менґно є автором робіт, присвячених дискурсивному
аналізу, де він пропонує вивчати філософські тексти з точки зору висловлювання (фр.
“énonciation”). На прикладі доробка відомого французького раціоналіста Р. Декарта дослідник пропонує розрізняти три типи існування: існування філософа, філософське існування та філософічне існування. Існування філософа складається з біографічних даних,
документів, хронологічних меж, подій, посилань на місце, обставин або умов існування (умовно позначається як “Рене”). Філософське існування означає відбір та впорядкування біографічних даних всередині дискурсу самим філософом або іншою особою,
що вписується в дискурсивні рамки різних жанрів – це сповідь, нехудожній життєпис,
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інтелектуальна біографія або біографія філософів, тексти з історії філософії, статті з
філософських словників (умовно позначається як “Рене Декарт”). Філософічне існування – це ідеальне життя мислителя або інтелектуала, який віддає свої думки на службу
людству (умовно позначається як “Декарт”).
Отже, “біографічне” є агентом взаємодії (взаємопроникнення) цих трьох типів існування, у висліді чого спочатку подія перетворюється на етичну дію, далі етична дія продукує концепти, і врешті-решт ритм продукування концептів визначає етапи історії. Тому
“біографічне” сприяє увиразненню саме того, чим є філософія та філолософічне існування, словами дослідника – “це лабораторія форм життя, які є також формами думок, котрі
філософські твори перетворюють на дієву теоретичну доктрину” [4: 133]. При цьому,
філософська доктрина функціонує не як абстрактна система концептів, а як матеріально
(тобто у формі тексту) транскрибований дискурс. Оскільки мовознавчий дискурсивний
аналіз зазвичай застосовується для тлумачення художніх текстів, поняття “біографічне”
виступає у дослідженні біографічного дискурсу своєрідною точкою перетину між літературознавчими та суспільними науками. А предметом дискурсивного аналізу виступають
тут еволютивність висловлювача в конкретному полі висловлювання; критерії та форми
встановлення призначення висловленого (фр. “vocation énonciative”); розрізнення між
особою, письменником та скиптором; явище паратопії тощо.
Таким чином, вивчаючи життєпис у художньому творі, слід розрізняти біографічний
наратив та біографічний дискурс. Якщо дослідження біографічного наративу вимагатиме застосування, приміром, літературознавчих наратологічних методик, то для студії
біографічного дискурсу дієвими теоретичними інструментами можуть стати мовознавчий дискурсивний аналіз, філософський концепт “біографічне”, а також здобутки інших
гуманітарних наук, які приділяють увагу перформативній функції життєписів.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ОБЪЕКТ
ИССЛЕДОВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Статья посвящается функционированию биографического нарратива и биографического дискурса в гуманитарных науках с целью определения особенностей междисциплинарного подхода в изучении биографии, особенно в перекрестных студиях, которые
осуществляются специалистами социальных наук и литературоведения. Подчеркнута
разница между содержанием понятий “биографический нарратив” и “биографический
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дискурс”, указано отличие научных методик, которые их изучают как в художественных,
так и не художественных текстах. Отдельное внимание уделено использованию в исследовании жизнеописаний дискурсивного анализа. Рассмотрен термин Д. Менгено “биографическое”, который выступает в исследовании биографического дискурса точкой пересечения между литературоведческими и социальными науками.
Ключевые слова: биография, биографическое, биографический нарратив, биографический дискурс, дискурсивный анализ.
Hromyk A., аssistant professor
Yuriy Fedkovych Chernivtsi national university, Chernivtsi
LIFE STORY AS AN INTERDISCIPLINARY OBJECT OF STUDY IN THE
HUMANITARIAN SCIENCES
The article deals with the problem of functioning of the biographical narrative and the
biographical discourse in the humanitarian sciences with the aim of determination of the
interdisciplinary approach to the biographical research, particularly in the crossing studies
realized by the authority in the field of the humanities and literature. Attention is paid to the
difference between the definitions of biographical narrative and the biographical discourse.
Key words: the biography, biographique, the biographical narrative, the biographical
discourse, discourse analysis.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ В ЇХНІЙ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ

УДК 811.162.1’255.4
Зарубенко Т., молодший науковий співробітник
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Київ
ПЕРЕКЛАД «ОДІССЕЇ» В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПЕТРА БАЙДИ
Статтю присвячено першому повному перекладу «Одіссеї» Гомера П. І. Ніщинським
українською мовою, лексика якого репрезентує реалії українського побуту і культури.
Досліджувана лексика органічно адаптує грецький оригінал на українському ґрунті.
Ключові слова: грецький оригінал, перекладний еквівалент, український національний компонент, семантика, синонімія, лексико-семантична група.
В українському культурному житті 2-ї пол. ХІХ ст. постало ім’я Петра Байди. Під
таким псевдонімом писав Петро Іванович Ніщинський – український поет, композитор,
перекладач, фольклорист. Його переклад Одіссеї Гомера привертає особливу увагу дослідників як перший повний переклад грецького оригіналу українською мовою.
Народився П. І. Ніщинський 21 вересня 1832 р. у селі Неменка Липовецького уїзду на
Київщині в сім’ї псаломщика. Він здобув музичну освіту в Київській духовній семінарії,
співав у церковних хорах, а з 1850 р. – хорист російської церкви при посольстві в Афінах.
У 1856 р. П. І. Ніщинський закінчив філологічний факультет Афінського університету
зі званням магістра. Наступного року він повернувся на батьківщину і почав викладати
грецьку мову та російську словесність у Петербурзі. Із 1860 р. П. І. Ніщинський живе
в Одесі, тут видає журнал «Гермес». У 1865 році його призначають викладачем грецької мови в 2-у Одеську гімназію. Протягом 25 років П. І. Ніщинський викладав у різних навчальних закладах Одеського округу (Одеса, Ананьєв, Бердянськ). У 1890 році
він вийшов у відставку. Помер Петро Іванович Ніщинський 4 березня 1896 року в селі
Ворошилівка Вінницької області в будинку своєї дочки.
Літературна й музична творчість Ніщинського невід’ємні одна від одної. У його музично-літературних творах «Козак Софрон», «Байда», «Ой, гук, мати, гук» відображена боротьба українського народу за незалежність. Особливе місце у творчому доробку
Ніщинського належить невеликій п’єсі «Вечорниці», яка є інтермедією до задуманої ним
опери «Назар Стодоля». Цей музичний шедевр – жива картина народного життя – має
самостійне значення й містить широко відомі пісні «Добрий вечір, паніматко», «Закувала
та сива зозуля» та ін. Ніщинський також написав кілька пісень-романсів про гірке дівоче життя, які стали популярними: «Порада» («Дівчинонько, голубонько»), «У діброві
чорна галка». Грецькою мовою він переклав «Слово о полку Игоревім», українською –
«Одіссею» та шість пісень «Іліади» Гомера, «Антигону» Софокла. П. І. Ніщинський працював і на теренах вітчизняної лексикографії: допомагав керівникові одеської «Громади»
© Зарубенко Т., 2014
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відомому науковцю М. Комарову (знаному під псевдонімами М. Уманець, М. Комар)
в укладанні російсько-українського словника. Результати цієї роботи під назвою «Словар
російсько-української мови» були видані у Львові Товариством ім. Т. Г. Шевченка протягом 1893–1898 рр. [7].
Можливо, саме багаторічна лексикографічна праця допомогла П. І. Ніщинському
в роботі над перекладом «Одіссеї». В одеському альманасі «Нива» 1885 року було опубліковано перший уривок з «Одіссеї» в його перекладі – шосту пісню. Публікація не залишилася без уваги, про це свідчать схвальні відгуки І. Я. Франка і В. П. Горленка. Так,
наприклад, В. П. Горленко, тогочасний критик, високо оцінивши переклад шостої пісні, зазначає, що повний переклад «Одіссеї», рівноцінний надрукованому уривкові, став
би в українській літературі важливою подією. Критика назвала гекзаметри «Одіссеї»
П. І. Ніщинського прекрасними, вірш вільним і легким, а мову – простою, без жодного
вимушеного звороту, тобто цілком органічною, із властивою їй «щирою народністю». Як
зазначає К. С. Забарило, у перекладі відсутня штучна архаїзація та зайві запозичення з
інших мов [4, 24–25].
Переклади «Одіссеї» українською мовою тісно пов’язані з досі актуальною проблемою українізації першотвору. Як вважають дослідники, зокрема П. А. Содомора, неможливо відтворити рідною мовою чужомовний твір не використовуючи реалії українського
побуту та культури [5, 159]. П. І. Ніщинський жив і творив у період, відомий у вітчизняній історії як «народництво», для якого характерна тенденція до ідеалізування козацького
ладу з погляду національного та соціального мотивів, а тому, цілком закономірне і використання елементів народнорозмовної і просторічної мови [2, 22]. Цілком імовірно,
на Ніщинського вплинули ідеї революційної інтелігенції, яка саме в селянстві бачила
рушійну силу. А відтак свій вибір «Одіссеї» для перекладу митець пояснює тим, що в поемі змальовано сім’ю, господарство, торгівлю, побут народу.
Загалом в українському перекладі «Одіссеї» лексика нейтральна. Вона репрезентує
стан розвитку української мови в ХІХ ст. і тому, за спостереженням А. О. Білецького,
у тексті трапляються слова, не властиві сучасній літературній мові, наприклад: побит
замість побут, спасти замість урятувати [1, 651].
Щоб полегшити сприйняття твору, віддаленого від його часу, Ніщинський надає
грецьким власним іменам української форми: Нестеренко, Пелієнко, Кадмівна і т. д. Для
цього перекладач використовує різноманітні засоби: наприклад, суфікси, переважно -енко, властиві українським прізвищам: Kpонiєнкy пан-оче, владико, й царю над царями!
(І, 45); Перше за всіх на сю рiч обiзвавсь Антиной Евпейфенко (І, 383); 3нов йому так
Евримах Полибенко почав говорити (І. 399); Потiм пiшла до Hoiмoнa, до Фронiєнка й
просила Доброго човна iй дати (ІІ, 386–387).
По-іншому перекладач використовує загальновживану лексику. Так, зокрема, він нерідко в перекладі «Одіссеї» вживає лексему лицар. Це слово, на думку А. О. Білецького,
у нашому уявленні пов’язується з середньовіччям, а не з гомерівською епохою [1, 651].
Проте зазначимо, що в сучасній українській літературній мові, як свідчить Словник
української мови (в 11 т.), слово лицар розширило свою семантику і не обмежується
лише середньовічним змістом. Так, словник тлумачить реєстрове лицар як багатозначну
одиницю за допомогою трьох рубрик: 1. іст. Західноєвропейський середньовічний феодал, який належав до військово-дворянського стану. 2. іст. Вільний козак-запорожець,
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якому властиві козацька доблесть і воєнне мистецтво. 3. перен. Самовідданий, благородний захисник кого-, чого-небудь. Перша й друга рубрики стосуються семантики слова
лицар як історичної лексеми, пов’язаної із середньовіччям і з козаччиною. У перекладі
П. І. Ніщинського цю лексему вжито в таких контекстах: Музо! повідай мені про бувалого лицаря того, що наблукався по світу, столицю Троян зруйнувавши (І, 1–2); Лицарi
другi усі, натерпiвшися горя у Трої Та од вiйни i од моря утікши, вернулись до дому (І, 11–
12); Щоб Одісей, лицар славний, запевне до дому вернувся (І, 83). Лексична семантика
слова лицар у кожному з наведених прикладів різна. Так, у першому слово лицар ужито
з означенням бувалий – бувалого лицаря, і, як видно, його семантика тяжіє до першого з
трьох значень, зафіксованих у тлумачному словнику. Наступний приклад, де слово лицар
у формі називного відмінка множини має контекстне оточення другі усі, натерпівшися
горя…, вернулись додому, на нашу думку, засвідчує лексичне значення, близьке до сучасного ‘чоловік’. В останньому з наведених прикладів П. І. Ніщинський, використовуючи
двокомпонентне словосполучення «іменник + прикметник» з іменниковою препозицією лицар славний, – надає слову лицар семантичного відтінку ‘воїн’. Як бачимо, такого
значення сучасне слово лицар у лексико-семантичній системі української літературної
мови не має. У перекладі Бориса Тена, який сьогодні вважається «академічним» [6, 12],
використані лексеми муж, інші, велемудрий: Музо, повідай мені про бувалого мужа, що
довго Світом блукав (Тен І, 1–2); Інші, кому пощастило уникнуть загибелі злої, Дома
були вже, війни й небезпеки на морі позбувшись (Тен І, 11–12); Щоб Одіссей велемудрий
щасливо додому вернувся (Тен І, 83).
Женихів, які бешкетують у домі Одіссея, П. І. Ніщинський називає словами джигуни, непотрібники, гульвіси: В руки взяла з наконечником мідним, блискучим та гострим
Списа великого та довгого, щоб під час зупиняти Тих джигунів невгавучих, що так
на обиду охочі (І, 99–101); Як би повернувся Сам пан-отець, розiгнав би усіх заразом
непотрiбникiв (І, 115–116); Потiм, як вже i наїлися досить i в смак напилися, Iнчая
пяним гульвiсам скотилась на думку забава (І, 150–151). Лексема джигун тлумачиться
у СУМі як розм. 1. Те саме, що баламут 2. [БАЛАМУТ, а, ч. 2. Той, хто залицяється до
жінок, настирливо домагається взаємності в коханні; спокусник, зальотник]. Словник
української мови Бориса Грінченка фіксує цю лексему у формі джиґу́н і тлумачить її
за допомогою російських перекладних синонімічних еквівалентів ‛повеса; ловелас’: Ой
джиґуне, джиґуне, який ти ледащо. Лавр. 61. Ой джиґун, джиґун, джиґунець, який гарний молодець. Чуб. V. 1125. У перекладі Тена вживається лексема герой: Спис бойовий
у руки взяла з наконечником мідним, Гострий, міцний і важкий, що ним побивала героїв
Шереги гнівом охоплена донька всевладного батька (Тен, І, 99–101).
Ужите П. І. Ніщинським слово непотрібник, у Словнику української мови не зафіксовано. Натомість у його реєстрі представлено лексему непотріб і його словотвірне
гніздо – непотрібний, непотрібність, непотрібно. Від слова непотріб за словотвірною
моделлю «іменниковий корінь + суфікс -ник» поетом утворено іменник чоловічого роду на позначення людини з певними характерними рисами – непотрібник. Реєстрове
непотріб є багатозначним утворенням у системі сучасної української літератної мови
і має такі значення: «1. род. непотребу, збірн. Непотрібні речі. 2. род. непотреба, перен.
Нікчемна людина. (СУМ, V, 364). Близьке до сучасного витлумачення слова непотріб подано і в словнику Бориса Грінченка за допомогою російських перекладних синонімічних
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відповідників: «1) Все ненужное, негодное, плохое. 2) Негодникъ» (Гр., 2, 555). Отже,
П. І. Ніщинський уживає оказіоналізм непотрібник як синонімізований відповідник слову непотріб у другому значенні – ‛нікчемна людина, негідник’, можливо, намагаючись
зберегти віршовий розмір грецького оригіналу. У сучасному перекладі Бориса Тена використовується стилістично нейтральне слово женихи: І думкою батька собі уявляв благородного, як він З’явиться раптом і всіх женихів повигонить із дому (Тен, І, 115-116).
У словнику Грінченка це слово тлумачиться описово: ‘молодой человек, ухаживающий
за девушкой и пользующийся её взаимностью; это название имеетъ место только до формального сватовства, после которого он называется уже молодым’ (Гр., 1, 478). В академічному тлумачному словнику лексичне значення слова жених ‘чоловік стосовно до
жінки, з якою збирається узяти шлюб; наречений, нар.-поет. суджений’ поширюється
також семантикою ‘про неодруженого чоловіка, що збирається одружуватися’ і ‘розм.
про молодого чоловіка, що може вже одружуватися’ (СУМ, ІІ, 519).
У своєму перекладі П. І. Ніщинський використовує слово гульвіса в таких контекстах: що б гiсть його любий, Сидючи окpiм гульвiсiв, не чуючи галасу пяних, Страви
у смак попоїв i як сьлід вiдпочинув з дороги (І, 132–134); Потiм, як вже i наїлися досить i в смак напилися, Iнчая пяним гульвiсам скотилась на думку забава (І, 150–151);
Телемах, головою схилившись близенько к Афині, Що б не почули гульвiси, почав синёокiй
казати (І, 156–157). Історія цього слова, як свідчать етимологічні лексикографічні джерела, досі не має однозначного пояснення. Щоправда, дослідники одностайні в тому, що
за своєю формою це слово двокомпонентне. Більшість учених вважають слово гульвіса
результатом «видозміни давнішого *головіса .., утвореного з основ прикметника *голий і
дієслова -вісити (пор. [вѕса] «тягар»)», унаслідок «зближення з основою дієслова гулźти
(гуль-бf, гуль-нź тощо) (ЕСУМ, 1, 618). За значенням українське гульвіса співвідносне
з російськими іменниковими ([вислźй, вислźйка, вислeха, вислtна, вислźга] «ледачий
волоцюга, гульвіса; жінка легкої поведінки») і дієслівними ([вислźйничать] «в’язнути
до когось, зачіпати, безнастанно лащитися, виснути на шиї; гультяювати») діалектними
одиницями (ЕСУМ, 1, 618). Лексема гульвіса тлумачиться у Словнику української мови
як розмовне: ‛той, хто любить гуляти (у 2–4 знач.), проводити час, влаштовуючи легковажні витівки, вигадки і т. ін.’. Словник Грінченка фіксує це слово зі значенням ‛гуляка,
повеса, шалопай’. У відповідних перекладних контекстах Борис Тен уживає лексеми зухвальці, женихи та інші: Сам на стільці біля неї узорчатім сів якнайдалі Від женихів, щоб
криком своїм не завадили гостю їжу спокійно вживати, хоча й до зухвальців потрапив,
Та наодинці про батька відсутнього щось розпитати (Тен, І, 132–135); Потім, коли
уже голод і спрагу вони вдовольнили, Зразу ж і іншим серця женихів забуяли бажанням
(Тен, І, 150–151); Саме тоді Телемах Афіні сказав ясноокій, Голову близько схиливши,
щоб інші його не почули (Тен, І, 156–157). Варто зазначити, що слово зухвалець не зафіксоване у словнику Грінченка, хоча представлені спільнокореневі реєстрові лексеми –
прикметник зухвалий (‘дерзкий’) та іменник зухвальство (‘дерзость, наглость’) (Гр., 2,
189). Натомість слово зухвалець подано в реєстрі Словника української мови з лексичним
значенням ‘зухвала людина’ (СУМ, ІІІ, 735) і безпосередньо пов’язане зі змістом багатозначного прикметника зухвалий: «1. Який не виявляє належної поваги, пошани до кого-,
чого-небудь. // Який виражає неповагу (про погляд, очі і т. ін.). // Дуже грубий, нахабний.
2. Відчайдушно сміливий» (СУМ, ІІІ, 735).
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Українські лексеми гульвіса і зухвалець на перший погляд можуть видаватися синонімічними, бо їх об’єднує вказівка на людину, переважно чоловіка, яка поводить себе легковажно, відчайдушно. Проте Ніщинський обирає саме слово гульвіса, яке більш м’яко
характеризує людину. Борис Тен віддає перевагу лексемі зухвалець, щоб підкреслити
грубість, нахабність чоловіка.
На відміну від попередньої лексико-семантичної групи, компоненти якої мають
яскраво виражений оцінний характер, П. І. Ніщинський використовує також слова, які
вказують на різні види діяльності людини і поєднуються за загальною семантикою ‘слуга’: джура, гонець, наймичка, покоївка, клопотуха, челядинці, рабиня. Лексема джура
має таке значення в Словнику української мови: ‛на Україні в XVI–$5VIII ст. – зброєносець у козацької старшини’ (СУМ, ІІ, 263). Словник української мови Грінченка подає
тлумачення ‛козацкій слуга-товариш, оруженосецъ, ходившій вмhстh съ козакомъ въ
походы и битвы’ (Гр., 1, 377). У перекладі «Одіссеї» П. І. Ніщинський використовує це
слово у таких контекстах: Проворниї джури вино розбавляли В кухвах i губками шпарко
стали шаровали Та роскладали пред кожним i мясом усіх обносили. (І, 110–112); А жваві
джурі в келишки вина наливали до верху (І, 148). Борис Тен у відповідних фрагментах
тексту використовує три лексеми слуги, окличники, хлопчики: Слуги меткі та окличники з ними: одні у кратерах Воду мішали з вином, а другі дірчатими мили Губками довгі
столи й на середину їх виставляли Інші ж – м’яса на них розкладали шматки незліченні
(Тен, 1, 109–111); Хлопчики аж по вінця напою влили у кратери (Тен, І, 148). Іменник
гонець тлумачиться у Словнику української мови як ‘особа, яку посилають з терміновим
дорученням, повідомленням; посланець’. Ніщинський уживає його у значенні ‘слуга’:
Потiм явився гонець i почав їх вином частувати (І, 143); Й їм гонці бравiї з глечикiв воду
на руки зливали (І, 146); Зараз тут кобзу гонець голосную, мережану гapнo, Фимiю руки
подав (І, 153–154). У своєму перекладі Тен послідовно користується лексемою окличник:
Часто й окличник до них підходив вина доливати (Т, І, 143); Воду їм чисту на руки
окличники стали зливати (Т, І, 146); Фемію в руки окличник кіфару подав пречудову
(Т, І, 153). Словник української мови фіксує іменник окличник з поміткою рідко і його
значення повністю збігається зі значенням слова оповісник (ОКЛИЧНИК, а, ч., розм. Те
саме, що оповісник; ОПОВІСНИК, а, ч. Той, хто оповіщає кого-небудь про щось, СУМ,
V, 665, 718). Для номінації слуг жіночого роду П. І. Ніщинський звертається до лексем
наймичка, рабиня, покоївка, челядинка: Наймичка глечик внесла золотий, щоб руки Воду
зливать їм над срібною мискою (І, 136–137); 3 верху по сходах високих спустилася в низ,
а за нею, А за нею двi молодi покоївки (І, 330–331); А бiля неї по сю и по ту руч її покоївки
(І, 335); В кошиках кожному хліб пiдносили рабині пригожi (І, 147); Мамкою була вона
Телемаху й ёго ще с пелюшок Грудьми кормила й любила найбiльш з усіх челядинців (І,
433-434). Борис Тен уживає один і той самий іменник – служниця: Воду служниця внесла в золотому чудовому глеку – Руки вмивати – й поволі над срібним цеберком зливала
(Т, І, 136–137); Зверху по східцях високих зійшла вона вниз потихеньку, Ще й не сама, з
нею разом зійшли й дві служниці додолу (Т, І, 330–331); В неї обабіч стояли обидві служниці дбайливі (Т, І, 335); Свіжого хліба служниці наклали їм кошики повні (Т, І, 147);
Телемаха ж любила Більше, ніж інші служниці, бо змалку його доглядала (Т, І, 434–435).
Український національний компонент у Ніщинського чітко виявляється в називанні
співця кобзарем, а інструмента, на якому він грає – кобзою: Славний кобзарь серед них
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там сьпiвав, а тi мовчки сиділи Й слухали пiсню (І, 325); Гipко заплакавши, так почала
говорить кобзаревi (І, 336); Скомпоновали їх все кобзарi про діла та про славу богiв i
смертних людей (І, 338–339); Зараз тут кобзу гонець голосную, мережану гарно, Фимію
руки подав, і той мусив їм грати й співати (І, 153–154). Кобзар за Словником української
мови – ‘український народний співець, що супроводить свій спів грою на кобзі’, кобза –
‘старовинний український струнно-щипковий музичний інструмент’. В. В. Жайворонок
у словнику-довіднику „Знаки української етнокультури” зазначає, що кобза – попередниця бандури, яка з ХVІІ ст. вважалася національним українським інструментом [3:
26]. За П. О. Кулішем, кобза – символ українського відродження [3: 293–294]. Борис Тен
у цих контекстах користується синонімами пісняр, співець, аед: Пісню славетний співав
їм пісняр, а вони всі сиділи Й слухали мовчки (Т, І, 325); Вмившись сльозами, вона божественному мовить співцеві (Т, І, 336); Фемію, знаєш пісень ти багато, що смертних
чарують, Подвиги ними людей і богів уславляють аеди (Т, І, 337–338). У перекладі Тена
музичний інструмент сліпого співака зберіг давньогрецьку назву кіфара, ‘у стародавніх
греків – струнний щипковий інструмент, подібний до ліри’: Фемію в руки окличник кіфару подав пречудову (Т, І, 153).
Якщо символом українського відродження є кобза, то символом влади – булава. Тож
цілком логічним видається те, що ця українська символіка виявляється і в перекладі
Ніщинського. Так, лексему булава вжито в такому контексті: Taм-то в сей день з булавою
сидів, оборона Ахеян, Нестор Геренський; навколо-ж сини позбiрались (ІІІ, 409–410).
Словник української мови фіксує у цьому слові з поміткою історичне значення ‘палиця з
кулястим потовщенням на кінці, яка була колись військовою зброєю’ з відтінком ‘така ж
палиця як символ влади’. В. В. Жайворонок уточнює, що булава – це «палиця з кулястим металевим потовщенням на кінці, оздобленим коштовними самоцвітами, у княжі
часи булла військовою зброєю, за Козаччини стає символом влади («До булави треба
голови»), гетьманської гідності» [3, 59]. Борис Тен у своєму перекладі послідовно користується лексемою берло: Нині тут Нестор старезний сидів, оборона ахеїв, З берлом
в руках; а навколо, з своїх повиходивши спалень, Разом сини його всі позбирались (Т, ІІІ,
411–413); Став посередині зборів. Тоді йому берло у руки Вклав окличник Пейсенор, в порадах розумних умілий (Т, ІІ, 37–38); Гнівно слова ці він вигукнув, берло відкинув на землю
(Т, ІІ, 80). Слово берло фіксується Словником української мови також з поміткою історичне у значенні ‘палиця, оздоблена коштовним камінням і різьбою; символ, знак влади’.
Іменники булава і берло виступають синонімами в перекладі Ніщинського: Став вiн посеред громади, i Писинор, гонець вельми мудрий, Берло подав ёму в руки, як водиться завше на радах (ІІ, 37–38); Так от сказавши, во гнівi вiн берлом торохнув об землю (ІІ, 80).
Перекладаючи в тексті «Одіссеї» назву, яка вказує на засіб пересування по воді,
Ніщинський уживає переважно лексему човен з низкою означень: чорний, прудкий, скороходний, легкий, просторий, добрий, синєносий, бистрий, голий, чужий, підкреслюючи
певні особливості цієї реалії. Пор.: Славні Ахейці поплили на човнах своїх скороходних, І
от с тієї пори ми вже з ним і не бачились більше (І, 211–212); Старший синок ёго те-ж з
Одиссеем давно вже пiд Трою, кiньми богату, поїхав на човнах нових та просторих (ІІ,
17–18); Я тобi давний отцевий приятель i дам тобi човен легкий, новий да i сам те-ж
пущуся с тобою у мope (ІІ, 286–287); Все обрядивши на чорному човні, як сьлід по морському, Чаши наляли до верху вином (ІІ, 429–430); п’ять же останніх човнiв синеносих
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та бистрих Biтpом сердитим й водою в Єгипет далекий занесло (ІІІ, 298–299). Борис
Тен у перекладі використовує іменники корабель і судно: Ще перед тим, як подавсь він
до Трої, куди з ним і інші – Вицвіт аргеїв – на суднах своїх попливли крутобоких. З того
часу ні мене він, ні я Одіссея не бачив (Т, І, 210–212); Син-бо коханий його з Одіссеєм
поплив богорівним В суднах просторих у той Іліон, що славиться кіньми (Т, ІІ, 17–18);
Бистрий тобі корабель споряджу й сам поїду з тобою (Т, ІІ, 287); Снасті усі закріпивши на чорнім судні бистрохіднім, Повні по вінця вина мореплавці поставили чаші (Т, ІІ,
430–431); Із них тільки п’ять кораблів синьоносих Аж до самого Єгипту водою і вітром
загнало (Т, ІІІ, 299–300).
Використання іменників човен, корабель і судно у наведених контекстах видається цілком прийнятним з огляду на те, що їх можна відносити до мовних одиниць,
пов’язаних синонімізованими відношеннями. Так, лексема човен в українській мові, крім
свого основного значення ‘невелике, перев. веслове судно’, тлумачиться також і як ‘назва деяких видів невеликих військових суден’ (СУМ, XI), а слово корабель у першому
значенні – ‘велике морське судно’ (СУМ, IV). Варто зазначити, що в українського читача саме лексема човен як перекладний україномовний відповідник назві грецької реалії
цілком природно може асоціюватися з козацькою добою, коли козаки на легких човнах
ходили в походи, а отже, ставали зрозумілішими й описані Гомером події. Проте перекладач не обмежується тільки цим словом.
Так, у пісні, присвяченій від’їзду Одіссея з острова німфи Каліпсо, Ніщинський користується не словом човен, а лексемами байдак і плавник: Вийшов плавник в Одиссея
на славу: широкий та довгий, Як може бути найбiльший байдак, або iнший великий
Човен, яких тiльки вмiлії роблять майстрi корабельнi (V, 255–257). Байдак тлумачиться
у Словнику української мови як застаріле: ‘великий човен, яким плавали по річках і морю’. В. В. Жайворонок у словнику-довіднику «Знаки української етнокультури» підкреслює, що байдак – це «старовинний великий човен, на якому плавали (звичайно козаки)
по річках і морю; символ небезпечного, пригодницького життя» [3, 24]. Лексема плавник
має значення ‘дерева, уламки дерев, розбитих суден і т. ін., які плавають у воді або викинуті водою на берег’ (СУМ, VІ, 557). Ніщинський цим іменником перекладає реалію,
яка позначає засіб пересування по воді: Довгих бервен нарубавши, приймайсь плавника
будувати, Що б як безпешнійш ти міг би снувати по синёму морю (V, 162–163); На
плавнику плисти кажеш тaкую далеку дорогу, Трудну й зовсім небеспешну (V, 174–175);
3 сіми словами надбiгла страшенная хвиля й об кaмiнь Трахнула всім плавником; затрусився плавник, завертівся, Випало з рук Одиссея трепло, й Одиссей сам шубовстнув
В воду геть-геть таки од плавника (V, 313–316). Борис Тен для перекладу цієї реалії
використовує лексему пліт, яка має значення ‘скріплені в один або декілька рядів колоди
для сплаву або для переправи на них по воді’ (СУМ, VІ, 587): Йди ж бо великі дерева
рубай та міддю збивай з них Пліт широкий (Т, V, 162–163); Перепливти на плоту мені
кажеш страшну й небезпечну Моря глибінь (Т, V, 174–175); Сам він далеко від плоту
упав і стерно із ослаблих Випустив рук (Т, V, 315–316).
Засоби пересування по землі П. І. Ніщинський передає словами бричка, візок: Iдьже на човнї прудкому cвоїм та з своїм товариством! Чи то по суху ти хочеш, так
от тобi коні i бричка (ІІІ, 321–322); Діти! Тепер запряжiть Телемаховi як найскорiйше
Коней баских у вiзок, що б свою поскiнчив вiн дорогу (ІІІ, 473–474). Іменник бричка
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тлумачиться у Словнику української мови як ‘легкий візок для їзди, іноді з відкидним
верхом’. Етимологічний словник української мови зазначає, що бричка – запозичення з
польської мови; п. bryczka, bryczyna, bryka, каш. [brička] виводиться (через н. Birutsche
«двоколісний тарантас») з іт. biroccio (baroccio) «двоколка», що походить від лат. birota,
утвореного з основ прислівника bis «двічі» і іменника rota «колесо» (ЕСУМ, 1, 260).
Лексема візок фіксується у Словнику української мови у двох значеннях: 1. Зменш. до
віз 1 [ВІЗ, воза, ч. 1. Засіб пересування на чотирьох колесах з кінною або воловою тягою
здебільшого для перевезення вантажів]; 2. заст. Екіпаж на ресорах із дверцятами та вікнами, іноді – з відкидним верхом (СУМ, І, 667, 669). Борис Тен послідовно користується
у перекладі іменником повіз, який Словник української мови тлумачить з поміткою застаріле ‘екіпаж’ (СУМ, VI, 671): Нині ж рушай на своїм кораблі із гребцями своїми Чи
суходолом, як хочеш, – стоять он і повіз, і коні (Т, ІІІ, 323–324); А ти юнака, що гостює
у тебе, Повозом виряди з сином; звели запрягти йому в повіз Коней, ходою найшвидших
і силою самих найкращих (Т, ІІІ, 368–370). Іноді Тен уживає для позначення цієї реалії
лексему колісниця: Так він сказав, і, слухняно скорившися батьковій волі, Зразу ж, негайно впрягли в колісницю баских вони коней (Т, ІІІ, 477–478).
Отже, незважаючи на деяку українізацію гомерівської поеми, П. І. Ніщинському вдалося детально зберегти формальні й семантичні особливості та нюанси оригіналу, використовуючи весь арсенал засобів сучасної йому української мови, зокрема синонімічні, словотвірні та різноманітні лексичні відповідники. Переклад «Одіссеї» Ніщинського
став подією в українській літературі ще й тому, що це був перший повний переклад поеми гекзаметром, віршовим розміром оригіналу.
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The article is devoted to the first full translation of Homer’s “Odyssey” translated into
Ukrainian by P. Nischynsky. Ukrainian language vocabulary which represents the realities
of Ukrainian life and culture. The study vocabulary seamlessly adapts Greek original on
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МОВИ. ЗАПОЗИЧЕННЯ ІСПАНСЬКИХ ТЕРМІНІВ
Стаття присвячена іспанським запозиченням, які потрапили в чеську мову в різні
періоди її розвитку. Проаналізовано зміни, яких зазнали одиниці, запозичені з материкової та латиноамериканської іспанської мови. Визначено роль іспанської мови у формуванні чеської термінології упродовж кількох століть: від Середньовіччя до наших днів.
Ключові слова: чеська мова, міжмовні контакти, іспанське запозичення, іспанізм,
термін іспанського походження, семантичні та формальні зміни лексичної одиниці.
© Федонюк В., 2014

19

Визначальною рисою розвитку чеської мови кінця ХХ– початку ХХІ ст. є інтенсивне збагачення її словникового складу лексикою іншомовного походження. Запозичення
нині активно проникають в усі літературні стилі чеської мови, її писемну та усну форми.
У працях деяких вчених спостерігається перебільшення впливу англійської мови на розвиток сучасного чеського лексикону. Опосередковані англійською мовою іномовні лексеми, зокрема іспанізми іноді неправомірно зараховуються до англіцизмів.
Іспанські запозичення займають помітне місце у словниковому складі чеській мові. Ці одиниці відіграють важливу роль в оновленні та модернізації чеського лексикону.
Разом з тим у вітчизняній (українській) славістиці іспанізми у чеській мові ще ніколи не
були об’єктом самостійного вивчення. Незважаючи на неодноразове звернення до них
в працях чеських лінгвістів [1;2;3;4], у богемістиці досі немає присвяченого цій проблематиці, комплексного, узагальнюючого дослідження.
Метою статті обрано визначення ролі іспанських запозичень у розвитку термінологічної системи літературної чеської мови на різних історичних етапах. Досягнення її
передбачає розв’язання таких задач: формування корпусу термінів, які своїм походженням пов’язані з іспанською мовою; встановлення галузей, термінологія яких активно поповнювалась іспанськими запозиченнями; аналіз семантичних та формальних змін, які
зазнавали іспанізми в процесі їх адаптації до норм чеської мови; опис зрушень, які відбулись в семантичній структурі іспанізмів у сучасній чеській мові.
Матеріалом дослідження слугували різні типи словників чеської мови та тексти з
засобів масової інформації, а його предметом – вилучені з них іспанізми, які потрапили
в чеську мову внаслідок безпосередніх контактів з іспанською мовою або опосередковано – через іншу європейську мову.
У словниковому складі сучасної чеської мови напрочуд багато запозичень з іспанської
мови. Поповнення іспанізмами чеського лексикону відбувалось постійно, хоча й не з однаковою інтенсивністю в різні історичні епохи. Унаслідок цього слова іспанського походження потрапили не тільки до літературної чеської мови, текстів художніх та публіцистичних
творів, але й продовжують активно використовуватись в щоденному чеському мовленні.
Чимало іспанських запозичень поповнило різні групи спеціальної чеської лексики – військової, економічної, будівельної, поліграфічної, археологічної спортивної, мистецької. Серед них зустрічаємо застарілі та нині активно використовувані в чеському
мовленні іспанські слова. До іспанізмів, що вже втратили актуальність для чехів, належать деякі військові номінації на позначення морських суден, наявність яких перетворила середньовічну Іспанію в колоніальну державу. Сюди можна віднести galeona
«середньовічний іспанський вітрильник», galion «вітрильник подовженої форми,XIVXV ст.», karaka «військовий або торговий парусний корабель, XIV-XVI ст.», karavela
«середземноморський вітрильник, XV-XVI ст.», galeota «весловий човен, XVI-XVII ст.».
Іспанізмами за своїм походженням у чеській мові є й назви деяких військових угрупувань (eskadrila «невеличка ескадра військових кораблів», guardia «королівська охорона»), частин судна (kasko «корабельний корпус»), холодної зброї ( espadon «шпага, меч»
[5:79]).Cемантика більшості одиниць цієї групи на чеському ґрунті зазнала помітних
змін. Так, зокрема armáda, що позначала на час її запозичення «флотилію військових
кораблів», а зараз в іспанській мові стосується військово-морських та військово-повітряних сил, перетворилась у чеській мові на узагальнену назву «сукупності збройних сил»
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та «великих військових підрозділів спеціального призначення», напр.: pozemní armáda
«сухопутні війська», tanková a. «танкова армія», letecká a. «військово-повітряні сили»,
vysadková a.«повітряно-десантні війська». Під впливом політико-економічних змін, що
стались у світі в кінці минулого – на початку нинішнього сторіччя, у чеському мовленні
появились нові термінологічні словосполучення із словом armáda на позначення «національних збройних сил» та «об’єднаних міждержавних військових формувань»: česká
armáda, armáda České republiky, ukrajinská armáda, ruská armáda, společná evropská
armáda, evropská federální armáda, společná armáda, evropská armáda. Останнім часом
у зв’язку з відомими подіями в України у чеських ЗМІ та Інтернеті помітно активізувалось й вживання деяких термінологічних одиниць епохи соціалізму: Sovětská armáda,
Rudá armáda, Československá armáda, Ukrajinská povstalecká armáda, UPA.
В процесі пристосування до чеської мови у лексеми armáda виникло декілька нових
переносних значень. Одним із них стало «група людей, об’єднаних якоюсь спільною
ознакою: професією, сферою діяльності, соціальним статусом»,напр.: proletářká a. «пролетарії», modrá a. «залізничники», a. nezaměstnaných «безробітні», a .úředníků «чиновники» [6: 74]. Розвиток семантики цієї семантики в іспанського військового терміна став
можливим завдяки появі в чеській мові початку ХХ ст. словосполучення Armáda spasy
(кальки англ. the Salvation Army, укр. Армія спасіння) як назви міжнародної доброчинної релігійної організації, близької за принципами своєї будови до армійської структури. Останнім часом у чеському мовленні появилась ще низка словосполучень із словом
armáda, утворених за цією ж моделлю, на позначення «сукупності потойбічних, надприродних сил, пор.: boží armáda, armáda ducha svatého, armáda temnot, armáda zločinu.
У більш узагальненому, відсутньому в донорській мові значенні «будь-яке морське
судно» вживається зараз й іспанізм karavela, що до середини ХХ ст. асоціювався у носіїв
чеської мови виключно з «середньовічним трьох- або чотирьохщогловим парусником
зі складною системою вітрил, на якому Колумб перетнув Атлантичний океан»: plavil
se s karavelou..Vysvětlete prosím, proč..nenajdete místo na palubě lodi;..jsem pořídil mini
kaputovku, je to Caravela, olaminovaná šarpie s kýlem dělka 4,6 m i šířka 1,8 m.
Маючи обмежені можливості для використання в своєму основному предметнологічному значенні (у зв’язку із втратою актуальності позначуваної ним реалії), слово
karavela активно реалізує закладені в його семантичній структурі потенції у чеському
поетичному мовленні через т. зв. контекстуальні значення: «символ здійснення мрій»
(píseň Karavely naděje od Františka Novotného), «трактир у відлюдному місці» ( verš Kýbl
krve od Roberta Křešt’ana) тощо. Милозвучність та позитивні асоціації, пов’язані із нею
в чеському середовищі, роблять karavelu популярною в якості власної різноманітних
об’єктів, зокрема таких, що не мають нічого спільного ні з епохою великих географічних відкриттів, ні з мореплавством (nakladatelství Karavela, firma Karavela Properties,
Svaz chovatelů českého teplokrevníka Karavela, Karavela Travel cz.s.r.o., cestovní kancelář
Karavela). Наслідком міжмовною контамінації між karavela та англійським словом
caravel (так само від ісп. carabela) вважаємо назву популярного чеського творчого колективу taneční orchestr Karavel.
Тривале перебування згаданої іспанської лексеми у словниковому складі чеської мови створило сприятливі умови для запозичення назви «невеликого пасажирського літака
французького виробництва Caravelle», що трансформувалась в омонім у karavela.
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Нечисленними порівняно з одиницями попередньої групи є іспанізми на позначення
економічних понять. Незважаючи на тривале перебування у чеському лексиконі, більшість із них досі зберігають семантику, з якою були вони кілька століть тому запозичені
з іспанської мови, пор.: behetrie «феодальна залежність в середньовічній Іспанії», asiento
«угода між Іспанією та іншими державами в XVI-XVIII ст., яка гарантувала останнім виняткове право торгівлі та монополію на торгівлю певними товарами, зокрема рабами»,
tributos/tributo «т.зв. індіанське мито, сплачуване американськими колоністами іспанському королю на знак визнання його влади».
Лише поодинокі іспанські економічні номінації зазнали подальшого семантичного
розвитку. Це відноситься до лексеми embargo (від ісп. дієслова embargar «обмежити,
закрити»), яка до середини ХІХ ст. в чеському мовленні використовувалась лише в значенні «арешт корабля» [5:74], а згодом, перетворилась на полісемантичну одиницю й
стала номінацією цілої низки нових понять у багатьох суспільних сферах. За нашими
спостереженнями, цим словом в чеській мові зараз позначають: «бойкот», «заборону
експорту та імпорту певних видів продукції», «неприкритий тиск у сфері міжнародних
відношень у формі заборони на переміщення через кордон людей, зброї та транспортних
засобів», «заборону ввезення та вивезення окремих груп товарів як засіб економічного
тиску», «заборону експорту та імпорту», «заборону на ввезення та вивезення деяких видів товарів як дипломатичний засіб», «повну заборону торгівлі з якоюсь країною, або
обмеження ввезення та вивезення з її території певних товарів», «заборону на експорт
та імпорт певного товару», «заборону на обмін окремими товарами, торгівлю з деякими
країнами», «репресії в сфері міжнародних зв’язків у формі припинення торгівлі з державою з метою змусити її дотримуватись загальноприйнятих міжнародних чи регіональних
норм»,«тимчасова заборона на оприлюднення певної інформації».
Активне використання слова embargo в багатьох суспільно важливих сферах (політика, економіка, юриспруденція, міжнародні відносини) сприяло появі численних
дієслівних та прикметникових терміносполучень із цією одиницею: vyhlásit e. «оголосити ембарго», uvalit е. «накласти ембарго», zrušit e. na dovoz «відмінити ембарго на
поставки», uplatňovat e. «запроваджувати, застосовувати ембарго», zbrojní e. «ембарго
на поставку зброї», obchodní e. «торгове ембарго», hospodářské e. «економічне ембарго»,
potravinářské e. «ембарго на поставку продуктів», naprosté e. «цілковите ембарго», přísné
e. «суворе ембарго»), а також утворенню низки дериватів (embargační, пор.: e. listina
«документ про введення ембарго», embargovaný екон. «під забороною», embargovat «накладати/накласти заборону на що»; «досягати/досягти чого з допомогою заборони»).
В кінці минулого сторіччя у зв’язку з бурхливим розвитком інформаційних технологій та поширенням Інтернету в чеському мовленні у лексеми embargo появилось нове переносне з негативною конотацією значення «незаконне обмеження доступу суспільства
до інформації», напр.: .. řecké úřady odhodlaly zrušit informační embargo na pozorování
UFO nad řeckou metropolí; Embargo na případ Anička; Na případ krádeže je uvalené
přísně informační embargo.
Подальшого розвитку в чеському середовищі зазнала й семантика давнього запозичення eldorádo (ісп. dorado, букв. «позолочений») від el dorado pais «золота земля». Саме
так середньовічні іспанці називали міфічну місцевість, багату на золото та дорогоцінне
каміння. На розшук її упродовж десятиліть завойовників спонукали легенди тубільців,
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зокрема їх оповіді про місто Маноа (на березі озера Парімо в Колумбії) та його володаря
Моасо, який щоранку покривав себе позолотою та змивав її з себе перед відходом до сну.
Прагнення заволодіти скарбами цієї міфічної країни притягувало іспанських конкістадорів до латиноамериканського континенту протягом ХVI–XVIII ст., а далі поступово
згасло. У чеській мові лексема eldorádo появилась набагато пізніше, коли у Латинській
Америці виявили величезні поклади золота та приступили до їх розробки. З огляду на
потенційні можливості для розвитку регіону, які відкривав видобуток таких копалин,
у слова eldorádo в латиноамериканському середовищі виникло переносне значення «обітована землю», «вимріяний рай». Використання цієї лексеми у чеській мові з середини
минулого сторіччя в обох згаданих значеннях: «казково багата країна, місцем знаходження якою вважають Південну Америку»; перен. «вимріяна мета», «рай», «блаженство»,
зафіксували такі авторитетні чеські лексикографічні видання ХХ–ХХІ ст. як: Slovník
cizích slov Яна Кубішти та Ладислава Реймана [7:96], Slovník spisovné češtiny pro školu a
veřejnost [8:77] та Nový arademický slovník cizích slov [6:201].
Унаслідок подальшого ослаблення асоціативного зв’язку eldorádo з позначуваною
ним колись середньовічною (латиноамериканською) реалією, в чеському мовленні у нього появилось переносне значення: «місце, джерело спокою, щастя, краси та под.», притаманне раніш лише біблеїзму ráj, пор.: rybník byl e. pro děti; Horní tok Tiché Orlice
je eldorádem rybářů; Prostor za bývalou samoobsluhou se stal eldorádem skateboardistů;
Landaufzentrum Lohberg-Scheiben tak zní název druhého běžkařského eldoráda pod
Velkým Javorem; Mohlo tu být skutečné archeologické Eldorádo, nebýt hladu na kvalitní
kamení. Про адаптованість іспанізма eldorádo у чеському мовному просторі на зовнішньому (формальному) рівні свідчить наявність у нього відповідних іменникових категорій та відмінкових форм.
Останнім часом дедалі частіше це запозичення почало зустрічатись в індивідуальних назвах підприємств та творчих колективів, не пов’язаних своєю діяльністю з іспанською культурою (agentura s. r.o. Eldorado, skupina tradičné a netradičné trampské
písně Eldorado, CD skupina Eldorado rybářský kroužek Eldorado). Міжмовною (чесько-іспанською) контамінацією, яка посилилась в мовленні чехів з приєднанням Чехії
до Євросоюзу, можна пояснити появу номінацій типу: restaurace El Dorado, letísko El
Dorado internacional.
До рідко вживаних у чеській мові одиниць іспанського походження, що тим не менш
заслуговують на увагу, належать одиниці вимірювання. Заради зручності аналізу до цієї
групи віднесено запозичені в різні історичні періоди назви одиниць ваги, довжини та обміну. Більшість з них зараз знаходяться у чеській мові на периферії словникового складу
в зв’язку із неактуальністю позначуваних ними економічних понять, або поширена не
обмеженій території, напр.: adarme «давня міра ваги, що дорівнює 3/8 золотника, від
1,8 до 3,6 г», вживається в Чилі, palmo «міра довжини в Бразилії, від лат. palmus долонь», vara «міра довжини в латиноамериканських країнах, букв. «жердина»», cruzeiro
«грошова одиниця та купюра цієї вартості у Бразилії», maravedí «золота іспанська монета, карбована в 1212-1223 рр.», peseta «іспанська грошова одиниця в 1869 – 2002
рр. до введення євро», peso «срібна монета в середньовічній Іспанії та її колоніальних
володіннях; потім грошова одиниця Аргентини, Домініканської Республіки, Колумбії,
Куби, Мексики, Філіппін, Чилі, Уругваю та ін. латиноамериканських країн», pipa «стара
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кубинська грошова одиниці», reál «іспанська грошова одиниця з середини XIV ст.; XVII
ст. срібна та мідна монета в Бразилії, зараз її національна валюта, з ХІХ ст. – у Парагваї»,
riel «грошова одиниця та монета в Камбоджі», sol «грошова одиниця та монета Перу та
з ХІХ ст. Аргентини».
В іспанській мові усі ці слова (на відміну від чеської) є загальновживаними одиницями з розвиненою семантичною структурою, а тому продовжують активно використовуватись в різних комунікативних ситуаціях. Як приклад наведемо лексему peso, яка там
зустрічається у значеннях «вага», «маса», «тягар», «тяжіння», «гравітація», «противага»,
причому не лише в прямому, але й переносному сенсі. Під впливом більш активних контактів з іспанською та іншими європейськими мовами у деяких запозичень цієї групи
виникли нові значення. Це відноситься, наприклад, до назви грошової одиниці reál, яка
у складі прийменникового словосполучення v reále вживається нині замість прислівника
(латинського походження) reálně «в дійсності, реально», пор.: Marilyn Monroe v reálu a
ve svých voskových podbách; Vypadá na 15, ale v reálu je tento ani třicetiletý český herec
ženáč se dvěma dětmi. У слензі чеських кінематографістів (за аналогією до американізмів
reality play [plej], reality show [šou]), цей вираз перетворився на термінологічну номінацію на позначення фільмів, знятих безпосередньо під час розгортання подій, про які
в ньому йдеться, а не в студійному павільйоні (в умовах штучно створеного інтер’єру),
пор.: natýčet v reálu, natáčení v r-u.
Останнім часом в чеському середовищі почастішали випадки використання цього
іспанізма в якості назв організацій та підприємств ( Altea IT Real s. r.o., Hospůdka Reál,
Foto Real,Český Real a. s., agentur Real Servis s. r.o., prodej bytů Kredo real, Internetobchod Riel, radio Riel), марок популярних товарів ( profesionální štětec Real,přehrávač
Real Player), напр..: V Čechy velmi vyhledávaném německém marketu Real v Heidenau
nalezou zákaznici informace i v češtině. Деякі слова даної групи, які в іспаномовних країнах є назвами відомих спортивних клубів (Reál Madrid, Cruzeiro) розвинули контекстуально обумовлені значення «футбол найвищої якості», «футбольний клуб» у мовленні
уболівальників та матеріалах сучасних чеських ЗМІ, присвячених міжнародним футбольним зустрічам, напр. : Když už fotbal, tak snad Real ; Začínal v ligovém Cruzeiro Belo
Horizonte; Lukcas Silva je v Kruzeiru považovan za hvězdu.
Назвами будівель, типових для іспаномовних регіонів, поповнилась завдяки іспанським запозиченням чеська будівельна термінологія. Особливістю, притаманною словам
цієї категорії на чеському ґрунті, є поява у них нових, відсутніх в обох (материковому
та латиноамериканському) варіантах іспанській мові значень. Подібні зміни спостерігаються, наприклад, у лексеми hacienda, якою іспанці називають «великі господарства
сільськогосподарського призначення із земельною ділянкою, будинком та подвір’я».
В мовленні чехів це запозичення кінця ХХ ст., пов’язане, очевидно, з демонстрацією
бразильського телесеріалу «Рабиня Ізаура», перетворилось на назву будь-якої будівля
для відпочинку незалежно від рівня її комфортності та сезону використання.
Одночасно із цим аналізований іспанізм увійшов до складу низки словосполучень,
що позначають приміщення для відпочинку осіб із різним соціальним статусом та матеріальним статком: «дачний будинок міського жителя», «мисливський будинок», «котедж»,
«вілу» , напр.: Štrouhalová lovecká hacienda v Kolodějich je na prodej ; Svou haciendu
si postavil na eurodotace; Pan..rektor..se navrátil z haciendy letního pobytu; ..v českých
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zemích staví rozhledné haciendy.Так само активно цей іспанізм почав зараз використовуватись в якості загальних та власних назв будівель нежитлового призначення: kavárna
Hacienda, studio Hacienda.
До одиниць іспанського походження у чеській мові належить також і лексема barák,
запозичена безпосередньо з німецької мови, пор.: Barracke «тимчасове житло для військовиків». У німецькій цей іспанізм опинився внаслідок її контактів з французькою
мовою, в якій одиниця baraque з’явилась ще у часи тридцятилітньої війни (1618-1648
рр.). Мандруючи європейськими мовами та пристосовуючись до них формально (на фонетико-граматичному рівні), слово barraca втратило свою первинну семантику «палац»,
з якою була відоме в ХІІ ст. мешканцям Піренейського півострова, та здобула цілу низку
нових переносних значень.
Полісемантичністю відзначається цей давній іспанізм і в сучасній чеській мові.
Базовим значенням barák, яке сформувалось у нього під впливом німецької мови, де
воно було військовою номінацією, стало «дерев’яна будівля для тимчасового спільного
(колективного) проживання людей різних професій (будівельників, монтажників, наладчиків та под.», праця яких має вахтовий характер. У зв’язку з не комфортністю такого
виду житла, словом bárak в переносному сенсі носії чеської мови почали називати й інші
невпорядковані, без вигод жилі приміщення – «старі сільські халупи», «багатоквартирні,
в основному панельного типу будинки періоду соціалізму», що привело до формування у нього переносного експресивного значення «погане житло». Поступове поширення
цієї назви також й на інші типи будівель незалежно від їх призначення, об’єктивного
стану та розміру свідчить про подальший розвиток в семантичній структурі іспанського
запозичення у сучасній чеській мові, пор.: Slovo «dům» existuje leda v řeči vybrané, jinak
zajistě každý řekne barák nebo bouda.
Як засвідчують газети та рекламні оголошення початку ХХІ ст., в сучасному чеському мовленні появилась тенденція до вживання лексеми barák в переносному значенні з позитивною конотацією замість багатьох інших поширених назв споруд: «будинку
незалежно від призначення», «сімейного одноквартирного дому», «фешенебельного
особняка», «фермерського житла», і навіть «службового приміщення», напр..: To je
však úplně stejné, jako byste si nechal postavit barák od mladého člověka po škole;.. spíš
klasický barák se zahrádkou, stádo oveček a jezírko s něčím..možná slepičárnu;..v baráke
plnén policajtů asi nemám kam utéct; Je to mega barák s kuchyní a dvema pokoji v přízemí
a třema pokoji patře.
З дещо іншою семантикою, ніж у донорській мові, а саме: на позначення «індіанських сіл в США, Північній Мексиці та Аргентині», закріпилась у сучасній чеській мові
й лексема pueblo.В материковій іспанській мові цим багатозначним словом позначають
«народ», «населений пункт», «поселення», «село», «місто», «селище» незалежно того, де саме вони знаходяться. В іспанській латиноамериканського континенту у формі
множини цю одиницю вживають в якості назви корінного населення – «індіанців». Від
лексеми pueblo в обох різновидах іспанської мови появилась низка похідних утворень.
Згідно матеріалів словників, до них в материковій іспанській мові належать puebla «селище», pueblecillo/pueblecito «сільце», pueble «бригада шахтарів», а в іспанській латиноамериканського варіанту – іменник pueblada «стовпотворіння», прикметники з негативним оцінним відтінком pueblano/ puebleno/ puebleril/ pueblerino/ pueblero «сільський».
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У сучасній англійський мові іспанізм pueblo є назвою не лише самих індіанців, але
й їх незвичайних поселень, де нові оселі виростають на дахах старих. За аналогією до
цих, так би мовити, будинків-селищ у мовленні американців комплекси з багатоповерхових будинків із численними приміщеннями на півдні США також дістали назву pueblos.
Очевидно, вже під впливом контактів з англійською мовою цей іспанізм з виниклим в англомовному середовищі значенням у кінці минулого століття потрапив у чеську мову.
Слова іспанського походження є й в сучасній чеській спортивній термінології. Це
перш за все номінації реалій традиційного для материкових іспанців кінного спорту:
leváda «фігура іспанської школи верхової їзди», laso «аркан для ловлі коней». Іспанській
мові Бразилії або, за іншою версією, Уругваю, де в 20-х рр. ХХ ст. виник зальний футбол, зобов’язаний своєю появою у чеській мові термін futsal. Швидке завоювання європейського простору міні-футболом (так називають його в Україні) після створення
в 1971 р. відповідної федерації (з ініціативи Бразилії, Аргентини, Перу, Болівії, Уругваю,
Парагваю та Португалії) та проведення в 1982 р. першої міжнародної зустрічі з нього
привело до інтернаціоналізації латиноамериканської назви гри. Велика популярність
в кінці минулого століття «іспанського» різновиду футболу серед місцевих спортивних
вболівальників сприяла закріпленню в чеському мовленні не лише лексеми futsal, але
й багатьох інших, пов’язаних з нею спільною семантикою та походженням термінів:
futsalista, futsalový, futsalový klub, futsalová liga.
Поодинокими, відомими здебільшого тільки вузьким спеціалістам лексемами
представлена у сучасній чеській мові іспанська поліграфічна термінологія, напр.: tilda
«діакритичний значок, який використовується в друкованих текстах для відтворення
іспанського м’якого ň», titla « хвиляста або зигзагоподібна лінія над грецькими та латинськими літерами».
Особливе місце в аналізованій групі з огляду на обставини, за яких воно появилось
у чеській мові, займає слово leporelo, зафіксоване у словниках середини ХХ ст. з семантикою «комплект розкладних листівок, з’єднаних більш довгими сторонами в гармошку». Своїм походженням ця популярна нині номінація пов’язана з оперою Вольфганга
Амадея Моцарта «Дон Жуан» (її прем’єра відбулась у Празі в Сословному театрі в кінці
у ХVIII ст.), в якій слуга Лепорелло склав гармошкою докладний список коханок свого
хазяїна. Активне застосування «гармошкового» формату поштовими відомствами європейських країн в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. при виготовленні різних типів листівок
сприяло остаточному закріпленню вищевказаного значення у слова leporelo. Згодом так
почали називати й особливий тип видань для дітей дошкільного віку, які представляли
собою невеличкі за обсягом, багато ілюстровані книжки-складаночки з цупкого паперу,
з мінімумом словесного тексту. Використання поліграфістами цього способу оформлення при виготовленні різної іншої художньої та довідкової продукції (проспектів, туристичних путівників, інструкцій до приладів тощо) привело до подальшого розширення
семантичної структури аналізованого слова, завдяки чому воно стало номінацією будьякого видання, фальцьованого гармошкою, навіть без жодної ілюстрації, напр..: leporelo/
leporelvý album «фотоальбом». Розвиток поліграфічної справи привів до появи нових
типів видань у стилі «лепорело», внаслідок чого чеський лексикон поповнився прикметниковими словосполученнями: dětské výtvarně-poetické leporelo «дитяча книжкагармошка з малюнками та віршами», veršované leporelo «віршована книжка-гармошка»,
26

kniha-leporelo «книжка-гармошка», hravé leporelo «жартівлива книжка-гармошка»,
leporelo ve stylu komiksu, autorské leporelo «малюнки в супроводі коротких віршованих
текстів, об’єднаних спільною темою».
У зв’язку з милозвучністю та легкістю його вимови для чехів слово leporelo стало
популярною назвою чеських підприємств, творчих колективів, музичних творів тощо,
пор.: Leporelo o. a., deska Leporelo, píseň Leporelo, singl Leporelo, soubor Leporelo, dětský
metr Leporelo.
Важливу роль у розвитку чеського лексикону, не дивлячись на їх обмежену кількість зіграли й запозичення з іспанської мови на позначення геологічних та археологічних понять (pintadera «кругла печатка з випаленої глини з орнаментом, від pintar
«малювати фарбами», brea/brey «природний асфальт в місцях виливу нафти», bonanza
«щаслива знахідка родовища золотої чи срібної руди; надзвичайно багаті поклади копалин»[6:116]). Значення, з якими ці одиниці прийшли у чеську мову, були відсутні
у них на Піренейському півострові. Це відноситься до полісемантичної лексеми brea,
якою в материковій іспанській мові досі позначають «дьоготь», «просмолену тканину»;
«брезент»,«каніфоль».
З семантикою, що у нього сформувалась на латиноамериканському ґрунті, чеською
мовою було запозичено також слово bonzana. Адже саме в часи колонізації південноамериканського континенту, коли масова неорганізована добича золота перетворилась для
іспанців на джерело швидкого збагачення, лексемою, яку використовували в якості номінації сприятливих метеорологічних умов: «безвітря», «поліття», «штилю», «вияснення»,
почали називати й місця з великими родовищами дорогоцінних металів. Про це свідчить
назва відомого своїми золотими копальнями нікарагуанського міста Bonanza. У цьому ж таки значенні (пов’язаному із видобутком золота) в середині ХІХ ст. в часи т.зв.
Юконської золотої лихоманки іспанізм bonanza потрапив і на північноамериканський
континент. Сліди про ці події закарбувались в місцевих топонімах: однойменного населеного пункту в Скалистих горах штату Монтана та струмка Rabbit (регіон Клондайк
в північно-західній частині Канади), що 16.08.1896 р. був перейменований на Bonanza
після виявлення там величезних золотих розсипів. До речі, саме з таким значенням вже
в кінці ХІХ ст. як іспанське запозичення зафіксувало лексему bonanza й відоме чеське
видання – Ottův slovník naučný slovník.
Бурхливий розвиток американської економіки завдяки залученню капіталів, отриманих від розробки золотих родовищ, сприяв виникненню в лексеми bonanza деяких нових
переносних значень, а саме: «процвітання; несподівана удача; прибуткове починання,
«золоте дно». В англомовному середовищі це слово перетворилось на номінацію для
будь-якого успішного підприємства, в тому числі: гігантських сучасних ферм з виробництва сільськогосподарської продукції. З семантикою «величезні поклади руди» bonanza
потрапила в англійську гірничу термінологію. Внаслідок тісних іспано-англійських мовних контактів на американському континенті ця одиниця здобула значення «доходність,
прибутковість» і в материковій іспанській мові.
У кінці ХХ ст. у зв’язку з активізацією міжнародних зв’язків Чехії з світовим співтовариством у присвячених політико-економічним питанням матеріалах засобів масової інформації появились нові словосполучення зі словом bonanza в значеннях: «інтенсивний
приплив капіталу», «джерело швидкого збагачення», джерело високих доходів», вже не
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пов’язаних з золотом: kapitálova b., b. zakázek, пор.: Kapitálová bonanza, jak ekonomové
prudký růst přílivu kapitálu označují, byla přímým důsledkem zavedení euro; falklandská
bonanza (про Фолклендські острови, на шельфах яких знаходяться величезні запаси
нафти) ; Česko jako bonanza IT zakázek. Нині лексема bonanza дедалі частіше зустрічається в чеському середовищі й в якості індивідуальних найменувань різноманітного
призначення (організацій, мистецьких колективів, рослин, предметів побуту та інших
сучасних реалій), пор.: ..je zakladatelem společnoti Bonanza; Příbranská country kapela
Bonanza byla založena v roce 1974; Bonanza kvete zjava zářivě růžovými květy;Celkově jsem
z obchodů podle Bonanza Pipl nějaké peníze získal ; Prodám rustikální nabytek bonanza
zelené barvy.
Чимало слів іспанського походження потрапило й у чеську мистецьку термінологію. Серед одиниць цієї групи зустрічаємо назви поширених в іспанському середовищі
літературних, театральних, архітектурних та ін. форм, а також популярних в різних частинах світу латиноамериканських музичних інструментів. Особливо яскраво безперервний характер чесько-іспанських культурних зв’язків (з епохи Середньовіччя й до наших
днів) відбивають номінації танців, пор.: moreska/moresca [-ska] «іспанський сольний та
колективний танець, XIV ст.», gitana «танець іспанських циган, XV ст.», zapareado [sa-]
«танець з вистукуванням каблуками», seguidilla [-gidylja] «швидкий танець в супроводі
гітари та кастаньєт,XV-XVI ст.», sardana «каталонський танець, XVI ст.», muneira «галісійський танець, який виконували під час народних гулянь на площі біля млину,XVI
ст.», fandango «парний танець,XVII ст.», jarabe [cha-ve] «мексиканський танець середини XVIII ст.», bolero «парний танець в супроводі гітари та барабану, кінець XVIII ст.»,
madrileňa «швидкий танець, різновид болеро», jota [chot-] «парний танець, XVIII»,
cachucha [kačuča]«сольний жіночий андалузький танець схожий на болеро, вперше виконаний в 1812 р. в балеті «Хозяйка озера», magualeňa [maga-] «південноіспанський
танець, ХІХ ст.», tango «давній іспанський танець, сучасний бальний аргентинський танець, який появився в 1900 р.», paso doble «швидкий бальний танець, 1920 р.», konga/
kong «сучасний афрокубинський танець, 1930 р.», mambo «сучасний парний латиноамериканський танець, виник на Кубі в 1938 р.», čača/ča-ča «кубинський бальний танець
ча-ча-ча, 50-ті роки ХХ ст.».
Незважаючи на тривале перебування у чеській мові, більшість зазначених номінацій
так і не стали загальновживаними одиницями. Свої семантичні та словотвірні потенції якоюсь мірою проявили тільки лексеми із статусом інтернаціоналізмів bolero, tango,
які через притаманну їм полісемічність потрапили до складу інших лексико-тематичних
груп (пор.: bolero «жакет»; moreska « орнамент»), та мають деривати (bolero – bolerko,
bolerový; tango – tangový, tangolismus).
В кінці ХХ – на початку ХХІ ст. у зв’язку з активізацією чесько-іспанських контактів та помітним посиленням внаслідок цього інтересу чехів до культури носіїв іспанської мови в чеському мовленні інтенсифікувалось використання іспанських та латиноамериканських назв у складі прикметникових словосполучень ( Zatančit si argentinské
tango, nebo se jen tak zaposlouchat do jeho melodií mohli dnes..cestující; České tango
s Normanem Eisenem) та в якості власних назв ( filmy Bolero a Děti Flamenco, centrum
tance Flamenko, baletní večer Bolero, česko-španelský projekt Fandango). Особливо часто індивідуальними найменуваннями окремих індивідуальних об’єктів, в тому числі й
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непов’язаних з мистецтвом, виступає лексема bolero, напр.: vinárna Bolero, časopis pro
ženy Bolero, originální rádio Bolero, CK Bolero tours, cestovní kancelář Bolero, autorádio
Bolero, výprodej Bolero, robotnický vysavač ETA Bolero, bar Bolero, herna Bolero, luxusní
autosedačka bolero prestiže.
Значно меншою мірою у порівнянні з аналізованою вище термінологією представлені у лексиконі сучасної чеської мови номінації, що мають відношення до пісенного
(cantiga «пісня для одного голосу, XIII-XIV ст.», seguidilla «пісня як супровід до однойменного танцю», tirana «андалузька народна пісня»), поетичного (cuaderna via [kva]«тип вірша, ХШ ст.», estibillo «віршований рефрен», kancion «форма любовної поезії
епохи трубадурів, ХІІ ст.», redondilla [-dylja]«поетична форма XVI ст.», tornáda «заключна строфа провансальської канцони, рефрен», ultraizmus/ ultraismus «течія в іспанській
поезії часів Першої світової війни»), театрального (auto «одноактна вистава початкового
періоду іспанського театру», estremés «комічна сценка між актами п’єси, XVI-XVIII ст.»,
zarzuela [sarsu-] «опера з народного життя»), архітектурного (azuleojos [-chos] «різнокольорова глазурована облицювальна плитка з рельєфним орнаментом, XIVст.», pátio
[pátjo]«відкритий внутрішній простір будинку» [6:604], plateresco «платерескний стиль,
XV ст.», moreska «орнамент з геометричних фігур, рослинно-квіткових елементів»).
Завдяки контактам з іспанською мовою в чеська мова поповнилась назвами деяких специфічних музичних інструментів (bonga/bong «афрокубинський ударний інструмент»,
kastaněty «кастаньєти», konga/kong «ударний інструмент, у супроводі якого виконують
однойменний афрокубинський танець», maracas «давній ударно-шумовий інструмент
корінних мешканців Антильських островів – індіанців-таїно»). Їх використання обмежується спеціальною літературою та матеріалами періодичних видань рекламного
характеру.
Підсумовуючи спостереження над словами іспанського походження, що потрапили у чеський лексикон з материкової та латиноамериканської іспанської мови упродовж кількох останніх століть (з епохи Середньовіччя до наших днів), маємо зазначити,
що іспанські запозичення зіграли важливу роль в розвитку літературної чеської мови.
Поповнюючи різні групи спеціальної лексики (військову, економічну, спортивну, мистецьку та ін.), вони тим самим долучились до формування термінологічної підсистеми
чеської мови без якої Будучи її невід’ємною складовою частиною, завдяки подальшому
розвитку семантичної структури ці одиниці беруть активну участь в оновленні та модернізації літературної чеської мови в кінці ХХ– на початку ХХІ ст.
1.
2.
3.
4.
5.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Havránek B.,Jedlička A. Česká mluvnice. – Praha: SPN, 1960. – 252 s.
Holub J.,Lyer S. Stručný etimologický slovník českého jazyka se zvláštním zřetelem
k slovům kulturním a cizím. – Praha: SPN, 1978. – 483 s.
Ježková S. Embargo, torpédo a další hispanismy v češtině// Naše řeč. – R.
83. – 2000. – č. 3. – S.152-157.
Machek V. Etymologický slovník jazyka českého. – Praha: SPN, 1968. – 868 s.
Kapesní slovník noninářský. V němž se nacházejí zvláště slova z cizích jazyků.Sestavil J. Rank. – Praha: Knihkupectví L. L. Kober, 1862. – 368 s.
29

6.
7.
8.

Nový akademický slovník cizích slov. Kolektiv autorů pod vedením J. Krause. – Praha:
Academia, 2006. – 379 s.
Kubišta J.,Rejman L. Slovník cizích slov. – Praha: SPN, 1959. – 505 s.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. –Praha: Academia, 2007. – 646 s.
Федонюк В., канд. филол. наук, н.сотр.
Институт языковедения им.А.А. Потебни НАН Украины, Киев

ПУТИ РАЗВИТИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА.
ЗАИМСТВОВАНИЕ ИСПАНСКИХ ТЕРМИНОВ
Статья посвящена испанским заимствованиям, попавшим в чешский язык в разные
периоды его развития. Анализируются изменения, которые произошли с единицами, заимствованными из материкового и латиноамериканского испанского языка.
Определяется роль испанского языка в формировании чешской терминологии на протяжении нескольких столетий: от Средневековья до настоящего времени.
Ключевые слова: чешский язык, межязыковые контакты, испанское заимствование, испанизм, термин испанского происхождения, семантические и формальные изменения лексической единицы.
THE DEVELOPMENT OF THE VOCABULARY OF THE
CZECH LANGUAGE. SPANISH BORROWING TERMS
The article deals with Spanish borrowings which got into the Czech language in different
historical periods. Analyzes the changes that have occurred with the units that from mainland
Spanish language and Latin American Spanish. The role of the Spanish language is determined
in forming of Czech terminology during a few centuries: from Middle Ages to our days.
Keywords: The Czech language, interlingual contacts, Spanish borrowing, ispanizm, term
of the Spanish origin, formal and semantic changes lexical unit.

УДК 811.161.2:81”282–112+342.415
Юсікова О. В., канд. філол. наук.
Інститут української мови НАНУ, Київ
ПОЛІСЬКІ ДИФТОНГИ У СВІТЛІ ДОСЛІДЖЕНЬ О. Б. КУРИЛО
Стаття присвячена розгляду дифтонгічних вокалів у фонетичній системі говірки села Хоробичі Городнянського району Чернігівської області в аспекті висвітлення
типології дифтонгізму як явища у працях О. Б. Курило. Фонема іе у системі наголошеного вокалізму дослідженої говірки функціонує у таких дифтонгічних варіантах: іе,
іе, іе (відповідно ненаголошена позиція представлена фонемою е). Домінантною рисою
протиставлення наголошеного і ненаголошеного вокалізму досліджуваної говірки є
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функціонування у наголошеній позиції і дифтонгічної фонеми yo (відповідно ненаголошена позиція представлена фонемою о). Дифтонгічний рефлекс yo з рівномірним розподілом тривалості й інтенсивності обох фаз артикуляції є однією з найбільш архаїчних
стадій рефлексації *о, на відміну від дифтонгів з нерівною тривалістю й інтенсивністю
артикуляції обох фаз – уо, уо, в говірках з більш інтенсивними білоруськими впливами
переважає варіант уо.
Ключові слова: східно-поліський говір, дифтонгічний вокал, варіант фонеми, наголошена і ненаголошена позиція.
Проблема функціонування у вокальній системі української діалектної мови дифтонгів як звуків двочленної неоднорідної артикуляції піднімалася у працях В. М. Ганцова,
І. М. Зілинського, С. П. Бевзенка, Т. В. Назарової, А. М. Залеського та ін. Дифтонгізацію,
як відмінну лінію еволюції вокальної системи української діалектної мови в цілому розглядав Ю. В. Шевельов [7: 261].
Найбільшу увагу фонетичним особливостям цих звуків ще на зорі розвитку української діалектної фонології приділила О. Б. Курило. Теорію поліських дифтонгічних
вокалів пізніше розробили В. М. Брахнов, О. С. Біла, вперше звернувшись до методу
екпериментального вивчення акустичної палітри їхнього звучання.
Дослідження акустичних особливостей поліських дифтонгів проводиться нині у відділі діалектології в Інституті української мови НАНУ на основі експериментальних показників. Так, зокрема, фонетистів цікавлять питання статусу дифтонгів (дифтонг чи
біфонема). Аналіз проводиться над синтагматичним матеріалом з діалектних текстів
[2]. На нашу думку, вкрай необхідним є врахування особливостей тих чи інших варіантів дифтонгічних вокалів, типологічних рис говірок [6]. Так, подаючи характеристику
першої і другої частини дифтонгічного звука, інтенсивності коливань вокалів, безперечно, важливим є розрахунок на чистоту експерименту, на достатню кількість для певних
висновків проаналізованих фрагментів діалектного матеріалу, але не менш важливою
є увага до праць діалектологів, які на основі глибокого вивчення історичних процесів
в українській діалектній фонології і фонетиці виробили критерії дослідження фонем і
звуків поліського вокалізму. Не вивченою частиною загальної проблеми нині залишається питання аналізу праць, зокрема О. Б. Курило, для вироблення критеріїв підходу до
дослідження діалектних фонетичних явищ.
Обґрунтуванням отриманих наукових результатів є аналіз систематизованого сучасного матеріалу на основі текстів з досліджуваної говірки, підготовлених автором. Метою
нашої статті є аналіз тих аспектів фонематичної одиниці із запропонованих О. Б. Курило,
які дозволяють наблизитись до розв’язання загальної проблеми поліського дифтонгічного звукотипу. Як відомо, історико-фонетичний підхід до опрацювання мовного матеріалу
виявився у реконструкції систем архетипів і систем однорідних фонетичних законів, які
об’єднані спільною причиною та діють у певний період розвитку мови, завдяки чому
історію фонетичної системи можна представити як ланцюг пов’язаних фонетичних процесів на рівні підсистем (вокалізм і консонантизм) і ознак (сила і слабкість, глухість і
дзвінкість, проривність і фрикативність, палатолізованість і лабіовеляризованість приголосних). Це й зумовило те, що концепції “кількісних змін приголосних” О. О. Потебні,
зв’язку вокалізму і консонантизму в історії української мови П. Г. Житецького та взаємодії
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вокалізму і консонантизму в історії слов’янських (насамперед східнослов’янських) мов
О. О. Шахматова зберегли актуальність у мовознавстві ХХ ст. і до нашого часу. У мовознавстві 70-х рр. ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. існував цілісний системний підхід до історико-фонетичних явищ східнослов’янських мов. У мовному потоці звуки, як відомо,
не ізольовані один від одного, їхні артикуляції взаємодіють, накладаються одна на одну,
реальний звуковий потік завжди індивідуалізований, ускладнений нетиповими параметрами. Сприймання звуків здійснюється таким чином: звукові еталони (звукотипи) під
час сприймання «накладаються» на звуковий потік до тих пір, поки не відбудеться збіг
звукотипу з певним відрізком потоку. Цей збіг і є фактом сприйняття, упізнавання звука.
У своїй праці «Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробичі
давніше Городнянського повіту тепер Сновської округи на Чернігівщині» [3] О. Б. Курило
як фонетист-діалектолог, незважаючи на те, що не мала спеціальної апаратури для дослідження звучання, виділила ті найважливіші критерії, на які слід спиратися при вивченні,
зокрема, поліських дифтонгічних вокалів. Ці спостереження автора були частково підкріплені у її праці, яка безпопосередньо не торкалась проблеми поліських дифтонгів, але
яка розкривала підхід автора до питання українського вокалізму, його генези, зокрема
у праці «Спроба пояснити процес зміни о, е в нових закритих складах у південній групі
українських діалектів» [4].
Одне з фундаментальних, на наш погляд, досягнень О. Б. Курило як фонолога полягало у тому, що у центр дослідження було поставлене звучання у потоці мовлення,
у синтагмі, з урахуванням консонантного оточення. Так, зокрема, учена велику увагу
приділила варіативності дифтонгічних фонем у різних фонетичних умовах. Для прикладу, зупинимося на характеристиці, яку дає О. Б. Курило дифтонгу іе, який учена виділила
у фонематичній системі говірки села Хоробичі Городнянського району Чернігівської області. Так, зокрема, зазначена фонема мала таке синтагматичне представлення: ė (’е) – по
палаталізованих приголосних (д’ед), іе – по приголосних, що мірою палаталізації тільки
підігнані під наступний голосний (дварі́е), іе – найширший варіант вимови по диспалаталізованих приголосних, наступність непалаталізованого приголосного, також, впливає
на розширення вимови, збереження дифтонгічності голосного – сміех. Залучення даних
Атласу української мови також підтверджує думку про залежність звукового представлення рефлексів давнього *ě від характеру попереднього консонанта. Так, серед рефлексів наголошеного *ě після губних у говірці с. Хоробичі маємо и, ие (пи́шки, бие́ли) [1 (1:
к. 9)]. Бачимо, що м’якість попереднього приголосного була виділена О. Б. Курило як
один з вирішальних факторів звучання досліджуваної фонеми як монофтонга е. Часткове
збереження дифтонгічності було пов’язане з тим, що попередній приголосний був сонорним. Слід зазначити, що дослідниця піднімає у ключі вивчення дифтонгів питання міри
палаталізованості попереднього приголосного, зупиняється на трьох ступенях палаталізованості і зазначає, що сонорний приголосний мірою палаталізації лише «підігнаний»
під наступний голосний дифтонгічної природи. Ми вважаємо, що це спостереження ученої необхідно взяти до уваги сучасним дослідникам-фонетистам і за допомогою експериментальних даних обґрунтувати це спостереження або внести у нього певні корективи.
О. Б. Курило наголошує на необхідності розрізняти фонетичні явища у звучанні дифтонгів від морфологічних, впливу аналогії, лексикалізації певних явищ. Так, аналізуючи функціонування дифтонгічної фонеми yo у говірці села Хоробичі, автор виділяє такі
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варіанти: yио, коли фонема виразно розщеплювалась на двосклад з проміжним придиховим компонентом між першою і другою частинами дифтонга – скрyиоз; yo (вyoл, стyoл),
в особових закінченнях дієслів 3-ї особи – yo (жівіyóм, н’асyóм), рідше – е (н’аесе́м).
Наголошуючи на тому, що у закінченням дієслів 3-ї особи множини функціонували 2-і
форми типу: н’аесyóм і н’аес’е́м, О. Б. Курило говорить про вплив форм дієслів 1-ї особи
однини щодо диспалаталізація с у дієсловах 3-ї особи множини (н’асyóм) [5: 25], тим самим розмежовуючи фонетичні і морфологічні процеси у звучанні. Загалом, на нашу думку,
глибоке знання історії дифтонгічних фонем, вивчення синтагматичного їх представлення
у діалектному тексті дає можливість правильно зробити висновки про ті чи інші особливості звучання дифтонгів у мовному потоці, звернути увагу на типологію дифтонгів.
О. Б. Курило, проаналізувавши звучання дифтонгічної фонеми уо у потоці мовлення,
виділила три її варіанти: 1) дифтонгічний рефлекс yo з рівномірним розподілом тривалості й інтенсивності обох фаз артикуляції, що є однією з найбільш архаїчних стадій
рефлексації *о [3: 46], 2) дифтонг уо з нерівною тривалістю й інтенсивністю артикуляції
обох фаз; 3) дифтонг уо також з нерівною тривалістю і інтенсивністю фаз артикуляції.
Основними критеріями поліського дифтонга, О. Б. Курило вважала: спадну інтонацію
наголошеного складу; розмірено розмежовану артикуляцію наступного приголосного;
експіраторну силу наголошеного складу, що нерозривно пов’язана з його значною квантитативністю та спадною інтонацією; значну квантитативність наголошеного складу.
Експіраторна сила та значна квантитативність наголошеного складу порівняно з квалітативною і квантитативною слабкістю ненаголошеного складу найсильніше була виявлена, на думку О. Б. Курило, у вокальній системі говірки села Хоробичі [4: 7–8]. Отже,
дослідниця наголошує на унікальності кожної окремої діалектної системи в архаїчній
зоні Полісся. Окремо слід звернути увагу на такі критерії дифтонгічності звука, виділені
О. Б. Курило як: напружена лабіовеляризація попереднього консонанта і пов’язане з цим
«неодностайне» творення наголошеного вокалу. Під «неодностайністю» творення вокалу учена розуміла наступний характер інтонації: «коли наголошений вокал починається
вузько й напружено, а в кінці слабшає й ширшає» [4: 8].
Треба зазначити, що навіть у випадках однакового звучання звуків при експериментальному обстеженні, не слід із впевненістю проводити висновки щодо природи звуків
як однотипних одиниць. На цьому питанні також зупинилась О. Б. Курило, порівнюючи
звучання у потоці мовлення двох фонем: дифтонга уо і монофтонга о. За спостереженнями О. Б. Курило, фонема о у вокальній системі досліджуваної говірки мала три варіанти
вимови: уо, о (у швидкому темпі мовлення), оу в залежності від консонантного оточення:
між твердими приголосними функціонував алофон уо, в якому призвук у іноді перетворювався на звук повного творення [5: 27]: муо́віла – мyóвіла; після губних, задньоязикових приголосних та л і р вживався найвужчий акустичний варіант фонеми оу, що виступав паралельно з формою уо, вузький відтінок оу зустрічався і після палаталізованих
приголосних: л’оута́т’, заел’о́ун’і. Можемо зазначити, що частково фонема о у своєму
варіанті уо, маючи тенденцію до перетворення в акустично членований варіант yo, була
представлена дослідниками як дифтонгічна фонема yo. Нюанси акустичного звучання
у діапазоні фонеми yo і варіанта уо за певних умов непалаталізованого консонантного
оточення під наголосом вже не розрізнялись у вимові. Схожість вимови двох вокалів
у потоці мовлення не дає, у цьому випадку, можливості зробити висновки про типологію
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цих звуків, адже вони є різними фонемами. Отже, в діалектній фонології експериментальні дані лише в поєднанні з виділенням звукотипів, дослідженням генези вокалів дозволяє правильно простежити синтагматичні перетворення і зміни у їх функціонуванні.
Аналіз доробку О. Б. Курило засвідчує важливість глибокого вивчення історичних
процесів в українській діалектній фонології і фонетиці для сучасних експериментальних досліджень дифтонгічних фонем, зокрема, характеристики першої і другої частин
дифтонгічного звука, інтенсивності коливань вокалу тощо. У працях О. Б. Курило ми
простежуємо цілу низку обґрунтованих принципів і підходів у дослідженні типології
дифтонгів. Перспективою запропонованого дослідження є подальше вивчення сучасного
стану дифтонгів, застосування експериментальних методів їх вивчення як одиниць вокальної системи української діалектної мови в цілому.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ПОЛЕССКИЕ ДИФТОНГИ В СВЕТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ Е.Б. КУРИЛО
Статья посвящена рассмотрению дифтонгичных вокалов в фонетической системе говора села Хоробычи Городнянского района Черниговской области, в аспекте
освещения типологии дифтонгизма как явления в трудах Е. Б. Курило. Фонема іе в системе ударного вокализма исследованного говора представлена в таких дифтонгичных
вариантах: іе, іе, іе (соответственно безударная позиция представлена фонемой е).
Доминантной чертой противопоставления ударного и безударного вокализма исследуемого говора является функционирование в ударной позиции и дифтонгичной фонемы
уо (соответственно, безударная позиция представлена фонемой о). Дифтонгичный
рефлекс уо с равномерным распределением длительности и интенсивности обеих фаз
артикуляции является одной из наиболее архаичных стадий рефлексации *о, в отличие
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от дифтонгов с неровной продолжительностью и интенсивностью артикуляции обеих
фаз – уо, уо, в говорах с более интенсивными белорусскими воздействиями преобладает
вариант уо.
Ключевые слова: восточно-полесский диалект, дифтонгичный вокал, вариант
фонемы, ударная и безударная позиция.
Yusikova O. V., candidate of Philology
Institute of UNAS, Kiev
POLESSKY DIPHTHONGS IN THE LIGHT OF RESEARCH BY O.B. KURYLO
The article is devoted to the diphthongs in the phonetic system of Khorobichi dialect
(Gorodnyansky district, Chernigiv region) studied by O.B. Kurilo. Phoneme іе in the system
vocalism investigated dialect functions such diphthongs versions: іе, іе, іе (respectively
unstressed position is represented phoneme e). The dominant feature of the opposition
stressed and unstressed vocalism investigated dialect is functioning in the shock position
уо diftongic phoneme (or unstressed position is represented on the phoneme o). Diphthongs
reflex уо with a uniform distribution of duration and intensity of the two phases of articulation
is one of the most archaic stages refleksatsii, unlike diphthongs uneven duration and intensity
of the articulation of the two phases – уо, уо, in dialekts with more intense effects Belarusian
у
о option prevails.
Key words: East-Polessye dialect, diphthong vocals, stressed and unstressed position.
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Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Київ
ПРО ПРИРОДУ ОДНІЄЇ ПОМИЛКИ
У статті йдеться не про якусь хибу з сучасного мовлення, а про помилку, що її фіксують і повторюють словники сучасної української літературно-нормативної мови. Чи
можливе співіснування в мовній системі дієслів пощезáти і пощéзнути, беручи до уваги
як їхню будову, так і видове значення? Як модифікує своє видове значення префіксальне похідне пощtзнути, якщо воно утворене від кореневого твірного щéзнути, яке має
видове значення доконаного виду? Нарешті, про що свідчить паралельне існування на
сторінках словників дієслів пощéзнути і почéзнути – чи можливе таке також у мові?
Аналіз видотвірної діяльності української мовної системи неспростовно доводить, що
дієслово пощéзнути є фіктивним утворенням, наслідком мовознавчого непорозуміння.
Ключові слова: видова пара, імперфект, реімперфект, словоформа доконаного / недоконаного виду, кореневий / суфіксальний наголос.
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Колись Богдан Лепкий написав щемливий вірш «Журавлі», текст якого не буде зайвим навести тут цілком, див.: Видиш, брате мій, / Товаришу мій,/ Відлітають сірим
шнурком / Журавлі в вирій. / Чути: «Кру! кру! кру! / В чужині умру. / Заки море перелечу,
/ Крилонька зітру». / Мерехтить в очах / Безконечний шлях. / Гине, гине в синіх хмарах /
Слід по журавлях [СГ, 103].
Після того як Левко Лепкий, Богданів брат, поклав ці слова на музику, з’явилася пісня, якій судилася довга доля; насамперед її співали у стрілецькому середовищі, а згодом
вона набула, можна сказати, всенародної популярності в такому вигляді: Видиш, брате мій, / Товаришу мій: / відлітають сірим шнурком / журавлі в вирій. / Кличуть: кру,
кру, кру, / в чужині умру, / заки море перелечу,/ крилонька зітру. / Кру, кру, кру, кру... /
Мерехтить в очах / безконечний шлях, / гине, гине в сірій мраці / слід по журавлях... /
Кличуть: кру, кру, кру, / в чужині умру, / заки море перелечу /крилонька зітру. / Кру, кру,
кру, кру...[Ой у лузі, 39].
Уже з цього зіставлення двох текстів ми бачимо, що між ними є, хоч і незначні, текстуальні відмінності: це звичайна доля тих авторських творів, що «пішли в народ», тобто
стали народними. Нам відомі кілька варіантів уже народної пісні «Журавлі», але для
нашого завдання тут буде досить навести лише один із них, див.:Видиш, брате мій, /
Товаришу мій, / Відлітають сірим шнурком / Журавлі у вирій. / Кличуть: кру, кру, кру... /
В чужині умру, / Заки море перелечу, / Крилонька зітру. / Мерехтить в очах / Безконечний
шлях. / Гине, щезне в сірій мряці / Слід по журавлях. / Чути: кру, кру, кру... / В чужині
умру, / Заки море перелечу, / Крилонька зітру [ ПТ, 547].
Порівняймо тут лише одне речення в наведених текстах:
1. Гине, гине в синіх хмарах слід по журавлях;
2. Гине, гине в сірій мраці слід по журавлях;
3. Гине, щезне в сірій мряці слід по журавлях.
Картина зі сказаного постає різна, відмінна – і то тільки з тієї причини, скажемо
тут відразу, що на її формування визначальним чином впливають дієслова, їхні основні частиномовні характеристики. Щоб у цьому ще більше переконатися, досить взагалі
зіставити два дієслова з останньої цитати: гине і щезне, – між ними є одна, але дуже
принципова відмінність із погляду розкриття в них характеру дієслівної дії, яку кожне
з них виражає. Адже гинути – це дієслово недоконаного виду, що відповідає на питання що робити?, тоді як щезнути – це дієслово доконаного виду, що відповідає на питання що зробити? Звичайно, поєднання дієслів гинути і щезнути з огляду на щойно
з’ясовануобставину у висловлюванні, сформульованому як вищенаведене, суперечить
логіці, а тому є очевидно помилковим. Еквівалентом висловлюванню гине, гинев сірій
мряці слід по журавлях може бути висловлювання гине (що робить?), щезає (що робить?) в сірій мряці слід по журавлях. Яка ж природа цієї помилки – ось що тут треба
з’ясувати, а з’ясувати це можна, лише дослідивши історію слова щезнути // щезати.
У зв’язку з нашою проблемою набуває особливого сенсу мовна практика Василя
Стуса, що для когось може нині видатися принаймні не цілком зрозумілою, див.:
Обрушилась душа твоя отут, / Твоїх грудей не стало половини, / бо чезне чар твоєї
Батьківщини, / а хоре серце чорний смокче спрут [Стус III, кн.1, 32]; Та відчайдушно
пролягла дорога / несамовитих. Світ весь – на вітрах. / Ти подолала, доле, слава богу. / На хижім вітрі чезне й ниций страх [Стус III, кн.1, 83 – 84]; Моє ім’я, зникай.
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А тіло – чезни. / І ти, душе, віддайся німоті. / Дивись, як остюками йдуть довжезні / високі тіні по твоїм житті [Стус III, кн.1, 196].Звернімо увагу на видову співвіднесеність
дієслів, що називають дії, які відбуваються одночасно й паралельно – в одному часовому
просторі, в одній часо-видовій площині: чар чезне – спрут смокче; ім’я, зникай – тіло,
чезни. Очевидним є те, що тут ми маємо до діла з дієсловом недоконаного виду чезнути – чезну, чезнеш ... чезнуть. Нагадаємо, що близькозвучне дієслово тотожної будови
щезнути – щезну, щезнеш ... щезнуть було дієсловом доконаного виду – у цьому, власне,
і полягає принципова різниця між ними. До речі, беручи це до уваги, легко повернути
логіку реченню із запису народного варіанта цитованої пісні братів Лепких: гине, чезне
в сірій мряці слід пожуравлях, де видова характеристика обох дієслів є узгодженою, див.:
гине (що робить?), чезне (що робить?) в сірій мряці слід по журавлях.
У того ж Василя Стуса натрапляємо на ще один тип утворень недоконаного виду
того ж самого кореня, див.:І затирає час всі справжні міти, / і почезає вікова жада, / і
сповидінь довгаста череда / урвалася. І нічим більше снити [Стус III, кн.1, 66]; Темене,
почезай, / де він, мій рідний край, / мій русокосий рай? / Радосте, не ридай [Стус III,
кн.1, 96 – 97]; Забудься сном несклеплених повік, / занурившись у памороч чекання, / де
почезає зустріч і прощання / і бідам загубився лік [Стус III, кн.1, 129]; А вічність скапує,
немов живиця / з осамотілої сосни. Свічаддя / обламаних небес скалками сяйва / обранює
тужавий погляд. Гинь / і почезай. Бо смерть і темінь – сестри [Стус III, кн.1, 137]; Хай
почезає час, аби в безчассі / я вдруге міг постати, коли всі / воління вщухли [Стус III,
кн.1, 156]; Ти сам? Напризволяще? Тож існуй. / Збагни, що біди вічності не знають. /
Вони з тобою разом почезають. / Тож білий світ за це благовістуй [Стус III, кн.1, 193];
Дивись, як низько небо напливає, / як високо знялась твоя земля. / Дивись, як ясно час твій
почезає / і як гряде безчасся звіддаля [Стус III, кн.1, 196]. Взагалі, Стусове слово користування (насамперед словотворчість) тут дуже цікаве. Певна річ, після цілої серії дієслів
він утворює від почез(ну)ти дієприкметник, див.: Неначе стріли, випущені в безліт, /
згубилися між обидвох країв, / проваджені не силою тятив, / а спогадом про образи почезлі, / летять понад землею долілиць, / ані собі, ні світові не раді, / і лячно задивляються
в свічаддя / людських свічадь, колодязів, криниць [Стус III, кн.1, 44]. Природним продовженням такої словотворчості є також віддієслівний іменник почезання, див.: Пильнуй
страсну стезю страждань, / спізнай смертельні чари / дороги добр і почезань, / свавілля
і покари [Стус III, кн.1, 130]. Особливо ж цікавий явно Стусів авторський новотвір – іменник самопочезання, див.: Гуде басове жалюзі, / йде репетиція страждання, / прем’єра
самопочезання[Стус III, кн.1, 104]; І там, де був, здається, білий світ, / зависнув дим,
сховавши порожнечі. / Що близилось, запрагло знов утечі / і самопочезання. А предтечі /
бредуть, зарошені у власну кров і піт [Стус III, кн.1, 209]; Трать, трать і трать. До самопочезань / наближся (sic!), навіжений, щоб при сконі / дві молитовні довжити долоні
/над цю югу [,] і віхолу [,] і хлань [Стус III, кн.1, 201]. Повертаючись до дієслів, скажемо,
що всі вони є префіксально-суфіксальними утвореннями, див.: по-чез-а-ти – по-чез-а-ю,
по-чез-а-єш ... по-чез-а-ють.Точніше, якщо брати до уваги власне спосіб їхнього безпосереднього утворення, то ці дієслова недоконаного виду 2-ого ступеня є суфіксальними
утвореннями з реімперфективуючим суфіксом -а-, що постали на словотвірній базі префіксальних утворень доконаного виду. Тобто словотвірний ланцюжок тут можна вибудувати так: чéзнути (первинне дієслово недоконаного виду 1-ого ступеня) – почéзнути
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(похідне префіксальне дієслово доконаного виду) – почезáти (дієслово недоконаного виду 2-ого ступеня з реімперфектуючим суфіксом -а-).
Стусове словокористування, хоч яке нині незвичне, не є плодом його особистого словотвору: він лише використав нині вже архаїчну форму (лексему) чéзнути та похідну від
неї почезáти. Див. ще приклад такого слововжитку: За мною, передо мною чорне /
Безкрає, / А часом блиск пожеж, / Сліпучу пітьму безмеж / Розгорне, розкрає / І чезне...
[НР, 49]: що робить? – чезне – дієслово недоконаного виду чезнути; див ще таке: Сидів
на вежі він (Еклезіаст – В.З.) перед лицем небес, / На троні, в самоті – і древніми ночами
/ Слав погляд в даль німу, де хмурий погляд чез / І билась мисль його об куті тьмою брами
[Орест, 480]; Самотній цар морів і просторів великих / Летить насупроти ударів бурі
диких / Без уповільнення і спуху; гострий зір / Несхибно втупивши в туманів сивий шир,
/ Залізними крильми, розплатаними пружно, / Він вир безкраїни прорізує потужно, / І,
супокійний скрізь, де зяє смерть і жах, / Велично він пливе, і сміло чезне в млах [Орест,
486]; В рожевій і легкій блакиті / Пливе тонка злотиста нить / На гори, досвітом омиті. // Крилатий квіт у верховітті, / Птах будиться – і чезне вмить / В рожевій і легкій
блакиті[Орест, 488]; пор.:Пшеничним шумам в унісон / Розсипав трелі жайворон. / – Ой
сонце, світло! Щез туман...[НР, 123]: що зробив? – щез – дієслово доконаного виду
щезнути; див.ще: Люди забули легенди? – Нову їм створи. / Втратили віру? – Кресли на
скрижалях їм Кредо. / Щезли герої? – Меча тоді в руки бери [Клен, 356]. Особливо ж
цікавим тут може бути уривок поетичного твору, у якому фігурують обидва дієслова –
чез(ну)ти і щез(ну)ти, див.: Я не знайшов своєї лютні, / Кімнати з вікнами й дверми понуро чезли, / На всі пороги тьма котилась [,] / І чéрвоно горів круг мене страх – останнє
світло. / Зітхав безплотно я і невідхильно знав: / Так мушу я зітхати вічність, вічність,
/ Світ зник, розтав, і щезла всяка плоть[Орест, 335]: різниця очевидна: дієслово чез(ну)
ти є дієсловом недоконаного виду, в дієслово щез(ну)ти – доконаного – і це принципово.
Тож можна бути певним щодо словотвірної історії дієслова щезати // щезнути: саме ці
два утворення творять у сучасній мові регулярну видову пару, див.: щезáти – щезáю,
щезáєш, недок., щéзнути – щéзну, щéзнеш; мин ч. щéзнув, щéзнула, щéзнуло і щез, щéзла,
щéзло, док. [СУМXI, 579], – початку їхньої словотвірної історії, поза всяким сумнівом,
слід шукати в дієслові чезнути – первинному дієслові для всієї цієї групи дієслів, усього
цього словотвірного гнізда. Спираючись на вже відтворену в загальних рисах схему словотвірної послідовності, зобразимо тут цей процес так:чéзнути(дієслово недоконаного
виду 1-ого ступеня)>[з+чезнути]: щéзнути (дієслово доконаного виду)>[з+чезати]:щезáти
(дієслово недоконаного виду 2-ого ступеня).Саме фонетичні зміни, що тут відбулися,
спричинилися до семантичної тотожності дієслова із суфіксом -ну-чезнути та дієсловом
із суфіксом -а- щезати, що для сучасної мови фіксує академічний «Словник української
мови», див.: чéзнути – чéзну, чéзнеш, недок, розм. Те саме, що щезáти[СУМXI, 289].
Звичайно, навряд чи можна погодитися з лексикографічною оцінкою слова чезнути як
розмовного, особливо після наведених у словниковій статті ілюстрацій з
М. Коцюбинського та Лесі Українки [див.: тс]. Гадаємо, саме така невідповідність між
реальним статусом слова в системі мови та його потрактуванням у сучасній лексикографії і могло спричинити протестне вживання його Василем Стусом: на жаль, українська
мова й досі є не так предметом її ретельного наукового вивчення, як об’єктом своєрідної
«ідеологічної боротьби». Тим часом семантичну тотожність між чéзнутиі щезáти
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відзначив ще «Словарь української мови», див.: чéзнути – чéзну, чéзнеш. Исчезать[Грінч.
IV, 449] і щезáти – щезáю, щезáєш. Исчезать [ГрінчIV., 524]. Упорядник «Словаря»
у першому випадку вказує як на своє джерело на словник Є. Желехівського та
С. Недільського [див.: Грінч.IV,449] – і саме тут ми маємо змогу наочно уявити собі той
історичний процес фонетичного перетворення в цьому словотвірному гнізді, який ми ще
раніше реконструювали на підставі теоретичних міркувань, див.: счезáти, счéзнути
[Желех. 942] і щезáти, щезнути [Желех. 1104] – це в обох випадках видові пари. А тепер – семантично тотожні утворення: чéзнути, счезáти [Желех. 1062]; зрозуміло, що
після цього такий же паралелізм у семантиці з’являється і в префіксальних утвореннях,
які, зрозуміло, мають уже видове значення доконаного виду, див.: почéзнути пощезáти
[Желех. 728]. Перше з цих слів зафіксоване ще у «Словарі української мови», див.:
почéзнути – почéзнемо, почéзнете. Исчезнуть (о многих). Від диму всі комарі
почезли[Грінч.III, 391]; фіксує його також і сучасна лексикографія, див.: почéзнути –
почéзне, почéзнуть; мин. ч. почéз, почéзла, почéзло і почéзнув, почéзнула, почéзнуло, док.
Зникнути (про все або багато чого-небудь, всіх або багатьох) [СУМVII, 466]. Зрозуміло,
що дієслово недоконаного виду щезати теж виступило твірним для дієслова доконаного
виду , утвореного від твірного за допомогою префікса, див.: пощезáти – пощезáємо, пощезаєте, док. Щезнути, зникнути (про все або багато чого-небудь, усіх або багатьох)
[СУМVII, 492]. Та в сучасній мові побутує також і префіксальне дієслово пощезнути,
утворене, видима річ, від дієслова щезнути, напр.: Народ мій є! Народ мій завжди буде!
/ Ніхто не перекреслить мій народ! / Пощезнуть всі перевертні й приблуди / І орди завойовників-заброд! [Симон. 102];Куди пощезнуть відблиски примарні, / коли доба не
черт і рез (sic!), а криз / високі строфи профільтрує крізь / цідилку з респіраторної
марлі?[Рим. 150]; тож це дієслово стало також надбанням словників сучасної мови, див.:
пощéзнути – пощéзну, пощéзнеш, док. Щезнути, зникнути (також про всіх або багатьох,
усе або багато чого-небудь [СУМVII, 492]. Звичайно, тут є на що звернути увагу: пощезнути, як і пощезати, означає щезнути. Але як дієслова різного утворення пощезати і
пощезнути набули однакового значення? До речі, набули-таки чи нібито набули? Та ще
дивовижніше: як дієслово пощезнути може дорівнювати дієслову щезнути? У чому ж
тоді була доцільність його утворення? Чи не є дієслово пощезнути результатом і прикладом «порожнього», фіктивного, словотвору? Цікаве й тлумачення його значення: воно має якесь невідоме значення, про яке треба здогадуватися, а тоді вже має значення,
про яке повідомляє сучасна лексикографія; мабуть, така його специфіка спричинена цією
ілюстрацією до словникової статті: – А-а, – ревів на нього Інокентій. – Смирненький.
Язиком два боки лижеш? І ти пощезнеш! Пощезнеш! [див: СУМVII, 492]: дія тут явно не
стосуєтьсявсіхабобагатьох. На нашу думку, цей приклад є беззаперечним і неспростовним доказом своєрідної словотвірної ілюзорності, цілковитої фіктивності дієслова пощезнути, що семантично дублює своє твірне щезнути. Появу його в мовленні можна
пояснити якимись емфатичними потребами, коли семантичні нюанси закономірно утвореного дієслова пощезати (про все або багато чого-небудь, усіх або багатьох) наклалися
на діслово щезнути і ілюзорно перейшли на постале в такому мовленні умовне дієслово
пощезнути. У мові як фіксованих результатах різноманітної мовленнєвої практики такі
утворення не з’являються, якщо її розвиток забезпечується належним вивченням усіх
процесів, що в ній відбуваються, науково обґрунтованою лексикографією та спертим на
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це редагуванням друкованої продукції. Найпростіше появу цього утворення в мові можна пояснити архаїзацією слова чезнути і своєрідною «підміною» його новітнім утворенням щезнути: однак поза увагою при цьому залишилася та обставина, що ці два близькозвучні дієслова відрізняються у центральній для дієслів характеристиці – видовій.
Поза всяким сумнівом, саме ця обставина спричинилася й до непорозуміння в запису
народної пісні «Журавлі» (немає значення, хто тут помилився: виконавець чи записувач, – вони обоє є сучасними мовцями, носіями сучасної мовної свідомості, що вже не
знає первинного дієслова чезнути, заступленого в ній дієсловом щезнути: з усіма наслідками для його виражальної спромоги).Зразок адекватного словокористування знаходимо в того ж таки В. Стуса, див.: Лабіринти, / що зяють на протягах вітру – / пощезали. (По всьому – / пустеля)[СтусV, 154], що надзвичайно цікаво порівняти з уривком
із того ж твору, див.: Всі примари світання, / усі поцілунки – / почезли [СтусV, 155}:
гадаємо,У мовленні В. Стуса його численні почезнути є семантично тотожними рідкісному для нього пощезати, тож такий же паралелізм існує між безпрефіксними чез(ну)ти
і щезати: із погляду, що нас тут найбільше цікавить, вони обидва виражають дію однакового характеру – незавершену, тобто є дієсловами недоконаного виду; тотожність між
ними – безсумнівна. Українська лексикографія, до речі, відобразила аномальність такого
«словотворення» – зрозуміло, своєрідним чином. Так, у «Словарі української мови» є
дуже демонстративна щодо цього словникова стаття, див.: вúщезати – [вúще]заю,
[вúще]заєш і вúщезнути – [вúщез]ну, [вúщез]неш. Исчезнуть, уничтожиться, истребиться. Вищезає жито. Каченята вищезли: ворони вихапали [Грінч.I,202]. Дієслова вищезати і вищезнути тут представлені як паралель до дієслів пощезати і пощезнути. Однак
саме цим зумовлена помилкова характеристика дієслова вищезати як префіксально наголошеного, а це було зумовлено, безперечно, його трактуванням як словоформи доконаного виду; тим часом очевидним є, що насправді тут мова може йти тільки про дієслово
недоконаного виду вищезати – вищезáю, вищезáєш ... вищезáють, напр.: вищезáє (що
робить?) жито, якому з погляду видових відношень може відповідати дієслово доконаного виду вúщезнути – вúщезну, вúщезнеш ...вúщезнуть, напр.: каченята (що зробили?
що з ними сталося?) вúщезли. Саме такі відношення між цими словоформами фіксує
сучасна лексикографія, див.:вищезáти – вищезáють, недок., вúщезнути – вúщезнуть;
мин. ч. вúщез, вúщезла, вúщезло; док. розм. Зникати безслідно, пропадати одне за одним
[СУМI, 546]. Дієслівна пара вищезáти // вúщезнути важлива для нас тим, що вона наочно демонструє, як будуються видові відношення між префіксальними утвореннями від
твірних щезáти // щéзнути: видове розмежування в них супроводжується та увиразнюється різницею в типі наголосу. Крім цього, із зіставлення характеру дії, вираженого цими словоформами, видно напрям розгортання їхньої словотвірної потенції, зумовленої
структурними зв’язками мовної системи, див.: вúщезнути (док. вид) – вищезáти (недок.
вид) – повищезáти (док. вид): дієслівні утворення з префіксом по- справді дістають значення повного охоплення вказаною дією, але умовою для цього є те, що їхніми твірними
є дієслова недоконаного виду, див. також: повигадувати (від вигадувати), повигортати
(від вигортати), повидовбувати (від видовбувати) та ін. Не може підлягати жодному
сумніву, що поява в мові дієслова пощезнути – результат непорозуміння, яке з’явилося
від нерозуміння історії появи в мові слова щезнути; пощезнути сучасної мови – це
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почезнути, що зазнало фонетичного перетворення паралельно до взаємин між сучасним
кореневим щезнути та нині архаїчним чезнути.
Аномальність (уживаємо цю характеристику, звичайно, не в ціннісному розумінні) утворень щезати // щезнути та похідних рельєфно постає, якщо зіставити їхні видові та акцентні характеристики з такими ж характеристиками інших дієслів, у яких
ці відношення формувалися природним чином. Візьмімо, наприклад, акцентно тотожні дієслова на -нути з дієсловом щезнути – вони будуть усі кореневонаголошені,
див.: грýзнути – грýзну, грýзнеш[ОС99, 186]; клкнути – клкну, клкнеш[ОС99, 355];
мéрзнути – мéрзну, мéрзнеш [ОС99, 418]; мóвкнути – мóвкну, мóвкнеш[ОС99, 428];
м’кнути – м’кну, м’кнеш[ОС99, 437]; нúкнути – нúкну, нúкнеш[ОС99, 498]; слáбнути –
слáбну, слáбнеш[ОС99, 804]; смáгнути – смáгну, смáгнеш[ОС99, 808]; тáнути – тáну,
тáнеш[ОС99, 851] тощо; пор.: щéзнути – щéзну, щéзнеш[ОС99, 981] – єдиною різницею
між ними є те, що всі(!) вони є дієсловами недоконаного виду, а дієслово щéзнути – доконаного. Однак ряд стає цілком тотожним, якщо замість дієслова щезнути (що зробити?) ми поставимо дієслово чезнути – чезну,чезнеш (що робиш?). Від дієслів недоконаного виду легко утворюються за допомогою різноманітних префіксів дієслова
доконаного виду, див.: загрeзнути – загрeзну, загрeзнеш[ОС99, 269], заклкнути – заклкну,
заклкнеш[ОС99, 267], замéрзнути – замéрзну, замéрзнеш[ОС99, 272], замóвкнути –
замóвкну,замóвкнеш[ОС99, 273], зм’кнути – зм’кну, зм’кнеш[ОС99, 314], понúкнути –
понúкну, понúкнеш[ОС99, 639], ослáбнути – ослáбну, ослáбнеш[ОС99, 536], засмáгнути –
засмáгну, засмáгнеш[ОС99, 284], розтáнути – розтáне[ОС99, 761] тощо: саме так у свій
час було утворене дієслово зчéзнути (щéзнути) – зчéзну (щéзну), зчéзнеш (щéзнеш); саме
так було утворене й дієслово почéзнути – почéзну, почéзнеш. Зрозуміло, що при кожному
з цих усіх словотвірних актів, як завжди, зіткнулися граматика і лексика, що спричинилося до появи нових слів з різними семантичними нюансами. Уже наступним етапом
словотворення було утворення за допомогою суфікса -а- словоформ недоконаного виду
2-ого ступеня, напр.:загрузáти – загрузáю, загрузáєш[ОС99,260], заклякáти – заклякáю,
заклякáєш[ОС99, 267], замерзáти – замерзáю, замерзáєш[ОС99, 272], замовкáти –
замовкáю, замовкáєш[ОС99, 273], розм’якшáти – розм’якшáю, розм’якшáєш[ОС99, 754],
поникáти – поникáю, поникáєш[ОС99, 639], ослабáти – ослабáю, ослабáєш[ОС99, 536],
засмагáти – засмагаю,засмагáєш[ОС99, 284]: тотожно було утворене й дієслово зчезáти
(щезáти) – зчезаю (щезаю), зчезáєш (щезáєш); саме цю словотвірну лінію словотвору
продовжує дієслово почезáти – почезáю, почезáєш ... почезáютьу лексичному репертуарі
Василя Стуса.
Зіставмо тепер дієслово недоконаного виду сучасної мови щезати, що має, підкреслимо тут це, суфіксальний наголос, з низкою дієслів, що поділяють із ним такі характеристики, див.: калатáти – калатáю, калатáєш [ОС99, 337], ковтáти – ковтáю,
ковтáєш[ОС99, 357], копáти – копáю, копáєш [ОС99, 368], метáти – метáю,метáєш
[ОС99, 420], мигáти – мигáю, мигáєш [ОС99, 421], мотáти – мотáю, мотáєш[ОС99,
433],хитáти – хитáю, хитáєш [ОС99, 937], черкáти – черкáю, черкáєш[ОС99, 956],
щипáти – щипáю,щипáєш [ОС99, 981] тощо.Словоформи доконаного виду від цих дієслів утворюються за допомогою суфікса -ну-, див.: калатнeти – калатнe, калатнéш
[ОС99, 337], ковтнeти – ковтнe, ковтнéш[ОС99, 357], копнeти – копнe,копнéш [ОС99,
369], метнeти – метнe, метнéш[ОС99, 420], мигнeти – мигнe, мигнéш [ОС99, 421],
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мотнeти – мотнe, мотнéш[ОС99, 434], хитнeти – хитнe, хитнéш[ОС99, 937], черкнeти –
черкнe, черкнéш[ОС99, 956], щипнeти – щипнe, щипнéш[ОС99, 98]1 і вони вже не є тотожними дієслову щéзнути – щéзну, щéзнеш[ОС99, 981]: у нього на відміну від них усіх (!)
наголос кореневий, тимчасом як у них – суфіксальний; певна річ, це ще раз свідчить, що
спосіб їхнього утворення попри формальну словотвірну тотожність – різний.
Наведемо ще додаткові докази на користь того, що між словоформами недоконаного й доконаного видів цього типу дієслів існує саме така акцентна закономірність. Це
явище дуже легко можна простежити на прикладі омографів, що різняться між собою
типом наголосу. Так, кореневонаголошеному гúкати – гúкаю, гúкаєш (кричати) [ОС99,
167]відповідає таке ж кореневонаголошене гúкнути – гúкну, гúкнеш (крикнути) [ОС99,
167], а суфіксальнонаголошеному гикáти – гикáю, гикáєш (ікати) [ОС99, 167] – таке ж
суфіксальнонаголошенегикнeти – гикнe, гикнéш (ікнути)[ ОС99, 168]; див. таке ж ще
у зіставленні: гeкати (гуркати) [ОС99, 188] і гeкнути (гуркнути) [ОС99, 188], але гукáти
(кричати, кликати) [ОС99, 188] і гукнeти (крикнути, покликати) [ОС99, 188]; кóопати (ногою) [ОС99, 368] і кóпнути (від копати) [ОС99, 369], але копáти[ОС99, 368] і копнeти
(від копáти) [ОС99, 369]; лeпати (кліпати) [ОС99, 402] і лeпнути (кліпнути) [ОС99, 402],
але лупáти (колоти, відколювати) [ОС99, 402] і лупнeти (вдарити) [ОС99, 402]; сáпати
(сопіти) [ОС99, 778] і сáпнути (сопнути) [ОС99, 778], але сапáти (сапувати) [ОС99, 778] і
сапнeти (сапою) [ОС99, 778] та ін.
Що залежність у типі наголошення між дієсловами на -ати та -нути існує, свідчать
також випадки подвійного наголошення таких дієслів – вони завжди йдуть паралельно, напр.: дзьóбáти – дзьóбáє[ОС99, 204] і дзьóбнýти – дзьóбнe, дзьóбнéш[ ОС99, 204];
дзюбáти – дзюбáю, дзюбаєш[ОС99, 204] і дзюбнýти – дзюбнe, дзюбнéш[ОС99, 204]; див
також дрúґáти[ОС99, 227] і дрúґнeти[ОС99, 227]; штýрхáти[ОС99, 979] і штýрхнýти[ОС99,
979] та ін. І тут, гадаємо, не зайвим буде таке застереження. У сучасних нормативних
словниках можна натрапити й на такі акцентні характеристики дієслів, див.: скýбáти
[ОС99, 803], але скубнýти[ОС99, 806]; слíпáти[ОС99, 806], але слíпнути[ОС99, 806];
сьóрбáти[ОС99, 848], але сьорбнeти[ОС99, 848]: поза сумнівом, це тільки по-різному відображені живомовні процеси, пор.: скубáти[Грінч.IV, 145] і скубнeти[Грінч.IV, 146];
сьóрбати[Грінч.IV, 238], але сьорбнeти [Грінч.IV, 238], пор.:сьóрбати[Голоск. 390] і
сьóрбнути[Голоск. 390]; слíпáти[Грінч.IV, 151], але слíпнути[Грінч.IV, 152], де сліпати – дуже ненадійне, хоч його повторюють словники – аж до найсучасніших. Зрештою,
закономірність між типом наголосу й видовим значенням різновидових словоформ, гадаємо, продемонстрована досить переконливо на значній кількості прикладів.
Відхилення щодо цієї закономірності у видовій парі щезáти // щéзнути зумовлені
нестандартним, аномальним шляхом їхньої появи в сучасній мові. Виняток, безперечно,
усупереч поширеному твердженню, не підтверджує правила: він є свідченням того, що
в мовній системі з’явилося явище, яке не підлягає відомій і впливовій закономірності;
натомість у ній складається (або й уже склалася) сукупність явищ і фактів, що між собою взаємодіють уже інакше. Це не виняток із правила; це – нове правило, але в межах
своєї компетенції. Завданням дослідника є такі факти виявити й задовільно пояснити.
Ось ще один приклад. Цілковитою паралеллю до виявленого нами явища у видовій
групі щезáти // щéзнути є випадок із парою смеркáти – смеркáє, недок. смéркнути –
смéркне; мин. ч. смéркло і смéркнуло; док. Темніти після заходу сонця; вечоріти, сутеніти
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[СУМIX, 398]. І тут причина нестандартної поведінки дієслова стає враз зрозумілою
після з’ясування його походження; словотворення тут почалося від дієслова меркнути
[див.: ЕСУМIII, 443] (у паралель із чезнути). Уявлення ж про послідовність словотвірних етапів у цих утвореннях може дати така словникова стаття: змéркнути і змéркти –
змéркне; мин. ч. змерк, змéркла, змéркло. Док. до мéркнути, мéркти[СУМIII, 615].
Відтворимо його й ми тут схематично:мéркнути (дієслово недоконаного виду 1-ого ступеня) >смéркнути[тотожно:змéркнути] (дієслово доконаного виду)>смеркáти (дієслово
недоконаного виду 2-ого ступеня): тотожно: примеркáти – примеркáє[ОС99, 682]; див.
ще: намеркáти – намеркáю, намеркáєш. Смеркаться. Тілько стало намеркати. Було уже
пізненько, стало уже намеркать[Грінч.II, 502]. Тому маємо: смеркáти // смéркнути: як
щезáти //щéзнути.
Ось воно – нове в мовній системі. Найцікавіше ж і найповчальніше те, що воно
нею ж і породжене: розвиток мови завжди є саморозвитком. Усе інше тільки додається.
Однак завжди буде актуальним завдання зрозуміти те, що для нас породжує мова в ході
свого історичного розвитку.
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Институт языковедения им. А. А. Потебни НАН Украины, Киев
О ПРИРОДЕ ОДНОЙ ОШИБКИ
В статье речь идет не о некотором современном речевом изъяне, а об ошибке, которую фиксируют и повторяют словари современного украинского литературно-нормативного языка. Возможно ли сосуществование в языковой системе глаголов пощезáти
и пощéзнути, принимая во внимание как их строение, так и видовое значение? Как
модифицирует свое видовое значение префиксальное производное пощéзнути, если оно
образовано от корневого образующего щéзнути, имеющего видовое значение совершенного вида? Наконец, о чем свидетельствует параллельное существование на страницах словарей глаголов пощéзнути и почéзнути – возможно ли такое также в языке?
Анализ видообразующей деятельности украинской языковой системы неопровержимо
доказывает, что глагол пощéзнути является фиктивным образованием, следствием
языковедческого недоразумения.
Ключевые слова: видовая пара, имперфект, реимперфект, словоформа совершенного / несовершенного вида, корневое / суффиксальное ударение.
Zadorozhny V., senior researcher
O. Potebnya institute of Linguistics of the NAS of Ukraine, Kyiv
ON THE NATURE OF ONE ERROR
This article is not concerned with one speech error, but with linguistic error, fixed and
repeated in dictionaries of the modern Ukrainian literary standard language.
Key words: aspectual pair, imperfect, reimperfect, word form of the perfective/imperfective
aspect, root/suffixal stress.
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ГЛИБИННИЙ ЗМІСТ РЕЧЕННЯ У ФУНКЦІОНАЛЬНО – КОГНІТИВНОМУ
ТЕКСТОТВОРЕННІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ
В даній статті розглядається проблема визначення сучасних пріоритетних методів та напрямів щодо формування мовленнєвих одиниць тексту-висловлювання.
Ключові слова: висловлювання, текст, глибинний зміст, мислення, пізнання, мовленнєва структура.
Речення щодо його визначення в науковій літературі як одиниці синтаксичного рівня мовної системи досліджується досить різнобічно і дискусійно. Так, «деякі
дослідники не визнавали системно-мовного статусу речення, розглядаючи його як
мінімальну одиницю мовлення при відсутності терміна «висловлення». Проблема
дефініції речення, яке є інваріантом конкретних мовленнєвих висловлень, й досі залишається дискусійною (у лінгвістиці наявні понад 250 тлумачень речення) через
розбіжність розуміння тріади «речення – висловлювання – предикативна одиниця»
[І: 517], а також речення (серед багатьох інших визначень щодо нашої проблеми) є
одиницею, «що позначає ситуацію (або взаємопов’язані ситуації), вказує на відношення повідомлюваного до дійсності і є відносно завершеною одиницею спілкування та вираження думки» [2: 509].
Аналізуючи «речення» як висловлювання, як мовленнєву одиницю процесу спілкування з її семантичними та синтаксичними особливостями, ми можемо стверджувати,
що «висловлювання» є одночасно одиницею як спілкування, так і комунікації. «У сучасній лінгвістиці комунікацію розглядають як спілкування, обмін думками, даними, ідеями
тощо, тобто як специфічну форму взаємодії людей у процесі їхньої пізнавально-трудової
діяльності» [3: 28].
Як зазначає український мовознавець Ф. С. Бацевич, «Часто…, а іноді й у науковій
літературі «спілкування» ототожнюють з «комунікацією». Однак поняття «спілкування»
і «комунікація» різняться між собою. Поняття «спілкування» є більш загальним , а «комунікація» – конкретним, що позначає лише один із типів спілкування» [3: 27].
Однак, як синонім цих термінів з метою наголошення на процесах соціальної взаємодії, що розглядається в їхньому знаковому втіленні, ці терміни можна поєднати, вважає
сучасний німецький лінгвіст Е. Гроссе. (За Ф. С. Бацевичем [З: 28]).
Сучасний функціонально-комунікативний підхід щодо дослідження мови як науки
в дії спрямований передусім на аналіз різних видів мовленнєво-комунікативної діяльності, зокрема діяльності людини. Комунікація – як особливий тип людської діяльності,
поряд з діяльністю когнітивною (мисленнєвою) здійснюються за певними мисленнєвомовленнєвими законами і правилами, що тісно пов’язані з пізнавальними процесами.
Звідси, звернення мови до людини як до людського фактору свідчить про новий напрям
у сучасному мовознавстві, антропологічний, зміст якого щодо дослідження мови як
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об’єкта науки з’ясовується з нових позицій, тобто у взаємодії з когнітивними процесами,
функціонально-психологічними механізмами, мовленнєвою діяльністю тощо.
Мова на сучасному витку її розвитку почала досліджуватися не тільки як засіб спілкування, а як всебічний діалог з іншими науками, сферами діяльності людини, що поглиблює і активізує її світогляд, свідомість. Антропоцентричні, функціональні та когнітивні
змістові напрями. як настаново-пізнавальні параметри у дослідженні мовних явищ, повернули традиційну лінгвістику в нове русло її дослідження, а саме, – у сферу мислення, пізнання пояснювального характеру як тлумачення мовних феноменів (експланаторність), прагматизм людини тощо.
Так, українська дослідниця І. О. Голубовська підкреслює «Все більшої ваги почав
набирати активний суб’єкт пізнання світу – людина, яка має певний індивідуальний, соціальний та культурний досвід, систему знань про навколишню дійсність, представлену
в її свідомості через концепти – ментальні утворення. Мовна форма перестала тлумачитись як самодостатня субстанція [4: 9; 5: 168-169; 6: 349-350; 7: 8-10].
У зв’язку з іншим розумінням і баченням мови, а саме. – як цілеспрямованої системи
засобів щодо вираження мовленнєвої діяльності людини, її пізнання в світі різних галузей науки, культури, професійної діяльності тощо, – у сучасному мовознавстві почали
широко використовуватися і досліджуватися результати інших наук, зокрема тексти як
результати відображення мовно-наукової картини світу, що, безумовно, суттєво розширило і збагатило емпіричну базу мовознавства, іі пояснювальні можливості. Інтеграція
лінгвістики, мовознавства з іншими науками активізувала, збагатила мисленнєво-пізнавальні можливості людини, розширила її науково-ментальний світ, завдяки чому вона
сама здатна визначати пріоритетні напрями діяльності, виходячи зі специфіки її контакту з предметом як своєрідним концептом універсального світобачення. Вітчизняні і
зарубіжні лінгвісти, досліджуючи мову в рамках нової мовознавчої парадигми, тобто
в культурно-когнітивному антропологічному пошуку «людини крізь мову», «намагаються виявити глибинний зв’язок когнітивних структур людської свідомості з мовними
формами, простежити «модус» відбиття характеру пізнання та сприйняття світу в глибинних мовних категоріях (ментальних утвореннях), що часто-густо належать до сфери
позасвідомого» [4: 10-11].
Досліджуючи мовні одиниці на тлі з’ясування їх глибинного змісту, зокрема синтаксичних одиниць – речення (щодо поставленої проблеми) не як формальних мовних
одиниць, а як комунікативних одиниць – висловлювання, тобто одиниць реального текстотворення в певній ситуації, стверджуємо, що за визначеного сучасного підходу традиційна лінгвістика переорієнтовується в діалогічний посередник комунікації як семіотичний універсум, в якому мова все глибше починає досліджуватися як її власний об’єкт,
природа і сутність, а не лише як засіб спілкування. Адже, як засвідчує російський учений
Н. С. Валгіна, «будь-який текст – різнофункціональний і різномодальний – це перш за
все сукупність речень- висловлювань, які, групуючись на основі смислових і структурних (міжфразових) зв’язків, об’єднуються в одиниці тексту – міжфразові єдності, компоненти чи фрагменти тексту, нарешті, утворюють цілий мовленнєвий твір» [8: 1].
Термін «висловлювання» та його зміст в науковій літературі з’ясовується, «як одиниця мовлення, що побудована за законами відповідної мови; речення, що розглядається
з боку його комунікативної організації… Автономність висловлення залежить від того,
46

чи воно є одиничним, чи становить частину складнішої мовленнєвої одиниці, зокрема
надфразної єдності… Висловленню властива неодномірність, яка виявляється у трьох
ознаках: денотативних, або референційних.., модальних і власне текстових (сукупність
елементів, що вказують на зв’язок даного В. з ширшим комунікативним тлом. Реченнєві
схеми як потенціальні одиниці у В. перетворюються на реальні, актуалізовані» [2: 66].
Таким чином, оскільки речення є основною синтаксичною одиницею щодо творення висловлювання, тексту, то особливості синтаксичної парадигматики найпоказовіше
виявляються на матеріалі цієї синтаксичної одиниці-конструкції. «В опрацюванні теорії парадигми речення необхідно з’ясувати два питання, відзначає український вчений
І. Р. Вихованець: 1. як різновиди речень та інших синтаксичних одиниць, що входять до
однієї синтаксичної парадигми і 2) які відношення між синтаксичними одиницями одного парадигматичного ряду?» [9: 158].
Отже, характеристика того чи іншого різновиду простих речень як складових висловлювання чи тексту має бути спрямованою не тільки на всебічний внутрішній опис
певних конструкцій, а й на вияв того, «як співвідноситься форма певного речення з формами інших речень і синтаксичних одиниць нереченнєвої природи» [9: 158]. При цьому
процес варіативності і трансформації реченнєвих структур (висловлювання) не тільки
засвідчує парадигматичний вияв певних мовленнєвих одиниць, а й з’ясовує їхній глибинний зміст за різновидами структур (трансформація за формою) і за спільним смислом, що з’ясовується на тлі смислових відношень спільного реченнєвого висловлювання.
Наприклад, – «Ми працюємо (засвідчується об’єктивна констатація факту) – Працюймо!
(волевиявлення мовця) – Ми маємо працювати (необхідність) – Ми не працюємо (заперечення)» [9: 158]. Таким чином, наведені приклади не тільки з’ясовують смислову різноплановість певних висловлювань, а й підкреслюють їхній глибинний зміст як основу,що
формує те чи інше висловлювання.
Різнобічні шляхи вивчення речення як одиниці мови, а не лише як власне-мовленнєвого утворення, визначаються семантичним синтаксисом як глобальний підхід до аналізу речення без наміру виокремити в ньому граматичне від лексичного і досліджувати
кожне з них окремо. За визначенням російської дослідниці В. А. Бєлошапкової, «свідома
необхідність в аналізі змісту речення за його цілісністю, а, звідси, звернення до глибинного змісту речення, є характерною рисою сучасної синтаксичної науки, на противагу
науці минулого» [10: 471].
Отже, «при розв’язанні будь-якої проблеми, де об’єктом виступає як висловлювання,
текст, виникає необхідність, як зазначає російський учений Г. Д. Чистякова, у визначенні
змісту тексту і методу його виділення. У змісті тексту знаходять відбиття ті знання, які
становлять мету висловлювання, повідомлення. В межах речення тексту проводиться, як
правило, лексичний і граматичний аналіз. Цей процес означає те, що сприйняття мовцем
мовних явищ повинно розглядатися з точки зору їх вживання як засобів спілкування,
що виступають у певному сполученні мовленнєвих одиниць. Саме ці умови визначають
вибір тих чи інших слів, їх граматичних форм і способів синтаксичних зв’язків при позначенні елементів дійсності» [11: 18-20], а в нашому контексті – засоби формування
висловлювання як текстотворчої одиниці мовлення.
Звідси, речення як складники, компоненти чи фрагменти текстів різнобічної тематики: наукової, соціально-політичної, культурної, історичної тощо, – опосередковано
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вступають в науковий діалог з іншими науками, що поглиблює світогляд. свідомість людини, її знання. Знання мови різних фахових, наукових дисциплін на тлі певних текстових матеріалів сприяє, з одного боку, ефективному з’ясуванню різних мовних явищ щодо
різних стилів і жанрів мовлення, з іншого, уможливлює здібності людини щодо побудови
нею певних висловлювань, повідомлень тощо. Вчені-лінгвісти, досліджуючи текст і мовленнєві процеси у взаємозв’язку з науковими даними інших наук, все більше зближують
мовознавство з різнобічними сферами наук та стверджують його динамічний процес.
Дослідження лінгвістики, її мовних одиниць за змістом, суттю, функціями як вербально – знаковою людською діяльністю тощо, – свідчить про методологію і напрям
сучасної лінгвістичної теорії і комунікації, в якій текст – висловлювання є однією з форм
комунікації в міжетнічному просторі.
Проблема щодо визначення повноти чи неповноти реченнєвої структури як мовної
складової висловлювання, тексту продовжує викликати інтерес в лінгвістиці уже впродовж віків і лишається невирішеною й досі, тобто на сучасному її рівні. Неповні речення, «еліпси» або за іншою термінологією «односкладні» як «двоскладні» тощо тривалий
час ігнорувалися дослідниками або ж висвітлювалися вкрай суперечливо. Це пояснюється тим, що питання неповного простого речення в більшості випадків пов`язувалося дослідниками лише з проблемою односкладності-двоскладності синтиксичних одиниць, що
відносилися до різних типів семантико-синтаксичних структур, або ж характеризувалися,
як правило, відсутністю в них складових компонентів на поверхневому ярусі речення чи
взагалі наводилися незакінчені речення. Наприклад, у реченні: Всі ті закони (Володимира
Мономаха) продиктовані вимогами християнської моралі, спрямованої на очищення помислів людських і виховання в дусі доброзичливого ставлення до всіх на світі, а надто всіх
знедолених (з кн. “Дванадцять місяців”), – за умови зняття в нього опосередкованих компонентів, тобто складових речення, що не входять як обов’язкові синтаксеми до семантикосинтаксичної структури простого речення, а саме – всі ті, Володимира Мономаха, християнської, людських, на світі, надто всіх знедолених, – то зміст всього речення від цього не
зміниться. Наведений приклад свідчить про те, що не кожний знятий з формально-синтаксичної структури компонент на смисловому рівні буде створювати ситуацію неповноти,
але в іншому випадку, у разі зняття з цього ж речення одного з синтаксично обов’язкових
актантів: суб’єкта, предиката чи необхідного за змістом та структурою даної мовленнєвої
одиниці об’єкта, – то це явище, звичайно, порушить закладений у речення зміст, як одиницю спілкування, щодо його конкретики чи загального смислового вираження. Звідси постає
необхідність звернутися до деяких визначень простого неповного речення навчальною літературою, за яких неповнота простого речення дається узагальнено, здебільшого як незаповнена позиція головної чи другорядної семантеми, тобто обов’язкової чи необов’язкової
щодо елементарної структури реченнєвої одиниці. За цієї умови обов’язковим має бути
аналіз змістового значення і функціонального використання конкретного мовленнєвого висловлювання, тому що поверхнево-синтаксичний рівень або формально-граматичний має
протиставлення мисленнєвому. Взяті для ілюстрації висловленої думки неповні речення:
А москалі їй назустріч, як один, верхами (Т. Шевченко); Яка заметіль надворі, яка хуртовина в серці! (М. Стельмах); Ще трохи і вже кінець (І. Цюпа), Пригадуєш – як у школі…
(Є. Гуцало); Христя пороздягала, положила (П. Мирний); За вікном дерева волохаті…
(В. Симоненко) – свідчать про неповноту граматичної структури, але за змістом речень
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вони є самостійними засобами спілкування, оскільки пропуск в них обов’язкових актантів структури встановлюється за смислом самого речення. На смисловому рівні ці
структури розглядаються як двоскладні речення, тому як поверхневе вираження синтаксичної мовної одиниці є засобом щодо розгляду і визначення її глибинних складових як
функціонально-когнітивних одиниць мовлення та спілкування.
Зважаючи на те, що будь-яке речення як мовленнєва одиниця за своїм змістом відображає фрагмент дійсності, відношення до неї, надає їй найменування, визначає ідентифікацію, тотожність, оцінку процесу та інші ознаки, які закладаються смислом в даній
реченнєвій структурі, – ми можемо стверджувати, що глибинний зміст речення об`єднує
об`єктивні смисли, з одного боку, і суб`єктивні, з другого, які відображають мисленнєві
процеси по відношенню до визначеної дійсності. Мисленнєва операція може бути вихідною як від мовця, автора мовлення, так і від будь-якого носія свідомості, що спрямована на предмети зовнішнього світу чи на нього самого, в якій мовець теж виступає
як носій об`єктивної позиції. Відтак речення як семантико-синтаксична структура та
функціонально-мовленнєва самостійна одиниця обов’язково відображає подію, ситуацію, об’єктивну дійсність, диктум, і позицію мислячого суб`єкта, модус, по відношенню
до змісту речення (Ш. Баллі), тобто в основу змісту речення закладено судження, предикативність, модальність, інтонаційну та смислову завершеність.
Звідси, досліджуючи проблему повноти чи неповноти простого речення як певного висловлювання, тексту, ми маємо передбачати в реченнєвій структурі насамперед
об`єктивні і суб’єктивні фактори, тому як мова пов’язана з мисленням і свідомістю людини, а зміст речення співвідноситься з об’єктивною реальністю. Без мислення не може
бути мови, а мислення неможливе поза мовою. Мислити – це означає оперувати поняттями у мовній формі, у мовному вираженні, спілкуванні, в якому людська думка народжується, існує, розвивається завдяки мові.
Досліджуючи мовні процеси щодо аналізу простого речення як мовленнєвої структури за зовнішніми та внутрішніми його характеристиками, ми маємо підстави стверджувати, що функціонально-комунікативна та смислова організація реченнєвих одиниць
відрізняється від формально-граматичної або синтаксичної на рівні глибинних процесів
предикативного центру. Так, на семантичному тлі всі аргументи мовної одиниці, включаючи навіть і аргумент у формально-граматичній позиції – підмет, залежать від предиката-присудка, на відміну від формально-граматичних зв’язків між семантемами того ж
речення, а саме, між головними і другорядними членами. Найсуттєвіша особливість
формально-синтаксичного аспекту простого речення як повної чи неповної структури
полягає в тому, що з боку формальної його організації конкретна синтаксична мовленнєва одиниця є автономною і самодостатньою. Наприклад: Молодняк навчали їздити
веселим тротом, вільною риссю, мчати навперегони, слухатися кожного поруху вуздечки (І. Цюпа), – за граматичними ознаками є реченням неповним за відсутності в ньому підмета, але на семантичному рівні дана конкретна структура сформована на основі
скоординованого предикативного зв’язку з уявним підметом вони, в часовій і особовій
формі його вираження, навчали, та у висвітленні однієї ситуації за змістом мовленнєвої
структури: кого і чого (навчали їздити, мчати, слухатися).
Таким чином, наведена ілюстрація підтверджує, що для з’ясування формально-синтаксичної організації даного речення як мисленнєвої структури щодо повідомлення,
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спілкування чи надання якоїсь інформації, – не постає потреба виходити поза межі її
внутрішньої визначеності, тому що за категорією предикативності реченнєвої одиниці
в модально-часовому і особовому прояві здійснення процесу чітко окреслюється смисловий, тобто предметний зміст речення.
Отже, за викладеної думки з’ясовується, що семантико-синтаксична мовленнєва
структура найтісніше співвідноситься з формально-граматичною організацією та смисловою, що закладено змістом речення як системою відношень за реалізації в позамовній
дійсності, іншими словами, в пізнавально-мовленнєвій діяльності. Відтак мовлення як
найвища форма пізнавальної діяльності людини відтворюється в процесах спілкування,
повідомлення, висловлювання, що відтворюються засобами мови, мовної системи та
смислової її організації. Підтвердженням цієї тези є дослідження А. М. Соколова, за
яким процеси мови і мислення розглядаються у нерозривній єдності, але разом з тим
не як усталені, а динамічні процеси, що надає можливості мовцеві використовувати
за умови мислення різні мовні засоби у висвітленні того чи іншого питання [12: 4-20].
Це явище свідчить про те, що процеси мислення й мовлення є взаємодіючими поняттями, але в той же час, як і стверджують результати О. О. Потебні, О. М. Леонтьєва,
Л. С. Виготського, С. Д. Кацнельсона, М. М. Бахтіна, Г. П. Сусова та інших, вони мають
свою специфіку, тобто мовлення як предмет мовленнєвої діяльності становить внутрішню комунікативно-пізнавальну мотивацію цієї діяльності. Предметом мовленнєвої діяльності, як і будь-якої, є смисл, завдяки якому “будь-яка думка намагається поєднати
щось з чимось, встановити відношення між кимось і чимось” [13: 305]. Звідси, одну і
ту ж думку можна висловити різними словами і різними граматичними формами, наприклад, при перекладі з однієї мови іншою або ж при викладі думки своїми словами,
умовними знаками, символами тощо, тобто висловлюваннями – текстами, що свідчить
про можливість використання різних реченнєвих засобів у висвітленні та відображенні певної позамовної дійсності. Звичайно, безперечним висновком є те, що мовлення
підпорядковується законам мови, але не є її тотожністю [14] і тому за мовленнєвого
процесу створюються додаткові можливості, а саме: вибір, повторення, розміщення,
комбінування, трансформація тощо. Таким чином, мова живе в мовленні і в загальному
розумінні вони являють собою дві взаємопов`язані форми єдиного суспільного явища,
що співвідносяться між собою в тісному діалектичному зв`язку: мова – як загальне і
мовлення – як конкретне явище, як речення, висловлення, текст у співвідношенні з предметами і явищами об`єктивної реальності.
1.
2.
3.
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ГЛУБИННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНОКОГНИТИВНОМ ТЕКСТООБРАЗОВАНИИ. ВЫСКАЗЫВАНИЕ
В данной статье рассматривается проблема современных приоритетных методов
и направлений по отношению к речевым единицам текста-высказывания.
Ключевые слова: высказывание, текст, глубинное содержание, мышление, познание, речевая структура.
MODERN PRIORITY METHODS AND TRENDS OF FORMATION
OF THE MENTAL CONCEPT OF A LINGUISTIC SIGN
The present article is devoted to the aspect of modern priority methods and trends of
formation of the mental concept of a linguistic sign.
Key words: expression, statement, text, content, meaning, thinking, cognition, linguistic
sign.
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ОСОБЛИВОСТІ ІДІОДИСКУРСУ К. СЕНДБЕРГА
Стаття присвячена з’ясуванню теоретико-методологічних засад дослідження
ідіостилю як прояву індивідуалізації дискурсу. Особливу увагу приділено дискурсивним
особливостям відображення ліричного «Я» у концептуально-асоціативному просторі
ліричних творів К. Сендберга.
Ключові слова: індивідуально-авторська картина світу, ідіодискурс, ідіостиль,
К. Сендберг.
Постановка наукової проблеми та її значення. Для сучасних лінгвістичних студій актуальним є дослідження породження та функціонування дискурсу, вивчення дискурсу з огляду на визначення мови як когнітивного процесу (В. Карасик, О. Кубрякова,
А. Приходько, Ю. Степанов, І. Шевченко та ін.). У напрямку розробки проблематики
лінгвокогнітивного аналізу ідіостилю автора художнього твору працюють як вітчизняні,
так і зарубіжні вчені, серед яких Л. Бєлєхова, Н. Болотнова, О. Воробйова, Е. Семіно,
І. Тарасова, О. Фоменко та ін.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування одержаних результатів дослідження. В сучасному соціокультурному просторі всебічно досліджуються різні типи
дискурсу, у тому числі художній дискурс, вивчається специфіка мовної особистості його продуцента й реципієнта. На часі є розгляд особливостей мовленнєво-мисленнєвого
процесу літературної особистості, зокрема митця поетичного слова, в ході дискурсивно-текстотвірного процесу, вивчення втілення ідіодискурсу творчої особистості автора,
відображення його концептуальної картини світу.
Об’єктом нашої наукової розвідки обрано ідіодискурс та ідіостиль К. Сендберга, а її
предметом – концептуально-асоціативний простір ліричних творів поета. Досі дослідження лінгвоконцептуального виміру ідіодискурсу американського поета К. Сендберга
не здійснювалось.
Метою статті є з’ясування теоретико-методологічних засад дослідження ідіостилю як прояву індивідуалізації дискурсу та концептуальних характеристик ідіосфери
К. Сендберга.
Існування в сучасних гуманітарних науках великої кількості концепцій і теорій дискурсу, а також виникнення й розвиток дискурс-аналітичного напрямку свідчить про те,
що дискурс на сьогоднішній день є одним з розроблюваних і актуалізованих предметів
теоретичного аналізу в низці наук. Т. ван Дейк одним з перших збудував модель дискурсу
на основі «комунікативної події» як складної єдності мовної форми, значення та дії. Він
спрямовував аналіз дискурсу на дослідження особистісних характеристик мовців, їхніх
намірів, емоцій, уподобань та ін. У результаті дискурс розглядався вченим як складне
комунікативне явище, що включає процес створення певного мовного твору (тексту) і
відбиває залежність цього твору від екстралінгвістичних факторів [1: 8].
© Бабич В. І., 2014
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У своєму дослідженні слідуємо широкому розумінню дискурсу М. Макаровим як
родової категорії по відношенню до тексту та мовлення [2: 50]. Дискурс є мисленнєвокомунікативнім утворенням [3: 23], сукупністю мовленнєво-мисленнєвих дій комунікантів, пов’язаних із пізнанням, осмисленням та презентацією світу мовця й осмислення
адресатом мовної картини світу продуцента [4], використанням мови, за яким стоїть соціально, ідеологічно й історично зумовлена ментальність [5: 147].
Вочевидь, поетичний дискурс передбачає реалізацію цих основних положень. Він
безпосередньо пов’язаний із осмисленням і презентацією світу мовцем. Від адресата
вимагається розуміння мовної картини світу поета. З огляду на те, що мовні особливості
різноманітних художніх текстів описані досить ґрунтовно, на сьогодні актуальним є дискурсивне висвітлення їхніх характеристик (В. Карасик), зокрема дискурсивних характеристик ліричних творів.
Дослідження поетичного тексту з позицій когнітивної лінгвістики враховує такі її
постулати, як те, що у центрі уваги є мова як загальний когнітивний механізм, а до сфери
інтересів залучені «ментальні» основи продукування і розуміння мови; потрібне врахування того, як структури мовного знання «репрезентуються» і як вони задіяні у переробці інформації [6: 21]. Теоретико-методологічні положення когнітивної лінгвістики
вимагають вивчення поетичного тексту як проекції людських переживань, осмислення
думкомовлень у вірші.
У цьому зв’язку варто зазначити, що вивчення лінгвокогнітивного виміру ідіодискурсу передбачає розуміння мовної діяльності в якості модусу когніції, в основу якого
покладено когнітивні здібності особистості (В. Дем’янков). Відтак все більшої значущості набуває дослідження в ідіодискурсі поета відображення його мовної особистості
та концептуальної картини світу.
Протягом останнього десятиліття когнітивний вектор визначив особливий інтерес
дослідників поетичного дискурсу до індивідуальних особливостей концептуальної картини світу авторів, відображеної в їхній текстової діяльності. У зв’язку з цим поняття
індивідуально-авторського стилю мовної особистості отримує новий комунікативно-когнітивний зміст у роботах, присвячених вивченню поетичного дискурсу [7].
На особливу увагу заслуговує індивідуальна авторська картина світу, її здатність
здійснювати вплив на соціокультурні процеси. Розв’язання наукової проблеми уточнення лінгвістично релевантних параметрів поетичного дискурсу та визначення ролі й місця
в ньому ідіодискурсу К. Сендберга сприятиме осмисленню його впливу на комунікативну культуру американської поезії й на естетику поетичного мовлення загалом.
Методологія дослідження літературних творів активно розвивається в межах когнітивної поетики. На думку О. Воробйової, когнітивна поетика слугує потужним інструментом розкриття та пояснення когнітивних процесів та стратегій, які лежать в основі
формування та інтерпретації художнього тексту [8: 379]. Р. Цур визначає цю галузь когнітології як міждисциплінарний підхід до вивчення художньої літератури із застосуванням
методів когнітивної науки [9: 45].
Загалом у когнітивній поетиці активно досліджується типологія концептів авторської свідомості та їхній потенціал для розкриття інтенцій конкретного автора, характеристик його ідіостилю та індивідуально-авторської концептосфери. Чимало новітніх
розвідок мають на меті вивчення певного лінгвокультурного концепту та зіставлення
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із його втіленням у творчому доробку того чи іншого автора. Так, зокрема, дослідженню відбиття у художньому дискурсі багатовимірної творчої особистості автора, мовного втілення індивідуальної ментальності автора художнього твору присвячені роботи Н. Болотнової, О. Дойчик, В. Піщальнікової, Е. Семіно, І. Тарасової, Ю. Фокіної,
М. Тернера). Актуальною проблемою сучасної когнітивної поетики є наукова розбудова понятійного апарату й методики вивчення концептуальної ідіосфери (Л. Бєлєхова,
О. Воробйова, О. Кагановська).
Слід зауважити, що підвалини опису таких понять, як мовна особистість, ідіостиль,
ідіодискурс, які останнім часом перебувають у центрі уваги когнітивно-дискурсивної парадигми, було закладено дослідженням лінгвістичної категорії образу автора.
Поняття «індивідуального стилю» й «мовної особистості» насамперед пов’язане
з В. Виноградовим, хоча становлення ідей цілісного опису творчої мовної особистості знаходимо також у науковому доробку М. Бахтіна, Ю. Тинянова, Б. Ейхенбаума. Це,
передусім, зумовлюється підвищенням інтересу до питань індивідуальної мовної творчості, хоча сталий інтерес до прояву особистості в мові, до «мовної особистості», простежується протягом усієї історії вивчення мовної творчості.
З поетико-когнітивних позицій ідіостиль автора художнього твору визначається як
опосередкований у художньому тексті мовно-ментальний портрет письменника, який
відображається у специфіці індивідуально-авторської концептуалізації дійсності, що
детермінується системою особистісних цінностей [10: 4]. Новим ракурсом цієї проблеми є залучення до кола наукового інтересу поняття «ліричний дискурс», дослідження
лінгвістично релевантних особливостей його текстового простору та ідіостилю автора
ліричного твору.
Ідіостиль автора в когнітивній лінгвістиці співвідноситься з поняттями мови та тексту
і визначається людським фактором у мові загалом та «образом автора» (В. Виноградов),
«мовною особистістю автора» (Ю. Караулов), «образом автора ідіостилю» (В. Григор’єв)
зокрема. Серед багатьох трактувань ідіостилю звертає на себе увагу розгляд ідіостилю
крізь систему концептуальних моделей, в напрямку від когнітивних феноменів до їхньої мовної реалізації [18]. Так, І. Тарасова розуміє під ідіостилем сукупність мовних
і ментальних структур художнього світу автора [11: 9]. Дослідниця визначає ідіостиль
як “спосіб думати і говорити про світ в нерозривній єдності”, можна сказати, що така
дефініція дотична до розуміння ідіостилю як сукупності мовних і ментальних структур
художнього світу автора, когнітивних структур, єдності концептів і їхнього мовного втілення [11: 22]. На думку Н. С. Болотнової, ідіостиль є системою асоціативно-смислових
полів, які характеризують когнітивний рівень мовної особистості [3].
Індивідуально-авторська картина світу репрезентується в сукупності концептів автора як носія мови – в концептосфері як системі концептів автора твору (Д. Ліхачов)
за допомогою вербальних засобів. Отже, індивідуально-авторську художню концептосферу (ідіосферу) можна охарактеризувати як впорядковану сукупність індивідуальних
концептів того чи іншого автора, вона об’єктивована в його мовній картині світу за допомогою мовних засобів, формуючи його ідіодискурс.
Ураховуючи викладене вище, ідіодискурс розуміємо як прояв творчої особистості поета, тож конкретні прояви дискурсу митця являють собою його ідіодискурс.
Ідіодискурс автора індивідуалізується через когнітивні (концептуальні) характеристики
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його ідіосфери й ідіостилю. Сукупність мовно-когнітивних механізмів створення текстового простору тим чи іншим автором відрізняє його дискурс від інших.
На сучасному етапі авторська свідомість визнається домінантною величиною художнього тексту, виходячи з того, що в художній картині представлено знання автора твору про світ, осмислені з урахуванням авторського світобачення (О. Воробйова).
Індивідуальне осмислення дійсності репрезентується у сукупному тексті твору в художньому концепті, який є одиницею авторської свідомості (І. Тарасова, В. Ніконова), що
складається з поняттєвого, ціннісного та образного компонентів.
Якщо до минулого століття образ автора сприймався як певна конкретна особистість,
а твір – як «зліпок» із цієї особистості, то філологічна думка XX ст. загалом була спрямована не ототожнювати авторську індивідуальність з особливостями твору.
Образ автора дає можливість зрозуміти твір як діяльність, а не тільки як результат
діяльності творця, тобто зрозуміти автора як суб’єкта художньої дійсності. Важливим
є дослідження художнього твору не як сталої структури, яка відображає дійсність з погляду автора, а як творчої діяльності, яка реалізується в організації тексту і несе в собі
світовідображення, сам процес цього відображення унаслідок його переосмислення автором твору.
Неперервність наукової думки в пошуку підходів до вивчення ліричного «Я» знаходиться сьогодні на новому історичному етапі. З метою глибокого осмислення образу ліричного «Я» в художніх творах, доцільним видається розглянути способи й форми зображення поетами ліричного «Я», осмислити сукупність ментальних та мовних
структур, за допомогою яких воно створюється, зокрема репрезентацію в індивідуальноавторській концептосфері поетів внутрішнього світу ліричного героя (спостереження,
роздуми, стани, переживання, міркування), змалювання пейзажу, в оточенні якого він
знаходиться. Образ автора постає як частина важливої на сучасному етапі наукового знання проблеми прояву особистості у мові, відтак мовлення ліричного героя варто розглядати у якості компонента художньої системи тексту, яка організується образом автора й
відображає авторську картину світу.
З позицій когнітивної лінгвістики поняття «образу автора ідіостилю» обґрунтовується В. Григор’євим, В. Піщальніковою, В. Ледєньовою. На думку В. Григор’єва, опис
ідіостилю має бути спрямовано на виявлення глибинної семантичної та категоріальної
зв’язності його елементів, що втілюють у мові творчий шлях поета [12: 103]. «Образом
автора ідіостилю» вчений називає об’єднуючу описову характеристику мовної особистості поета.
Як зазначає Л. Бєлєхова, «поняття “когнітивний стиль” поета на відміну від літературного стилю припускає виокремлення способу художнього відображення дійсності
у творчості певного автора, особливостей поетичного мислення, яке може бути визначено шляхом аналізу його виражальних мовних засобів у когнітивному аспекті» [13: 73].
Когнітивний стиль автора визначається також як характерні риси концептуалізації світу
певним автором, що виявляються повторюваним ужитком ключових словесно-поетичних образів [14: 4].
Ґрунтуючись на цих положеннях, когнітивно-культурологічний напрям розглядає
проблему авторського вираження в тексті з принципово нових позицій. Автор постає
як носій когніції, засновник художньої діяльності, в результаті якої він конструює текст
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так, що відбувається об’єктивація його суб’єктного світу. Текст є авторською дійсністю,
об’єктом суб’єктів його чуттєвої/інтелектуальної, несвідомої / підсвідомої / надсвідомої,
вольової / інтуїтивної діяльності [15; 4-5]. З огляду на це, підґрунтям для дослідження
мовної особистості автора покликані служити поняття концепту й концептосфери [16].
У творах американського поета К. Сендберга реалізуються значущі для його особистості концепти, що дає змогу з використанням ретельного вивчення словесної тканини
його літературно-поетичних творів з’ясувати та описати елементи концептуальної картини світу поета.
В історії американської літератури Карл Сендберг уважається продовжувачем демократических традиций В. Вітмена. К. Сендберг написав багато творів, у яких прославляв
пересічних людей Америки й звеличував їх працю. Для поетики К. Сендберга притаманні урбаністична образність, чіскість мовлення, афористичність, висока майстерність
вільного вірша. Творчість К. Сендберга розцінюють як реалістичну [17: 45-46; 18; 19:
13], його вірші вирізняються конкретністю й об’єктивністю.
Вірші К. Сендберга побачили світ у 1914 році, а в 1916 році вийшла його збірка
«Чикаго». Вірші, які увійшли до неї, вразили читачів незвичністю форми, не традиційністю пафосу: різні поети оспівували це велике місто, але ніхто не зумів так поєднати
його суперечливу сутність, як це вдалося зробити К. Сендбергу. Поет змалював зворотній бік Чикаго: злочинність, убогість, брутальність: «They tell me you are wicked», «they
tell me you are crooked», «they tell me you are brutal» [20: 3], втім прославляючи це місто, незважаючи на присутність у ньому усіх пороків і вад: «Come and show me another
city with lifted head singing so proud to be alive and coarse and strong and cunning» [20:
3]. Лейтмотивним словом фіналу вірша стає повторене 6 разів слово «laughing», стверджуючи гімн життєвості великого міста, життєдайному духу самої Америки. Цей вірш
сприймається як квінтесенція всієї творчості Сендберга. До того ж, «Чикаго» започатковує поетику К. Сендберга. Для молодого поета взірцем в житті і творчості був В. Уїтмен,
наслідуючи якого, К. Сендберг сповідував індивідуалізм, використовував урбаністичну
філософію, писав у жанрі вільного вірша. Зауважимо, що саме вільний вірш виявився надзвичайно плідним для всієї поетичної творчості К. Сендберга. Зокрема, однією
з рис організації неримованого вірша став повтор окремих слів і навіть цілих словесних блоків. Крім того, численні переліки, що значно сприяли ритмізації поезії, також
зближують творчість двох митців, хоча сам принцип ритмізації у К. Сендберга у вигляді
чотирискладового ударника відрізняється від класичного трискладового. Використання
цього інструментарію дало поету змогу передати барвистість, контрастніть, необмеженість, невичерпність пульсування й ритму життя. Загалом світосприйняття К. Сендберга
спрямоване на прагнення віднайти позитивне, своєрідне, суто американське, привносячи
в європейську цивілізаційну модель власний дух вітальності, непереможну жагу життя,
творення, ствердження, тим самим збагачуючи її.
Поетична мова К. Сендберга насичена розмовною лексикою, сленгом, хроникою буденності, репортажним духом, ритмами вулиці, використовує кінематографічний монтаж, майстерно варіює ритми, широко експлуатує багатство не лише лексичних засобів,
але й фонетичні особливості (наголоси, інтонації) різних мовних прошарків [17: 46].
Для ідіодискурсу К. Сендберга характерним є прийом уособлення предметів (трави, туману, імли), які говорять у його віршах від першої особи. Так, у поезії «Grass»
56

ліричне «Я» говорить: «I am the grass; I cover all», «I am the grass, Let me work» [20: 71],
тобто трава звертається до людей, закликаючи їх припинити війни та вбивства і дали їй
можливість виконувати свою роботу, працювати. Поет переосмислює історичний час,
вказуючи на плин часу: час невпинно рухається вперед, стираючи з пам’яті людства події
минулого. За допомогою займенника «І» поет символізує покоління своїх сучасників, яке
відчуває на собі цей плин часу.
У творчості К. Сендберга 20-х років ХХ ст. відчутні песимістичні мотиви.
Свідченням цього є низка віршів, для якої характерними є образи туману, імли, попілу,
акцентуючи мотиви невпевненості у майбутньому, розчарування, смутку: «I am the mist,
the impalpable mist, /Back of the thing you seek. /My arms are long, / Long as the reach of time
and space», «I am the primal mist / And no man passes me; / My long impalpable arms / Bar
them all» [20: 75].
Поезія набуває у К. Сендберга епічної масштабності. До прикладу, у поезії “I Am the
People, the Mob” герой поетичного тексту втілює особливий світ людини, її самоцінність,
здатність знайти відповіді на всі таємниці буття. За ліричним «Я» у цьому випадку стоїть
усе людство і кожна людина:
I Am the people--the mob--the crowd--the mass.
Do you know that all the great work of the world is
done through me?
I am the workingman, the inventor, the maker of the
world’s food and clothes.
I am the audience that witnesses history [20: 71].
Водночас низка фрагментів у віршах поета вирізняються надзвичайною ліричністю і
метафоричністю («the big blue beyond» [20: 25]; Granite shoulders heaving above the earth
curves [20: 45]; “river of young-woman life” [20: 16], музичністю побудови образів, поєднанням статики й динаміки дії. В них втілюється народне життя, міцніє тяжіння поета
до народної мудрості, фольклорних метафор і афоризмів: “Time knocks in another brass
nail” [20: 89]; “Time is a great teacher” [20: 617]; “The best book is the world, the best friend
is god” [20: 511]; «An old man in love is a flower in winter» [20: 502];“The past is a bucket
of ashes” [20: 617].
Говорячи про особовий займенник «я», можна сказати, що в системі ліричного віршу він додатково семантизується, висувається на перший план, укрупнюється [21: 48].
В ліричному дискурсі яскраво виявляється прономінативна автосемантичність – у центрі
ліричного твору знаходиться суб’єкт, з точки зору якого відображені всі образи у вірші.
Існує думка, що в ліриці Я виступає «головним» займенником, оскільки він природно
пов’язаний зі способом вираження «ліричного героя». Дослідники неодноразово відзначали, що лірика – це мистецтво прономінальної скерованості (В. Виноградов, Т. Сільман,
С. Золян, Н. Петренко, А. Хавхун та ін.). Для ліричного твору органічною необхідністю
є займенники, адже вони являють собою «найбільш суттєву змістову ланку ліричного
жанру, що окреслює взаємовідносини між «ліричним Я» і світом в узагальнювальному
плані» [22: 85], «єдино можливою формою вираження особистості в цих умовах є займенник, безіменне Я, ліричне «інкогніто» [22: 83-84].
Цільовою настановою поета-лірика є прагнення виразити внутрішній стан носія ліричного переживання, цим зумовлюється домінуюче положення «Я» ліричного суб’єкта.
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У цьому сенсі особливий інтерес становить граматичний «Я»-суб’єкт висловлювання:
«... одна з основних ліній прагматичної інтерпретації висловлювання – це «розшарування» «Я» мовця на «Я» як підмет речення, «Я» як суб’єкта мовлення, нарешті, на «Я»
як внутрішнє «Его», що контролює самого суб’єкта» (Ю. Степанов, цит. по [23: 89].
А. Хавхун вказує на таку особливість ліричного «Я», як те, що можливість його різноманітного смислового наповнення не спричиняє суттєвої відмінності у способах його
вербальної репрезентації [23: 91], отже незважаючи на варіативність змісту ліричного
«Я», вербальні засоби його втілення є ідентичними й зумовлені специфікою «Я» як поетичного та егоцентричного явища. За спостереженнями Н. Петренко, займенник «I» у віршованих текстах американської поезії притягує до себе безліч значень, у результаті чого
набуває широкий спектр ролей, основними серед яких є: 1) автор; 2) ліричний герой; 3)
особистість; 4) суб’єкт; 5) людство; 6) покоління сучасників; 7) природа; 8) Всесвіт [24:
165]. Наприклад, у вірші «Who Am I?» ліричний герой К. Сендберга уособлює у своїй
поетичній душі знання, досвід усього людства, поєднує часи й простори:
My head knocks against the stars.
My feet are on the hilltops.
My finger-tips are in the valleys and shores of
universal life.
Down in the sounding foam of primal things I
reach my hands and play with pebbles of
destiny.
I have been to hell and back many times.
I know all about heaven, for I have talked with God.
I dabble in the blood and guts of the terrible.
I know the passionate seizure of beauty
And the marvelous rebellion of man at all signs
reading “Keep Off.”
My name is Truth and I am the most elusive captive
in the universe [20: 48].
О. Олексенко звертає увагу на характеристику творчої манеру поета як інтроверта
або екстраверта, зокрема, переважне вживання «Я особистісного» обумовлене психічним складом поета, а саме його інтровертивністю. У цьому випадку хронотопні характеристики даються тільки натяком чи дуже узагальнено, тим самим створюючи враження,
що ліричний герой існує в абстрагованому від реальності світі почуттів, мрій. В аналогічному жанрі поетів-екстравертів семантика ліричного героя значно ширша: це і «Я
функціональне», і «Я зіставне», і «опредметнене Я», «Я ліричного персонажа» [25: 223].
На нашу думку, для ліричного «Я» творів К. Сендберга характерною є екстравертність, його семантика вона звернена назовні, на висловлення своїх сподівань щодо майбутнього людства, силу духа творчої особистості, напр.: «I am credulous about the destiny
of man / And I believe more than I can ever prove / of the future of the race /And the importance
of illusions, /The value of great expectations» («The People, Yes!» [20: 464]). .
Висновки. Ідіодискурс К. Сендберга являє собою сукупність ліричних творів поета, написаних у жанрі вільного віршу, з тематикою, яка мотивується прагненням автора передати
барвистість, контрастність, необмеженість, невичерпність пульсування й ритму життя своїх
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співвітчизників, загалом соціокультурну ситуацію США на початку ХХ ст. Орієнтація поета
на високі ідеали, пов’язані величчю людини, її гідним місцем у світі, зумовлює спрямування
ідіодискурсу К. Сендберга на висвітлення гострих соціальних проблем.
Перспективи дослідження. На нашу думку, урахування теоретичних засад вивчення
когнітивних (концептуальних) характеристик ідіосфери й ідіостилю і відповідних понять
надасть змогу окреслити методику аналізу індивідуально-авторської художньої концептосфери творів поета. Із цією метою варто залучити до дослідження дані вивчення ідіолекту
К. Сендберга, його когнітивного стилю, встановити домінантні (авторські) художні концепти
у складі його концептуальної ідіосфери та визначити специфіку конфігурації таких концептів по відношенню до відповідних концептів загальнонаціональної картини світу.
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2.
3.
4.
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ОСОБЕННОСТИ ИДИОДИСКУРСА К. СЭНДБЕРГА
Статья посвящена уточнению теоретико-методологических предпосылок исследования идиостиля как проявления индивидуализации дискурса. Особое внимание уделяется дискурсивным особенностям отображения лирического «Я» в концептуально-ассоциативном пространстве лирических призведений К. Сэндберга.
Ключевые слова: индивидуально-авторская картина мира, идиодискурс, идиостиль,
К. Сэндберг.
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THE PECULIARITIES OF C. SANDBURG’S IDIODISCOURSE
The article focuses on distinguishing the theoretical and methodological grounds of
studying idiostyle as a reflection of discourse individualization. It highlights some discourse
peculiarities of the lyrical “I” within the conceptual and associative framework of C. Sandburg’s
lyrical poetry.
Key words: individual artistic picture of the world, idiodiscourse, idiostyle, lyrical “I”,
C. Sandburg.

УДК 81’1
Колеснікова І. А., Київ
ПРОФЕСІЙНА НАЗВА І ЗАКОН АСИМЕТРИЧНОГО ДУАЛІЗМУ
МОВНОГО ЗНАКА
У статті розглянуто асиметричність професійної назви як мовної одиниці, зокрема
проаналізовано проблеми варіантності, синонімії, полісемії та омонімії у професійному
дискурсі.
Ключові слова: професійний дискурс, асиметричність мовного знака, варіативність, синонімія, полісемія, омонімія.
Теоретичний постулат про те, що спеціальних назв має бути стільки, скільки є понять/реалій, не знаходить підтверджень. Порівняння субстанціональної та функціональної парадигм цих назв доводить факт «асиметричного дуалізму» (С. Карцевський), що
реалізується 2у ковзанні знака по осях омонімії/полісемії та синонімії». Дуалізм професійної назви виражений через її тяжіння до відриву від ідеальної формули (1знак=1
поняття) як на структурному, так і на семантичному рівнях.
Варіативність у професійному дискурсі кваліфікується як фактор динамічності
спеціальної назви, «провісник норми», що дає можливість учасникам комунікативного процесу робити свідомий вибір засобів номінації. Проте у професійній мові існує
значна кількість формальних варіантів, пов’язаних паритетними, а не конкурентними
зв’язками. Отже, формальні варіанти виступають деструктивним чинником у процесі
спілкування,оскільки сприяють «розмиванню» суті професійно важливої інформації через створення семантично порожніх номінаційних парадигм. До них належать графічні,
акцентуаційні, орфографічні варіантні форми, які не спричиняють семантичної модифікації, тобто не є паронімічними одиницями. Формальні варіанти не виступають у функції
професійних дублетів, що детерміновані стильовими, освітніми та іншими параметрами.
© Колеснікова І. А., 2014
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Функціонування формальних варіантів може спричинити і семантичні порушення
у спеціальній комунікації, потенційно призвести до порушень професійної норми. Це
стає можливим за таких умов: 1) неадекватна транскрипція іншомовної спеціальної назви; 2) введення різних культурологічних компонентів у поняття, номіновані варіантними професійними назвами; 3) суб’єктивного вживання зайвого варіанта; 4) заміни
професійного варіанта загальномовним акцентуаційним варіантом, наприклад: иллюминировать (загальновживане) та иллюминовать (комунальне господарство).
На пластичність професійних назв указує їх тяжіння до ускладнення чи акумуляції
різних змістів в одному знаку, хоча така асиметря назви у більшості випадків нівелюється контекстом. Семантична асиметричність професійної назви виявляється в процесах синонімії, полісемії та омонімії, Подвійність семантичної природи мовногознака,
зокрема спеціального, детермінована можливостями мови по-різному номінувати один
і той самий об’єкт, оскільки в мові закладені можливості асиметричного дуалізму лінгвальних одиниць (В. Скалічка). За Дж. Лайонзом, ідеальною є така мова, в якій кожна
форма має тільки одне значення і кожне значення співвідноситься з однією формою. Але
цей «ідеал», мабуть, не реалізується в жодній мові. Характерною ознакою професійної
номінації є складна комбінаторика структурних та семантичних складників у вираженні
спеціального поняття, причому в кожній з мов цей процес набуває специфічних ознак.
Так, у німецькій термінології спостерігаємо такі опозиції в синонімічних парах:1) сучасний -архаїчний термін або навпаки; традиційний термін – неологізм тощо. В англійськй
літературознавчій термінології можливим є оказіональне утворення синонімічних пар,
членами яких стають питомі англійські назви. В юридичній термінології української та
російської мов існують парні синоніми (біноми), що продиктовано не стільки традиціями мови, скільки необхідністю семантичної конкретності, позбавлення непорозумінь,
а також вичерпності юридичних формулювань. Окремі автори не диференціюють поняття синонімії та варіантності, вважаючи варіантність формантів ознакою явища синонімії,
порівн.: Aleatorik – aleatorische Muzik.
Між типом порушення норми у професійному дискурсі і характером семантичних
опозицій між членами синонімічного ряду (пари) існує певна кореляція:
1).Семантична спеціалізація назв-синонімів у межах однієї професійної сфери:
- виникнення міжсистемних або міжгалузевих омонімів. Дифузійний характер
зв’язків між загальновживаною та професійною лексикою, з одного боку, та їх наявність між терміносистемами окремих галузей знань і професійної діяльності, з другого,
призводить до активного перетину та взаємопроникнення цих одиниць. Проте у межах
конкретної спеціальної сфери вони функціонують як синоніми, наприклад: фрагментуватись (фрагментироваться) = втрачати (терять) гранули (гістолог.) У біологічній сфері
лексема фрагментуватись (фрагментироваться) є полісемантичною, Спільна сема цієї
лексеми (“порушувати структуру”) реалізується у кожній професійній сфері по різному,
порівн.: розпадатися на дрібні частини (мед.); перешнурування ядер (біолог.);
- неможливість синонімічних зв’язків цих одиниць у національній мові: “гальванический элемент истощается (“разряжается”)” – радіотехн.
2). Функціонування кожної з синонімічних пар обмежується інформаційним простором конкретної спеціальної сфери: адаптировать = приспосабливать (радіотехн., фізіолог.); адаптироваться = акклиматизироваться ( мед., біолог.) – міжгалузеві омоніми.
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3). Дублювання синонімічної пари професійних назв на формальному рівні в декольках сферах, яка семантично обмежується лише в одній з них, порівн.: скаріфіцировать
= разрушать оболочки (мед.); для сільскогосподарської сфери вказаний точний об’єкт
(семенний фонд) – полісемія.
4).Дублювання синонімічної пари спеціальних та загальномовних пар на формальному та семантичному рівнях з диференціацією їх значень для конкретної професійної
сфери: регенерировать = субституировать (мед.). Перший термін функціонує в значенні
“повне відновлення втраченої частини”, а другий – “часткова регенерація”. Можливість
синонімічних відносин у медичній сфері пояснюють специфікою цієї науки, оскільки
вона “займається живою матерією, яка тільки частково підлягає типизуванню й уніфікації” [1, с.221].
5).Звуження семантики одного з членів синонімічного ряду в межах даної професійної сфери: пиноцитировать = фагоцитировать (але тільки для рідини – мед.).
6). Спеціалізація членів синонімічного ряду у конкретній національній мові: пикове
значення (пиковое значение) = мікромікрозначення (микромикрозначение). У російській
мові в радіотехнічній сфері вживають терміноелемент пиковый замість застарілого микромикро- [2, с.255]. в англійській радіотехнічній сфері нормативним є використання
двох варіантів (pico-; micromicro-); у німецькій та французькій мовах – тільки pico-.
7). Виявлення контекстуально обумовлених синонімічних відношень професійних
назв, порівн.: profit та gain. Нормативними є тільки такі варіанти: gain on sale of equipment
та gross profit on sales [3, с. 54].
8). Існування так званих”нестрогих” синонімів як результат семантичних зсувів
у професійному спілкуванні: sales (продаж товарів і надання послуг) та revenue (букв.:
річний/державний дохід).
9). Існування “мертвих” синонімів, що збереглися лише на рівні фіксації (словники)
і практично не використовуються у професійній комунікації, оскільки, за влучним висловленням Г. Винокура, “мова є лише тоді, коли нею користуються” [4, с. 21].
Явище синонімії у професійному дискурсі є реальною базою для виникнення порушень норм у цій сфері. Більшість з них фіксується у спеціальних текстах тих рівнів, які
характеризуються певними особливостями вживання мовних знаків.
Щодо антонімів, то вони можуть вживатися парами в одному реченні спеціального тексту, наприклад: “самый сильный сигнал запирает трубку, а самый слабый
отпирает ее до наибольшей яркости” – дві пари антонімів акумулюють найважливішу
професійну інформацію (радіотехн.). Антонімічна пара термінів може окреслювати
семантичні межі непрофесійної одиниці тексту: “... совпадает с тем направлением,
в котором будет двигаться (ввинчиваться и вывинчиваться) винт” [2, с. 44]. Такі пари
можуть використовувати і при опису протилежних явищ. Ампліфікацію антонімів
у спеціальному тексті спостерігаємо й у випадку уточнення окремих фаз процесу, що
описаний у ньому.
Отже, проблема точності вживання професійних назв є однією з найгостріших та
сладних у професійному спілкуванні. Вона тісно пов’язана з проблемою нормативності
як на загальному рівні культури мови, так і в аспекті професійної норми.
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ДИСКУРС ПРОТЕСТА: ЛЕГИТИМАЦИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО СООБЩЕНИЯ
Автор рассуждает о том, как протестный дискурс наполняется протестными
текстами, авторами которых выступают оппозиционные политические акторы.
Протестный дискурс, с точки зрения автора, может рассматриваться в контексте осваиваемых оппозиционными акторами поверхностей, на которые наносятся
протестные сообщения. Автор выделяет три типа данных поверхностей – город и его
материальный капитал, субъект протеста и его тело, и коммуникации.
Ключевые слова: власть, город, дискурс, коммуникация, легитимация, поверхность,
политический актор, протест.
Политический текст, представляющийся как совокупность политических сообщений, и политический дискурс, представляющий собой сумму политических текстов,
можно рассматривать в контексте политического письма как такового. Специфика политического дискурса отображается как на речевых практиках субъектов политики, так
и на их политическом творчестве. В этом смысле, у политических акторов существуют
совершенно разные возможности апеллирования к аудитории. Оппозиционные акторы
сильно уступают правящим акторам в праве присутствия в официально легитимированной публичной политике, где существующие «правила игры» используются в интересах
власти. Поэтому, было бы вполне логично попытаться отыграть дефицит позиции в неофициальном публичном пространстве, посредством использования самых разных поверхностей с целью демонстрации аудитории своих политических мэсседжей.
Данная проблема уже попадала в исследовательский фокус автора. Нас интересовали
протестные поверхности, на которые накладывается политическое письмо. Это позволило выделить 3 типа поверхностей, которые используются в качестве своеобразной стены
для протестного письма.
Первым типом поверхности выступает непосредственно сам город со своим
материальным капиталом (здания, стены, крыши зданий, учреждения, вывески, дороги,
улицы, уличные знаки, баррикады, контейнеры, деревья, столбы, памятники, остановки,
рольставни, автомобили, городской транспорт, вагоны и т. д.).
Вторым типом поверхности – человек (тело, акты, одежда, причёска, ношение символов, перформансы и т. д.).
© Скиперских А., 2014
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Третьим типом поверхности выступают коммуникации (блогосфера, социальные
сети, журналистика, искусство, театр и т. д.) [1: 109-111].
Как мы видим, каждая из поверхностей, существующих в рамках отдельного типа,
может интересовать оппозиционных акторов в смысле необходимости донесения до аудитории необходимого протестного политического послания. Политическая практика
показывает, что фантазия субъектов протеста позволят использовать самые различные
формы поверхностей, относящихся как к городскому публичному пространству, к телу
человека, а также к существующим каналам коммуникации.
Это позволяет рассматривать политический процесс через особую призму – через
процесс политического письма (выражения) – нанесения сообщений. Если мы обратим
внимание, то, по большому счёту, перед нами может представить и весь политический
дискурс, «продуцирующийся коллективным субъектом» [2: 76].
Как когда-то отметил Р. Барт, власть «гнездится в любом дискурсе, даже если он рождается в сфере безвластия» [3: 547].
Нужно признать, что тотальное присутствие власти в процессе освоения письмом поверхностей (официальное письмо – реклама, продукты официальных СМИ,
обращения политических лидеров и т. д.) всегда объективно. Вместе с этим, существует и необходимость противостояния подобной тотальности. Поэтому, попытки
сопротивления письмом – письму становятся частью творчества оппозиционных
(исключённых) акторов. Объёмы протестного письма значительно увеличиваются
в периоды социальных трансформаций и политических трансформаций, когда политическое выражение приобретает особую, непримиримую остроту. С одной стороны,
увеличивается присутствие власти, с другой стороны, возрастает и сопротивление.
Протестный политический дискурс объективен в равной степени, как и дискурс официальной политики.
Политическое протестное письмо может быть либо сложным, когда, следуя
Ж. Бодрийяру, художник «сообразуется со стеной, словно с рамной своего мольберта.
Граффити же перескакивают с дома на дом, со стены на стену, на окно, или на дверь,
или на стекло вагона, или прямо на тротуар; они налезают, изрыгаются на что попало,
наползают друг на друга» [4: 163]. Либо, наоборот, – простым, когда «именно простые
слова дают рост сложным эмоциям и мыслям, которые являются продуктом некоего специфического образа жизни, который, в свою очередь, является результатом суммы воздействий исторического прошлого и политического настоящего» [5: 41].
Теперь рассмотрим, как политическое письмо накладывается на поверхность города,
человека и коммуникацию.
Город. Город со своим материальным капиталом представляет собой
неограниченные возможности для протестного творчества и совершенно неожиданные
решения использования протестных поверхностей. Наблюдение за протестным письмом показывает, что объектами письма могут выступать какие угодно поверхности, а политические практики арт-активизма с каждым годом становятся всё более
изобретательными и изощрёнными.
Неизбежность поглощения любой поверхности политическим изначально располагает любое письмо в контексте политического. Данное свойство поверхности не может
не привлекать политических акторов, заинтересованных в объективации своих текстов.
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Как правило, средства письма бывают зачастую экологичны, поэтому спокойно укладываются на поверхность. Предполагается, что надпись может быть легко
«демонтирована».
Разве не выглядит экологично нанесённое книгами письмо на отбитом постаменте памятника И. Бунину в г. Ельце, выполненное арт-группой «23:59»? Подобное сообщение
имеет безусловный политический характер, привлекая внимание общественности к невниманию городской администрации к памятнику классика. В данном смысле могут быть
экологичными и такие формы протестного письма как «надписи в воздухе (самолётами)
и на земле (вспашкой почвы, посадкой растений, камнями)» [6: 101]. Зачастую в качестве
средства письма используется и огонь – факельные шествия, файер-шоу и т. д.
С помощью протестного письма создаётся ощущение естественности политической ситуации (например, анонимный автор подрисовывает ружьё или мешок с деньгами
в руку пешехода на дорожном знаке пешеходного перехода), то и само выбранное средство для письма должно быть экологичным. Нанесённый на асфальт трафарет не должен
мешать движению. Экологичность протестного письма отмечается и в протестных практиках разрисовывания повреждений дорожного полотна цветными мелками – в этом чувствуется и протест и предупреждение участников дорожного движения одновременно.
Маркированная протестным письмом городская поверхность принципиально не
должна разрушаться, даже, наоборот, она должна как бы продолжаться письмом, надстраиваться им (как в случае с памятником). Но, при этом, автор как бы надстраивает протестный дискурс, вмешиваясь в реальность, корректируя её. Ружьё или мешок
с деньгами в руках изображения пешехода с дорожного знака «Пешеходный переход» могут смотреться довольно органично. Также не мешают дорожному движению
и раскрашенные цветными мелками повреждения дорожного полотна. Подобное протестное письмо стало популярным во многих городах России.
Следует отметить, что авторы протестных политических сообщений сохраняют
анонимность. Это может быть оправдано, потому как зачастую им приходится работать
в условиях авторитарных политических режимов, где велика опасность политических
репрессий.
Экологичность средств отмечается и на примере наномитингов в провинциальных
городах современной России – «митингов без людей», участившихся в России после
ужесточения ответственности организаторов митингов в реальной политике. Авторство
протестных текстов связывается с игрушками и куклами (Барнаул, Томск, Аппатиты),
или пластилиновыми человечками (Данков и Елец в Липецкой области). Политические
инсталляции, кажется, и задумываются таким образом, чтобы органически включиться
в реальный политический дискурс [7: 173-175].
В качестве средств протестного письма зачастую используются наклейки,
стикеры, баллончики с краской, с помощью которых изготавливается политическое граффити. На масштабность подобного явления и большие творческие способности субъектов протестного письма могут красноречиво указывать стены тоннелей и железнодорожных откосов. Миллионы людей ежедневно сталкиваются
с протестными посланиями во время передвижений в метро и на поездах, проезжая
под мостовыми конструкциями, поверхности которых являются очень удобным местом для нанесения протестного письма. Очень подверженными протестному письму
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являются поверхности рекламных билбордов. Примеры атак на билборды и световые
короба можно обнаружить во многих городах.
Привлекательность подобных технологий как способа выражения протестных настроений служит причиной институционализации протестного письма, появления
структур, деятельность которых направлена на регистрацию и фиксацию поверхностей
протеста, а также разработку и концептуализацию новых протестных мэсседжей.
Тело. Ещё одной формой поверхности протеста, равно как и средством письма может
быть и непосредственное тело субъекта протеста, которое изначально должно рассматриваться в протестном контексте. Эксперименты с телом всегда привлекают внимание
и вызывают резонанс. Не потому ли практики использования тела в качестве средства
письма всегда обладают особой зрелищностью?
Изначально власть оказываыется сильнее тела, потому как оказывает на него давление и принуждает его, дисциплинируя и подавляя. М. Фуко заметит как-то, что тело
«погружено в область политического. Отношения власти держат его мёртвой хваткой.
Они захватывают его, клеймят, муштруют, пытают, принуждают к труду, заставляют
участвовать в церемониях, производить знаки» [8: 39]. Действительно, существование
практик, когда жизнь конкретного индивида оказывалась в руках рабовладельца или какого-нибудь помещика вполне подтверждает мысль французского автора о зависимости
тела и его положения от власти. Но тело может стать и агентом изменений, тело может
стать как субъектом письма, так и его объектом.
Протест зачастую символизирует обнажённое тело. Демонстрация собственного тела
является также протестным сообщением, особенно в тот момент, когда его демонстрировать не принято. Отсюда, неслучайно в своём катехизисе ненасильственных действий
подобную протестную форму выделяет Д. Шарп (раздевание в знак протеста) [6: 102].
Присутствие тела в протесном дискурсе устанавливает политическую ликвидность
его частей, выступающих в качестве поверхностей протеста. Это происходит снизу
вверх – голова и сердце являются самыми ценными частями тела. Именно в области голове, на щеках, на волосах зачастую изображают цвета государственного флага, именно
поэтому, на область сердца наносятся наиболее ценные политические послания. О политических метафоризациях головы и сердца Ж. Ле Гофф [9: 154-155].
Крайне радикальный пример использования собственного тела как поверхности
письма демонстрирует российский художник Пётр Павленский (зашитый рот, заворачивание в проволоку), протестуя против ограничения свободы в России. Радикальность
подобных практик отсылает к опыту венских акционистов, показывавших тело в самых
нелицеприятных контекстах.
Заклеенные рты скотчем демонстрируют наличие проблем со свободой выражения –
к подобным протестным практикам зачастую прибегают журналисты. Есть и другие
абсурдные опыты эксплуатации собственного тела. Это перформансы российского акциониста О. Кулика, изображавшего собаку. Известны своими практиками использования тела
и активистки движения «FEMEN», а также представители различных антиглобалистских
и экологических движений, пристёгивающих себя наручниками в знак протеста.
Тело и одежда – поверхность для нанесения сообщений, связанных с демонстрацией национальной и этнической идентичности. Зачастую можно увидеть примеры использования на одежде трафаретов, отсылающих аудиторию к политическим предпочтениям
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владельца поверхности. В сети Интернет уже существует огромное количество магазинов, предлагающих аудитории услуги по приобретению одежды с трафаретами – курток,
футболок, толстовок, бейсболок и т. д. Безусловно, увеличивают предложение Интернетторговцев различные резонансные политические события. В этом смысле, Интернетбизнес достаточно чутко улавливает политическую конъюнктуру.
С использованием нетрадиционной одежды бывают связаны и инсценировки в культуре (движение реконструкторов), которые, зачастую, используются в политической
легитимации своих лидеров. Вообще, тотальная демонстрация себя и различных шокирующих аксессуаров в протестном политическом контексте, наверняка, может обладать
неплохим раздражителем для власти. Существуют исследования, где нетрадиционная
одежда воспринимается в контексте популистических практик, когда тот или иной политический лидер вынуждено обращается к нетрадиционным моде и стилю в интересах
политической легитимации [10: 71-74]. Особый стиль в одежде и сама нетрадиционная
одежда значительно усиливают восприятие политического лидера как харизматика.
Тело принадлежит самому человеку, который оказывается автором протестного сообщения, поэтому, именно тело оказывается индикатором политических пристрастий.
Демонстрация их происходит вполне осознанно. Протест становится частью тела самого
человека, частью его повседневной жизни. Протестные смыслы переносятся в жизненное пространство человека, сопровождая его в повседневной практике.
Коммуникации. Протестной поверхностью, подлежащей освоению политическим письмом, может быть и сама протестная коммуникация. Формы искусства и сами
продукты, создаваемые субъектом протеста в их рамках определённо могут располагать
к нанесению протестного письма.
Искусство здесь в каком-то смысле покрывает субъекта, оказывая ему защиту, маскируя самого субъекта и его намерения. Обращение к различным формам искусства
для выражения политического протеста является более чем объективным явлением –
многочисленные примеры подтверждают это. Как отмечает П. Андерсен, попытка говорить на языке искусства лежит в основе «любой протестной политики» [11: 41].
Творчество субъекта пишется языком протеста и объективируется в многообразии
поверхностей – Интернет, литературе, живописи, кино, театре, архитектурных формах,
фотографии. Протестное содержание отмечает и политический перформанс – новую
форму искусства, изначально возникшую в качестве альтернативы официальному искусству. Развитие Интернет способствует появлению такой формы донесения протестного
послания как демотиватор, активно использующийся в социальных сетях.
В политической истории СССР, равно и новейшей истории России достаточно примеров, когда испытывающий необходимость выражения субъект пытался находить собственную поверхность протестного письма и вместе с ней свой неповторимый стиль.
Чтения в Политехническом музее, «Бульдозерная выставка», многочисленные квартирники, перформансы А. Монастырского и группы «Коллективные действия», изобретавших свой язык, а вместе с ним и даже «Словарь терминов московской концептуальной
школы» – все эти примеры только подтверждают применимость определения данных
форм коммуницирования с аудиторией в качестве протестных поверхностей.
Довольно показательно, на наш взгляд, использование в качестве форм коммуникации, на которые накладывается протестное письмо наличных денег. Стоит представить
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себе удивление людей, получающих из банкомата наличные деньги, содержащие протестное послание. Подобная поверхность протеста пока не является популярной, но, тем
менее, есть примеры, когда субъект протеста осваивает именно данную поверхность.
Отсюда можно сделать вывод о зависимости протестной компоненты в политическом
тексте и объёмов задействованных для неё протестных поверхностей. Существование
протестных настроений становится своеобразной перспективой легитимации протестного дискурса, формулирующегося исключёнными политическими акторами.
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ДИСКУРС ПРОТЕСТУ: ЛEГІТИМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
Автор розмірковує над тим, як протестний дискурс наповнюється протестними
текстами, авторами яких виступають опозиційні політичні актори.
Протестний дискурс, з точки зору автора, може розглядатися в контексті освоюваних опозиційними акторами поверхонь, на які наносяться протестні повідомлення.
Автор виділяє три типи даних поверхонь – місто і його матеріальний капітал, суб’єкт
протесту і його тіло, і комунікації.
Ключові слова: влада, місто, дискурс, комунікація, легітимація, поверхня, політичний актор, протест.
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ОБВИНЕНИЯ 1930-1950-Х ГОДОВ
В АДРЕС ГУСЕЙН ДЖАВИДА И ПЕЧАТЬ
Начиная с 1930 года, азербайджанская печать превратилась в инструмент подавления и репрессий, становясь своего рода помощником партийных органов, выполняющим
карательные функции по разоблачению людей, не угодных советской власти. Писателей,
не разделяющих и не пропагандирующих идеи правящей партии, ждали аресты,
расстрелы, ссылки. Одним из таких писателей был Г. Джавид. В период 1930-1950-х годов периодическая печать неоднократно выступала с резкими обвинениями в его адрес.
Ключевые слова: азербайджанская печать, инструмент подавления, репрессия, не
угодные властям.
Начиная с 1930-х годов, Азербайджанская печать превратилась в орудие для репрессии. Журналистика выполняла функцию помощника советско-партийного органа
по вылавливанию людей, выступающих против правящего правительства. «Худжум»
(Атака), «Аллахсыз» (Безбожники), «Медени худжум» (Культурная сила), «Коммунист
марифи» (Коммунистическое просвещение) и «Коммунист» – печатные органы,
созданные с целью усиления литературной борьбы с «противниками советской идеологической системы». (Этот процесс продолжился в последующих печатных органах, в особенности в «Адабият газети» (Литературная газета) и «Инглаб ве меденият»
(Революция и культура)).
Достаточно лишь взглянуть на заголовки этих газет, чтобы выяснить ситуацию Азербайджанской печати. Например, «Кадынлары да ярыша джелб етмели»
(Необходимо привлечь женщин к борьбе), «Арамыздаки душменлере гаршы амансыз
олмалы» (Мы должны быть беспощадными к нашим врагам), «Худжум» (Атака),
«Инсанлыг симасыны итиренлер» (Потерявшие человеческий лик), «Хаинлере олум»
(Смерть предателям), «Алчагларын ен алчаглары» (Самый подлый), «Хамы ени хеята
© Гасанова С., 2014
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догру» (Все к новой жизни), «Хер шей ленинизм-сталинизм угрунда» (Все ради ленинизма-сталинизма), и т. д.
Таким образом, в 1920-1930 гг. Азербайджанская печать была привлечена к воссозданию образа «врага народа» и печать превратилась в партийный механизм пыток.
Те, которые не признавали политику коллективизма, изгонялись, расстреливались,
арестовывались под обвинениями «активные контрреволюционеры», а их семьи отправляли в Сибирь, Среднюю Азию. Эта политика, основываясь на насилии, преследованиях, пытках и приводила к очень тяжелым последствиям в нашей стране. Основной
целью было уничтожить не только простой рабочий народ, но и видных национальных
деятелей, патриотов страны.
Не следует забывать о том, что именно в 1930-е годы началось формирование поклонения личности Сталина и в школах, наряду с обучением алфавита, начали обучение
«политических» наук. Главной целью было воспитать людей «социалистами», внедряя
в их сознание «идеологию и политику» правящей партии.
Начиная с начала 1930-х годов в стране проводились литературные совещания,
прикрываясь именем реорганизации литературных процессов, чья деятельность была
идеологически направлена. «…30-е годы столетия характеризуются продолжением
классовой борьбы открытым способом в империи под названием СССР» (1.с.5). Таким
образом, исследователи выражают отношение к периоду до 1934 года таким образом
–«Реорганизация и формирование методологических принципов можно охарактеризовать как новый этап» (4.с.112).
Обращение Общества Пролетарских Писателей России (1930) стало первым шагом в этом направлении. Это обращение способствовало расширению личностной критики между писательскими организациями Азербайджана. Эта литературная политика,
была направлена для усиления пролетарской гегемонии. Изданный закон о «повторном
открытии литературно-художественных организаций» «вооружил» к жестокой борьбе
большевистских писателей.
Для освещения всех этих событий был принят указ о создании газеты «Адабият»
(Литературная газета), являющаяся органом Союза Советских Писателей Азербайджана.
Основываясь на этот закон первый номер газеты «Адабият» (Литературная газета) вышел
в свет 4 января 1934 года. Газета выступала под лозунгом «Ленинизм одержит победу во
всем мире» и верно служила пролетарскому делу.
Именно после этого закона, который привел к обострению и ожесточению критики,
обескуражил творческую личность Гусейн Джавида. Особенно в предвзятых произведениях после 1930-х годов начинает открыто проявляться патологическая жестокость
и непримиримая ненависть. В результате невероятных обвинений 1930 г. обостряется
материальные и моральные трудности творца.
Журналы «Худжум» (Атака) и «Инглаб ве меденият» (Революция и культура)
вели соревнование в публикации статей, носящих клеветнический, подлый характер.
«Худжум» (Атака) начала атаку творчества и личности Г. Джавида, а «Инглаб ве меденият» (Революция и культура) осуществляла эти процессы под предлогом революции,
прикрываясь «культурной» занавесью.
В этот период публикуется брошюра под названием «Адабиятшунаслыгда буржуа
темаюлляри алехина» (Против буржуазных тенденций в литературоведении), состоящая
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из статей, в которых писатель и критики с особой жестокостью разоблачают друг друга.
За всей этой грязной политикой стояла резолюция 18 июня 1925 года «О политике в области партийной литературы». Таким образом, эта борьба шла больше на политической
почве, нежели на литературно-теоретической.
В статье под названием «Тюрк адабиятында саг уклон» (Правый уклон в тюркской
литературе), опубликованном в журнале «Инглаб ве меденият» (7) (Революция и культура) в последние месяцы 1929 года, наряду с острой критикой творчества Г. Джавида,
требовалось следующее: «Старые писатели должны стремительно встать на путь революции, принимать активное участие в создании социалистического общества и создавать произведения, основываясь на новые принципы. Г. Джавид должен начать
революционную жизнь, отражающая борьбу Азербайджанских тружеников» (7.с.21).
Эти содержательные статьи привлекали Г. Джавида. Оставшись равнодушным к этим
призваниям, Г. Джавид после 1930-х годов стал одним из нежелательных писателей
правящей партии.
Критики, не увидев в творчестве Г. Джавида элементов, пропагандирующих идеологию нового правительства, начали в «мягкой форме» расширять литературную критику.
Одна из таких статей была опубликована в 1931 году в журнале «Худжум» (Атака) и посвящалась М. Мушвигу, А. Джаваду и Г. Джавиду. Но эти статьи отличались «мягкостью» от последующих критических статей. Например, в одной из статей было написано:
«Творчество М. Мушвига находилось под влиянием мелких тюркских буржуазных писателей и в том числе Джавада и Джавида» (6.с.10).
В период острой критики творчества Г. Джавида, молодой писатель М. Ибрагимов
выступил с громкой речью в статье «Адабият меселелеримиз хаггында» (О проблемах литературы): «…мы еще не проделали никакой работы по изучению опыта старых
писателей и передачи их опыта молодым творцам. Необходимо организовать встречи
молодых писателей Гусейн Джавида, Гантемира, Абдулла Шаига и других со старыми
писателями, выслушать их речи, расширить их творческие полемики и необходимо
открыть «Язычылыг трибунасы» (Авторскую трибуну)» (11).
В общем, просматривая статьи М. Ибрагимова, посвященные Г. Джавиду, становится ясно насколько тонко автор относиться к творчеству творца и насколько сильно он
хотел видеть Г. Джавида в совете писателей. «…Он неоднократно хотел придти к пролетарской революции и хотел дать этому художественное выражение. Хотя он не смог
успешно реализовать свое желание. Потому что, очень сложно идеологически изменить
творца, и изложить в ясной и доступной форме желаемого» (14).
Очень жаль, что «…такие выступления не оказывали ожидаемого воздействия
в этой атакующей и алчной компании. И к тому же, эти человеческие попытки были
непростительными со стороны существующего режима и «награждались» соответственно» (1.с.7).
В отличии от М. Ибрагимова, другие писатели, такие как М. Гусейн, М. Джафар,
М. К. Алекперли в периодических изданиях «Худжум» (Атака), «Коммунист», «Адабият»
«Литература», «Инглаб ве меденият» (Революция и культура), обращались с такими лозунгами «наша реальная жизнь далека от исследования…», «…хладнокровно смотрящий на сознательно и бессознательно строящееся … » (10.с.5), тем самым призывая
Г. Джавида в ряды пролетариата. Иногда в этом призыве чувствовалось бунтарство.
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К примеру, было опубликовано стихотворение А. Джафара «Гусейн Джавида ачыг
мектуб» (Откровенное письмо Гусейн Джавиду) (8). Здесь М. Гусейн в своей статье
«Бедии деер угрунда» (Ради литературных ценностей), обвиняющий А. Джафара в нерешительности, писал: «Акрам не ступает на путь унижения, не являясь пролетарским
писателем, идет по пути к примирению, к согласию. Если верить его словам, Акрам отдаляется от Джавида. Но почему то, Акрам старается привести все банальные элементы
в литературу, в период приближения к революции» (8). Или же обвиняя А. Джафара
в написании этого стихотворения: «Джавид совместно с друзьями; писатель, вооружившийся старой метлой и стремящийся на фронт, не сможет осуществить какую- либо деятельность. Джавид пытался выразить свою классовую цель в период пролетариата» (9).
Такие резкие статьи публиковались критиком в журналах «Худжум» (Атака), «Инглаб
ве меденият» (Революция и культура), в газетах «Адабият» (Литература) и «Коммунист»,
под рубриками «Бедии деер угрунда» (Ради литературных ценностей), «Г.Джавид есерлеринин тамашалары хаггында» (О постановках произведений Г. Джавида) , «Адаби
гейдлер» (Вечные заметки), «Тарихи герардан сонра» (После исторического решения).
В разглашении этих фактов мы не задаемся целью обвинить писателей того периода. Но было бы несправедливо оправдать М. Гусейна, который сравнивает такого писателя как Г. Джавида с «метлой» и называет его «гнилым». Исследователь творчества
Г. Джавида Г. Бабаханлы говорил: «…пусть в исследовании творчества Г. Джавида не
исследованных сторон не останется» (1.с.7).
Было бы справедливо сказать о том, что большинство писателей эпохи большевизма боролись с тем, чтобы превратить Г. Джавида в пролетарского писателя. Но в любом
случае не оскорбляли личность творца, называя его «гнилым». Как известно из воспоминаний и архивных материалов, Г. Джавид преподавал Мехти Гусейну в Бакинской
Учительской Семинарии. М. Гусейн начиная с 1930 по 1970 гг. регулярно обращался
к творчеству Г. Джавида и писал литературно-критические статьи различного содержания. Эти статьи с 1930 по середину 1950 гг. отличались острыми критическими мыслями
и суждениями. Литературное наследие Г. Джавида, после приобретения права на гражданство, критик начинает сам себя оспаривать в своих статьях. Обвиняя Г. Джавида
в «национализме», М. Гусейн писал: «Предоставить изложение и анализ творчества
Г. Джавида случайным людям, равносильно отдачи его врагу. Так как такие люди принижают до обывательского уровня обсуждения литературных вопросов и не на что иное
не способны» (2.с.126). Действительно, рекомендация, вызывающая удивления.
В критической статье, посвященной Г. Джавиду, критик писал: «Г.Джавид в произведениях «Пейгамбар» (Пророк), «Шейх Санан» и «Топал Теймур» (Хромой Тимур)
идеализировав образы героев, усовершенствовал свое творчество, и отдалился от современного бытия, не оценив его».
Спустя долгие годы в 1958 г. М. Гусейн в своей статье, посвященной Г. Джавиду,
полностью отрицает существующие ошибочные мнения. И в том же году в своем
выступлении на III съезде Писателей Азербайджана, где он с уважением отнесся к творчеству Г. Джавида, сказал: «Наш долг заключается в том, чтобы правильно оценить наследие Г. Джавида. Следует с уважением относиться к такой редкой литературной личности как Гусейн Джавид» (2.с.126).
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Существовали и другие критики и писатели, которые вновь пересматривали творчество творца. Но такого решительного как М. Гусейна не было. Обратимся к нескольким мнениям из статей. «Г.Джавид должен вернуться из далекого прошлого и поставить
новые пьесы, актуальные в современный период» (13), «Джавид работал над собой. Он
в своем направлении начал продвигаться к нам» (13), «…Изменения в литературной деятельности Г. Джавида немало возмущает врагов» (14), «Джавид пытается изменить свой
стиль, путь, идею, несмотря на то, что слаб» (5), «Джавид наполнил тюркскую сцену
произведениями, переполненными националистической идеологией» и т. д.
Это было в тот период, когда вульгарное социологическое течение разместилось среди литераторов и критиков Азербайджана. Творчество Г. Джавида грубо и несправедливо
критиковалось вульгарным социологическим фронтом. Творец устал от беспринципных,
несправедливых атак, от предвзятых критических выступлений в печати. Именно об
этом писал в своих воспоминаниях его близкий друг А. Шариф: «Моя большая и непростительная ошибка заключается в том, что когда говорили о творчестве моего друга, я
предъявил те же претензии, что и официальные критики государственно фронта, и тем
самым нарушил дружбу между нами» (3.с.79).
И как мы указывали ранее, Г. Джавид не боялся справедливой критики. Здоровую
критику он принимал хорошо. Об этом достаточно много фактов в статьях и воспоминаниях А. Шарифа.
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ЗВИНУВАЧЕННЯ 1930-1950-Х РОКІВ НА АДРЕСУ ГУСЕЙН ДЖАВИДА
І ДРУКОВАНІ ОРГАНИ
Починаючи з 1930 року, азербайджанські друковані органи перетворилися на інструмент придушення опору і репресій, стають помічником партійних органів, що виконували каральні функції з викриття людей, що були не до вподоби радянській владі.
Письменників, що не поділяли і не пропагували ідеї правлячої партії, чекали арешти,
розстріли, переселення. Одним із таких авторів був Г. Джавид. У період 1930-1950-ті
рр. періодика неодноразово виступала із різкими звинуваченнями на його адресу.
Ключові слова: азербайджанський друк, інструмент придушення.
Gasanova S., PhD student
Baku state university, Baku
THE PRESS AND CONDEMN AGAINST H.JAVID IN THE YEARS OF 1930-50
The article deals with the Azerbaijani press as an instrument of punishment and repression.
Journalism began to carry and find out people who didnt like “Şura” goverenment and punish
them. And it carried out the function of party and soviet organs. The authors who didn’t
propogandate the policy of a leading party were arrested, shot and exiled. One of these writers
was H. Javid. In the years of 1930-50-the periodical press had harsh condemns about the
anthor.
Key words: Azerbaijanian press, tool of oppression, repression, not pleasing to the
authorities.
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ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕЧАТИ
На сегодняшний день изучение удачных и отрицательных сторон написанных монографий, научных книг, статей, диссертаций по истории печати и ее исследований
является серьезной задачей, потому что факты и события в этих источниках исследовались не на высоком научном, объективном уровне и не проводились правильные обобщения, так как эти произведения были написаны с позиций советской идеологии. И из-за
этого в данных исследованиях логическая последовательность, научно-методологический подход очень отличается. Для устранения всех этих проблем, наряду с изучением
истории создания системы печати, важно объективное изучение вопросов становления
печатного дела в Азербайджане.
Ключевые слова: история печати, советская идеология, логическая последовательность, научно-методологический подход.
Осознавая роль прессы в развитии азербайджанского общественно-политического
сознания, наша интеллигенция добилась ее возникновения лишь в конце 19 столетия.
Таким образом, начиная с конца 19 столетия, прошедшая определенные этапы развития
и сформировавшаяся история печати, с точки зрения изучения действительности никогда
не теряет своего значения. Несмотря на прошедшие годы, роль этих печатных органов
в изучении политических, социальных и культурных событий того периода очень велика. Взглянуть на проделанную работу, сделать выводы является одним из самых важных
проблем, стоящих перед обществом. Таким образом, издание и доведение до общественности научных работ, отражающих историю исследования печати, является одной из
основных задач.
Конечно же, написанные произведения, монографии, научные статьи, диссертации
и книги об истории исследования печати и их анализ, до сих пор остается одним из
самых серьезных вопросов для изучения. Так как, события, факты в большинстве источниках научно и объективно не обобщаются. «В данных источниках к историческим
фактам, затрагиваемым проблемам и их авторам в разные времена отношение было изменчивое» (3.с.23). Таким образом, в данных исследованиях логическая последовательность, научно-методологический подход различен. Не следует забывать, что, отрицания,
забвение исторических процессов, и самое главное, идеологический подход является
нежелательным, и это считается ненаучным.
К примеру, если просмотреть научные исследования, проведенные в промежутках
с 1920 по 1940 гг., мы увидим, что существовало крайне негативное отношение. А в
научных трудах конца 1950 начала 1970-х годов чувствуется относительное устранение этого негативного отношения. Начиная с 1980 г. и до конца 1990-х годов в научных
исследованиях мы становимся свидетелями объективного подхода к «Фьюзат»овцам
и их деятельности, которая заслуживает высокой оценки. Таким образом, общественно-историческая роль фьюзатовцев, которые играли исключительную роль в создании
© Кулиева К., 2014
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идеологических основ Азербайджанской Демократической Республики, и выявляет
современные культурно-литературные основы этих исследований» (5.с.5).
Как сказал выдающийся журналист, публицист, играющий важную роль в формировании в Азербайджане большого количества публицистов, который «в силу именно этой специфики получил «псевдоним мусульманский «Kaспиец»» (3.с.27) профессор Ш. Гусейнов:
«Газета «Каспий», являющаяся неотъемлемой составной частью не только журналистики,
но и истории общественно-политической, культурой мысли, (1.с.41) в советских исследованиях достаточно бичевалась и преследовалась как «буржуазная печать».
Конечно же, такая несправедливость была связана не только с «фьюзат»овцами
и «каспий»цами. В целом мы часто встречаемся с противоречивыми мыслями, оспаривающими друг друга выступлениями, не объективными аргументами, оценками в исследованиях печати и ее исследователей. К сожалению, большинство исследователей забыли
о роли национальной журналистики, об ее деятельности, творчестве, а лишь отнеслись
к данному вопросу с политико-идеологической позиции. «На самом деле, такой подход к различным фактам, событиям ложный. Оптимальный вариант – для объективной
оценки фактов и событий необходимо представить историческую ситуацию того периода» (3, с.24).
Для устранения всего этого, наряду с изучением истории создания системы прессы
в Азербайджане необходимо изучение становления и развития исследователей печати
и отдать в распоряжение научного сообщества. Конечно же, для устранения данной
проблемы необходимо правильное использование и анализ научно-теоретических источников. Но это не значит, что мы вправе отрицать их значение в изучении истории нашей
печати. Это было бы несправедливо. Если даже они написаны в стиле правящей идеологической партии, внимательно просматривая данные источники, необходимо вести работы
в этом направлении с использованием положительных моментов. Изучение источников,
отражающие историю нашей журналистики, их положительные и отрицательные черты
и их устранение является одной из основных проблем. С целью доведения до молодого
поколения существующую ситуацию, была введена дисциплина «Вопросы исследования
Азербайджанской журналистики» и опубликована программа для студентов бакалавра.
Очень важно принимать исторический опыт азербайджанской журналистики в борьбе за свободное информационное общество, за устранение политических критериев в национальной журналистике. На сегодняшний день проблемы исторического исследования печати следующие:
-Объективное изучение исследования истории печати
-Мало изученность обобщенного исследования
- Отсутствие единой концепции, связанной с историей печати
-Устранение ненаучного отношения к некоторым историческим личностям и классическим писателям
-Объективное изложение роли печати в развитии исторических событий
-Объективное расследование произведений, написанных под влиянием советского
режима, советской идеологии и повторное их исследование
-Устранение политических критериев в национальной печати
-Изменения научно-теоретических принципов и методологических позиций в истории исследования печати после обретения независимости и т. д.
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Устранение всех этих проблем способствуют развитию и формированию журналистики как науки в Азербайджане.
Наряду с другими вопросами по расследованию исторических проблема печати,
необходимо объективно исследовать развитие исторических событий, их влияние на печать, на литературную среду.
К примеру, период после манифеста 17 октября 1905 года наряду с развитием науки, культуры в Азербайджане играет роль маяка в развитии национальной печати. Борьба, проводимая печатью с целью формирования независимой идеологии
в Азербайджане, развитии традиций независимой государственности, завершились победой Азербайджанской Демократической Республики.
Как известно, журналистика в период Азербайджанской Демократической
Республики была изучена необъективно. Исследователи печати Азербайджана советского периода мало исследовали или же вовсе осудили период АДР. Этот период начал
исследоваться после приобретения независимости и лишь тогда встала необходимость
в исследовании печати периода АДР.
Существует тесная связь между историей государственности и историей национальной печати Азербайджанской Демократической Республики. Потому что,
Азербайджанская печать в своем развитии прошла длительный путь от культурно-просветительского к национально-культурному возрождению, от национального возрождения
к национально-освободительному движению. В этом смысле заслуги печати в построении Азербайджанского демократического государства велики и очень важно правильно,
всесторонне изучить историю печати. Именно таким путем можно выяснить роль печати
в развитии общественной, политической и культурной жизни Азербайджанского народа.
Следует отметить, что исследования истории АДР продолжились с апреля 1920 года.
Писатели и публицисты были вынуждены покинуть страну, а их произведения стали
политическими жертвами советского режима. Или же по требованию режима в исследованиях истории печати было взято за основу политическая, идеологическая направленность данного печатного органа и было допущено предвзятое отношение.
Исследователь эмиграционного периода Азербайджана, доктор филологических наук
Абид Тахирли сказал: «История печати было умышленно исследовано и обучено не до
конца, и следствием этого стало то, что произведения, связанные с печатью Южного
Азербайджана и эмиграционного периода начали появляться в СМИ лишь в конце
1980 года» (4, с.26).
Противоречивые произведения, связанные с национальной печатью, пропагандирующей идеи АДР, появились после апрельской оккупации 1920 года и начала формировать
противоположные мнения. Советская Россия пыталась очернить и уничтожить печатные
органы, пропагандирующие этот славный период Азербайджана, ее идеи и извратил историю, прибегая к грязной политике. Таким образом, из центра в Баку была направлена
группа выпускников – «историков» из Института Красных Профессоров. В их произведениях история государственности АДР подвергалась оскорблениям. Все события, происходящие в Азербайджане, были связаны с большевистскими партиями и с печатными
органами, пропагандирующими их идеи. В этих произведениях мы знакомимся с периодом 1920-1950-х гг. Выпускники Института Красных Профессоров Р. Ратгаузер,
К. Корченство, С. Сэф, А. Раевский, А Дубер, А. Стеклов, Н. Смирнов, С. Белонко,
79

А. Манделов и другие в своих произведениях восхваляли внутреннюю и внешнюю политику АДР и в этих произведениях, частично соблюдалась объективность. Именно
поэтому некоторые из этих произведений в Советский период были запрещены.
С середины 1980-х годов наша интеллигенция обратилась к большевистской истории 1920-1930-х годов, с целью выяснить некоторые моменты из истории АДР. Так как
эмиграционная и зарубежная история была далека от Азербайджана. Советский режим
запрещал все отношения с за рубежом. А произведения историковедов были далеки от
реальности.
В Азербайджане исследования печати уже формируется как наука. Для ее дальнейшего развития наши исследователи должны проводить исследования, выяснять вчерашние и сегодняшние дни нашей истории, высказывать объективные суждения, мнения об
некоторых исторических личностях и проблемах. Необходимо достойно оценить роль
личностей, игравших огромную роль в общественно-политической жизни страны, в становлении национальной печати и заявить об их деятельности в исследовании истории
Азербайджанской печати. Таким образом, необходимо продолжить объективное изучение Азербайджанской печати.
1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.
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ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ДРУКУ
На сьогодні вивчення вдалих і негативних боків написаних монографій, наукових книг,
статей, дисертацій з історії друку і його дослідження є серйозним завданням, тому що
факти і події в цих джерелах досліджувались не на високому науковому об’єктивному
рівні, досі не зроблено правильних узагальнень, оскільки ці твори було написано з позицій
радянської ідеології. Через це у даних дослідженнях логічна послідовність, науково-методологічний підхід дуже відрізняється. Для ліквідації усіх цих проблем, поряд із вивченням історії створення системи друку, важливе об’єктивне вивчення питань становлення друкованої справи в Азербайджані.
Ключові слова: історія друку, радянська ідеологія, логічна послідовність, науковометодологічний підхід.
Kulieva G., Phd student
Baku state university, Baku
THE PROBLEMS OF OUR PRESS STUDIES HISTORY
It is the most serious issue to study works, monographs, scientific books, articles and theses
as well as successful or defective features in them written about our press. Therefore, in the
majority of those sources, events and facts have not been commented with the same precision,
high scientific and objective levels, accurate and correct generalizations, because those works
were written in terms of the Soviet ideology.
Therefore, in those investigations logical consistency and scientific – methodological
approaches are quite different.
Key words: history of printing, Soviet ideology, logical sequence, scientific and
methodological approach.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

УДК 812.10.01
Григоренко О. В., асистент
Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка, Київ
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПАТЕНТНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Статтю присвячено розгляду особливостей перекладу патентної термінології, зокрема, увага акцентується на певних лінгвістичних особливостях перекладу патентів,
пов’язаних з існуванням у світі різних правових систем та «національною специфікою»
мов. Особливу увагу приділено аналізу та порівнянню перекладу штампів та кліше, архаїзмів та канцеляризмів, синонімів та багатозначних слів у патентній документації
України, Великобританії і США. У статті наведено приклади найбільш загальних термінологічних труднощів та засобів їх вирішення.
Ключові слова: патентна документація, патентна термінологія, патентний опис,
патентна формула, «національна специфіка», штампи та кліше, багатозначні слова,
синоніми, архаїзми та канцеляризми.
Євроінтеграційні процеси, які відбуваються в Україні, та всесвітня глобалізація
сприяють міжнародній правовій комунікації документообігу. Якість перекладу документів науково-технічної галузі до теперішнього часу залишається актуальною проблемою. Особлива увага у цій галузі зосереджується на перекладі патентної літератури.
Мета дослідження полягає у комплексному вивченні та аналізі перекладу патентної
термінології та її особливостей з урахуванням національної специфіки.
Предметом дослідження є переклад патентної документації в контексті правової комунікації. Об’єктом дослідження виступають англомовні патенти та їх переклади українською мовою.
Наукова новизна дослідження обумовлена тим, що в ньому використано англомовні
та вітчизняні наукові джерела, які ще не були предметом широкого наукового аналізу
у вітчизняній науці; також зроблено відповідні науково-теоретичні висновки стосовно розв’язання певних термінологічних проблем, пов’язаних із перекладом патентної
термінології.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку
євроінтеграційних процесів в Україні велика увага приділяється комунікації в різних сферах науки, техніки, культури, юриспруденції. Серед науковців та вчених, які присвячують
та присвячували свою діяльність дослідженню лінгвістичних особливостей патентної
термінології, слід зазначити таких, як Мартін Кросс [Martin Cross 2010], Брюс Гамбург
© Григоренко О. В., 2014
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[Bruce Hamburg 2010], Мальонова Є. Д. [2008], Клімзо Б. Н. [2003], Царьова О. С. [2007],
Баянкіна Є. Г. [2010], Глядков С. В. [2003], Блінніков В. І. [2002] та ін.
Виклад основного матеріалу статті. Переклад патентів неможливий без врахування “національної специфіки”. Правова функція патенту передбачає також вибір тих мовних засобів, які забезпечують максимальний захист прав заявника. Неспівпадіння таких
засобів у різних мовах є очевидним [1].
Основні труднощі, з якими стикається перекладач пов’язані з особливостями мов і
способами їх використання для найменування об’єктів й опису ситуацій.
Можна виділити три типи труднощів перекладу патентів: 1) специфічність семантики мовних одиниць; 2) розбіжність «картин світу», створюваних мовами для відображення позамовної реальності; 3) відмінності в самій реальності, описуваній в текстах.
У кожного мовного знака є стійке значення і ці значення в одиницях в різних мовах,
як правило, не збігаються . Тому переклад ніколи не зводиться до простої заміни однієї
форми на іншу, і перекладачеві доводиться постійно вирішувати, значення яких одиниць
мови перекладу найбільш відповідають змісту оригіналу. Кожна мова по-своєму членує
дійсність, створюючи своєрідну «мовну картину світу». [2: 90].
Труднощі перекладу можуть виникати і у зв’язку з тим, що в оригіналі називаються
явища та предмети, відсутні у приймаючій культурі і невідомі реципієнтам перекладу.
У будь-якій мові є елементи, що не піддаються окремій передачі засобами іншої мови,
тому очевидна необхідність компенсувати цю втрату при перекладі. Мова йде про втрати
і смислового, і стилістичного порядку. Якщо перекладач змушений жертвувати або стилістичним забарвленням, або експресивним зарядом слова при перекладі, то, звичайно,
він повинен в першу чергу зберегти експресивне значення слова або словосплучення,
а в разі неможливості знайти таку відповідність, відшкодувати цю втрату прийомом компенсації [3: 20].
Переклад патенту не можна вважати звичайним перекладом, скоріш за все, його
можна трактувати як процедуру формування нового тексту за специфічними законами
дискурсу у мовному середовищі. Такий текст мовою перекладу повинен містити в собі
науково-технічну інформацію з елементами, характерними для юридичного документу.
Юридичну силу має лише патент, оформлений мовою країни патентування. Переклад
вже виданого патенту повністю втрачає цю силу. Текст патентного опису “перенесений”
в іншомовне середовище, не є юридичним документом, він виступає лише як носій науково-технічної інформації. При перекладі патенту змінюється функціональний стиль.
Така специфіка патентного тексту вимагає особливого підходу [1].
Патентна документація, як правило, склададається з науково-технічної, юридичної
та економічної інформації. Цей факт і визначає специфічні вимоги щодо особливостей
перекладу патентної документації, який повинен бути адекватним як з науково-технічної, так і з юридичної точки зору.
Патентний документ складається за жорстким логічним принципом (від загального
до особливого) і включає в себе декілька частин, побудованих за тим самим принципом.
У ньому можна виокремлити три основні частини: бібліографічну, безпосередній опис та
формулу. Окрім того, у патентах деяких країн також присутній розділ щодо посилань [4: 10]
Завданням перекладача патентних описів є точно передати зміст оригіналу, надавши йому сприятливу для наших спеціальстів форму, тобто врахувавши “національну
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специфіку” оформлення патентів. Для цього, окрім знання мови та технічних термінів,
перекладачу необхідно знати стиль, структуру та термінологію патентних описів. У повному вигляді такий опис має складатись з назви винаходу, вступної частини для визначення галузі його застосування, перегляду стану техніки, до якої належить винахід,
критики її стану, мети винаходу, технічних завдань, техніко-економічних результатів,
переліку фігур креслення, детального опису винаходу. [5: 46]
Опис винаходу – технічно-правовий документ, який має як технічний опис винаходу, так і визначення обсягу прав, на які претендує заявник. Подвійна природа цього
документу є причиною того, що в ньому мова технічної літератури поєднується з мовою
юридичною. [6: 27]
Розглянемо особливості перекладу патентної термінології, яка здебільшого складається зі штампів і кліше, багатозначних слів, архаїзмів та канцеляризмів, синонімічних слів та конструкцій.
Штампи, кліше та стійкі вирази зазвичай перекладаються встановленими еквівалентами, які повинен знати кожен перекладач науково-технічної літератури. Не дивлячись на всю різноманітність їх форм, штампи однієї групи передають однаковий зміст [7:
26]. Наприклад, перед формулою винаходу в британських описах присутній вираз: What
I claim is чи What we claim is. В американських описах окрім цих двох фраз використовуються також інші вирази, як зі словом claim: I claim, we claim, what is claimed is, it is
claimed, так і без нього: What is desired by Letters Pattern is. Всі ці вирази перекладаються
однаково: формула винаходу. Переклад кліше залежить від того, в якому розділі його
використано.
Багатозначні слова в британських і американських винаходах діляться на три групи: 1) слова, які мають різні значення в залежності від того, в якій граматичній конструкціі і в якому розділі опису вони використані; 2) слова, що мають різні значення у визначених словосполученнях; 3) слова, значення яких визначається лише за контекстом.
До термінів першої групи належать дієслова: to comprise, to consist in, to provide, to
relate to, які використані у якості прсудка з підметом invention.
У вступі вони мають значення відноситись до, в описі цілі винаходу: мати на меті,
в описі сутності винаходу вони означають пропонувати.
У якості прикладу слів, які мають різні значення у визначених словосполученнях
(друга група), можна навести дієслово meet: meet a condition – виконувати умову, to
meet a disadvantage – виправляти недолік, to meet an object – досягати мети, to meet a
problem – вирішувати проблему, to meet a standard – відповідати стандарту.
Такі словосполучення слід запам’ятовувати. Вони є подібними до метафор – ніколи не
перекладаються дослівно. Для перекладу одного і того ж слова у словосполученні можуть
бути використані не лише слова одного синонімічного ряду, а навіть протилежні за значенням слова – антоніми, як ми можемо простежити у вищенаведеному прикладі. Значення
слів третьої групи не визначається будь-якими формальними ознаками. Так, іменник
disclosure може мати два значення: опис і винахід, яке изначається лише за змістом.
Ще одним із прикладів багатозначних слів третьої групи є слово means, яке може
перекладатись як прилад, механізм, елемент, засіб, тощо. Його використання набагато
ширше слова “засіб” в українській мові і відрізняється сферою вживання. Цікаво відмітити, що в американській формулі при вживанні слова means розповсюджена тавтологія
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і повтори. Досить часто функціональна ознака з терміном means має, з одного боку визначення у формі прислівника теперішнього часу перед means, і з іншого боку – визначення після прийменника for, вираженого ідентичним прислівником теперішнього
часу, наприклад: firing means for firing, detecting means for detecting, attaching means for
attaching. Дослівний переклад: паливний засіб для підпалювання, детекторний засіб для
детекторування, засіб для кріплення [5: 40].
Правила американської формули і аналітична структура мови дозволяють більш
вільно описувати суттєві ознаки винаходу. Оскільки мова патентної формули є більш
формалізованою і має менше стилістичних обмежень, наприклад: blade means – ніж,
light indicator means – індикатор світла, support means – опора. Як бачимо, в цих виразах слово means не перекладається [4: 21].
Зрозуміло, що поділ багатозначних слів на групи є умовним. Так, дієслово to provide,
окрім наведених вище значень: відноситись до, мати на меті, пропонувати часто використовується у різних розділах опису у значенні: створювати, здійснювати, виконувати [5: 49].
Вживання архаїзмів та канцеляризмів здебільшого відноситься до особливостей
американської формули винаходу. Для недосвідченого перекладача складнощі представляють прислівники з there і where, які відносяться до архаїзмів (thereacross, therealong,
therebetween, thereby, therein, whereafter, whereon, whereupon, тощо). Наприклад: The
object having the protective coating thereon. – Об’єкт, що має захисне покриття. В залежності від контексту при перекладі таких виразів краще замінювати there на it або them,
тобто therewith – with them. При перекладі прислівників з where необхідно заміняти його
займенником which з відповідним прийменником: whereof = of which, wherethrough =
through which, whereon = on which: The ventilation device includes a housing whereon an
opening is formed…– Вентилятор має площину з отвором...; … whereafter the pressure in
the first chamber drops. – після чого тиск у паровій камері спадає..; The computer system
of claim 15, wherein the ventilation device further comprises… – Компьютерна система
формули 15, в якій вентиляційний прилад включає...
Найбільш поширеним в описі винаходів США та Великобританії є канцеляризм
said – зазначений. В описах винаходів він однаково часто зустрічається і в детальному
описі винаходів, і в формулі винаходу. Якщо дозволяє контекст, то при перекладі краще
опускати це слово. У випадку, якщо воно є необхідним для юридично точної передачі,
його можна перекладати як зазначений, цей, даний, наприклад:
The refrigerant gas compressor according to claim 5, wherein said rod portions of the
spool member have respective length whereby both of said first and second valve means are
simultaneously maintained in their said closed positions while said compressor is operating
substantially at its said 100% capacity.
Холодильный газовий компресор за п.5, в якому штангові складові золотника, що
мають достатню довжину для підтримки першого та другого клапанних механізмів
в закритому стані під час роботи копресора при потужності 100%
Досить часто використовуються також канцеляризми типу accompanying, annexed
(нижчезазначений, прикріплений) в якості визначень до іменників description, drawing,
claim. При перекладі англійською мовою слід також враховувати більш високий ступінь
формалізації мови американської патентної формули у порівнянні з українською мовою
[5: 27].
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Синоніми, що використовуються в американських та британських описах патентів
можна поділити на дві групи. До першої групи належать лексичні одиниці, синонімічність яких прослідковується у визначених словосполученнях. Наприклад, дієслова to aid,
to better, to enhance, to improve, to increase, to raise є синонімами у сполученні з іменником efficiency і в даному випадку мають одне значення – підвищити (ККД).
До другої групи належать лексичні одиниці, синонімія яких не залежить від словосполучень, в яких вони використовуються. Один із великих синонімічних рядів, які належать до цієї групи, створюють слова і словосполучення, які мають значення недолік:
complaint, default, defect, defective feature, deficiency, detriment, detrimental characteristic,
disability, disadvantage, disadvantageous effect, disadvantageous feature, drawback, fault,
failing, failure, inadequacy, nuisance, objection, shortcoming, undesirable effect, undesirable
feature, weakness.
З явищем синонімії тісно пов’язано явище тавтології. Останнью користуються майже всі автори опису винаходів США та Великобританії, наприклад: the disadvantages
and drawbacks – недоліки;the invention and discovery – винахід; new and novel – новий;to
remove or obviate the disadvantage – усунути недолік
Тавтологічні вирази чи синонімічні пари найчастіше зустрічаються у фразах повного
опису винаходів: forms and modifications, modifications and adaptations, the field and scope,
тощо [7: 25].
Однак при перекладі слід уникати тавтології, наприклад: A general object of my
invention is to improve and increase the efficiency of rotary internal combustion engines of this
type. – Метою винаходу є підвищення ККД роторних двигунів внутрішнього згоряння
цього типу.
Висновки. З метою якомога правильніше передати зміст патентної документації іншою мовою необхідно, в першу чергу, вивчити і порівняти терміни, що використовуються в різних правових системах, бути обізнаним щодо особливостей перекладу
патентної термінології та її складу. Переклад патентів є дуже специфічною сферою
завдяки тому, що перекладач повинен бути добре обізнаним як з лінгвістичних, так і з
правових та технічних питань, поєднуючи науку перекладу з компаративним правом
та контрастивною лінгвістикою. Головною метою при перекладі патентної документації є не просто відтворення патентного змісту мовою перекладу, а його передача за
допомогою «національної специфіки» іншої країни, враховуючі особливості складання
патентів у цій країні, використовуючи кліше та стійкі вирази, прийнятні у її правовій системі. Неяабиякі труднощі при перекладі патентів створюють для перекладача
архаїзми та канцеляризми, синоніми та багатозначні слова при перекладі яких слід дотримуватись певних правил.

1.
2.
3.

86

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Баянкина Е. Г. Патент как особый вид документа и задачи перевода [Электронный.
ресурс]//Синтагма:[виртуал.перевод.бюро] <http://syntagma.nm.ru/nau/article4.htm#op
Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 170с.
Пригожин А. И. Новаторы и новации [Электронный ресурс] / В. В. Прищепенко. –
Режим доступа: http://www.ebiblioteka.ru. Климзо Б. Н. Ремесло технического

переводчика : об англ. яз., пер. и переводчиках науч.-техн. лит. / Б. Н. Климзо. – М.
: Р. Валент, 2003. – 286 с.
4. Макарова М. И. Типы патентных формул и особенности их перевода. К: Общество
«Знание» Украинской СССР. – 1979. – 26 с. - /Патентно-лицензионная работа/.
5. Методические указания к переводу патентных описаний США и Великобритании/
сост. Ю. И. Высочинский, С. С. Сизенко. – К.: КПИ, 1989, – 60 с.
6. Перевод описаний изобретений к патентным документам Великобритании и США/
С. Д. Руденко, Москва – 1980.
7. Малёнова Е. Д. Перевод патентов США и Великобритании: от теории к практике. Учебно-методическое пособие / Е. Д. Малёнова, Л. А. Матвеева. – Омск: Издво Ом. гос. ун-та, 2008. – 144 с.
8. Временное положение о координации переводов патентных материалов. – М: 1970.
9.
Cross Martin . Literal Translation of Patents / Martin Cross . – 2010. – No.1 (19). − P.
19–28.
10. Hamburg C. Bruce . Translating Patents : Issues in Prosecution / Bruce C. Hamburg . –
New York Law Journal . – 2010. – Vol . 244. – № 28.
Григоренко О. В., ассистент
Киевский национальный ун-т им. Тараса Шевченко, Киев
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПАТЕНТНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Статья связана с изучением особенностей перевода патентной терминологии.
Внимание акцентируется на рассмотрении отдельных лингвистических особенностей
перевода патентов, связанных с существованием в мире разных систем права и «национальной специфики» языков. Особое внимание уделяется анализу и сравнению перевода штампов и клише, архаизмов и канцеляризмов, синонимов и многозначных слов
в патентной документации Украины, Великобритании и США. В статье приведены
примеры наиболее общих терминологических сложностей и способы их решения.
Ключевые слова: патентная документация, патентная терминология, описание патента, патентная формула, «национальная специфика», штампы и клише,
многозначные слова, синонимы, архаизмы и канцеляризмы.
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DISTINCTIVE FEATURES OF PATENT TERMINOLOGY TRANSLATION
The article considers distinctive features of translation of patent terminology. Special
attention is given to the linguistic features of patent translation connected with different legal
systems and “national peculiarities’’ of the languages. Diversities in legal translation of
clichés, archaisms and bureaucrateses, synonyms and polysemantic words in Ukrainian, British
and American English are analyzed in the text, examples of the most common terminological
difficulties are provided as well as the ways of their resolving.
Key words: patent documentation, patent terminology, description of a patent, patent claim,
national peculiarities’, clichés, polysemous words, synonyms, archaisms and bureaucratese.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
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МОЖЛИВОСТІ РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНШОМОВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ
Розглядаються ряд можливостей і шляхів формування іншомовної компетенції в аспекті розвиваючого навчання як загального принципу навчання іноземній мові.
Ключові слова: іншомовна компетенція, розвиваюче навчання, проблемне навчання,
розвиток особистості, мовна активність.
За останні роки маємо певні зміни у технологіях навчання іноземним мовам як відповідь на значне посилення вимог до мовної компетенції. Досконале знання мови є важливим інструментом як для успішного міжнародного спілкування, так і для швидкого
трансферу новітніх технологій. Тому в процесі навчання все більша увага зосереджується на розвитку компетентності, на необхідність більшого заглиблення у культуру і світогляд людей, рідна мова яких вивчається. Для вирішення центральних проблем викладання іноземних мов, таких як питання визначення цілей та відповідного змісту навчання,
найбільш ефективним є ідея про навчання не тільки безпосередньо мові та іноземній
культурі в самому широкому сенсі слова, але також викладання іноземних соціокультурних знань, розвиток розуміння лінгвістичної тотожності та світогляду іноземною мовою,
розвитку соціокультурної компетенції, розвитку відчуття мови. Це показує, що при підготовці учасника міжкультурної комунікації, для успішного вивчання іноземної мови та
культури, особливу увагу слід приділити розвитку особистісної готовності студента до
діалогу культур, тобто взаєморозуміння між народами [1].
На основі наукових результатів прагмалінгвістики та беручи до уваги посилення статусу іноземної мови як засобу спілкування і розуміння у міжнародній спільноті, підкреслюємо необхідність посилення прагматичних аспектів вивчення мов. Мовна підготовка
майбутніх фахівців у технічному університеті неможлива без їх всебічного розвитку.
У цьому контексті справедливо говорити про розвиваюче навчання як засіб загального когнітивного збагачення та розвитку кожного студента. Дійсно, підготовка сучасного
професіонала, який відповідає вимогам сьогодення і майбутнього, вимагає формування
у студентів потреби не лише вивчення іноземної мови, але і розвитку ключових компетенцій, що дозволить їм поліпшити як свою мову так і професійний рівень, тобто поліпшити їх загальну компетенцію.
© Юрчук Л., Яненко Л., 2014
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У сучасних методиках розвиваюче навчання розглядається як загальний принцип
вивчення іноземної мови [2,3,4]. Успішне навчання спеціаліста неможливе без його всебічного розвитку засобами різних академічних дисциплін, включаючи іноземну мову.
Розвиваюче навчання є процесом, у якому велика увага приділяється інтелектуальному
розвитку, спрямованому на формування знань як організованої системи. В процесі розвиваючого навчання відбувається збагачення знань учня, розвиток усіх сторін його особистості. Ключовим моментом розвиваючого навчання є діяльнісний підхід для реалізації
принципу саморозвитку та розкриття творчого потенціалу студентів з урахуванням специфіки іноземної мови. Тому система нашої освіти повинна забезпечити слухачів не тільки
засвоєнням основ спілкування за допомогою іноземної мови, але і долучити їх до духовних і культурних цінностей народу, що є носієм цієї мови, до його наукових досягнень і
основ міжкультурної комунікації. При цьому, у процесі вивчення іноземної мови повинні
враховуватися індивідуальні здібності кожного студента. Можливості іноземних мов для
розвитку та виховання людини до теперішнього часу не вивчені до кінця. Вивчення іноземної мови закладає основу для мовленнєвої діяльності як потужного додаткового засобу
розширення інтелектуальних горизонтів студентів, підвищує їх знання про структуру їх
рідної мови, допомагає краще зрозуміти основи людського спілкування, сприяє вихованню
моральних якостей. Розвиваюче навчання, як принцип вивчення іноземної мови, формує
особистість студента, що в свою чергу, забезпечує відповідальне ставлення до знань, послідовність і наполегливість у освітній діяльності, успіх принципу безперервної освіти.
Процес навчання іноземній мові у ВНЗ має надати студенту не тільки знання відповідної професійної термінології, але він також має бути введений у світ духовних цінностей світової культури. Сьогодні головним рушієм є всебічно освічена людина, її інтелект,
філософія, освіта, мораль та звичаї. «Основні проблеми людства будуть вирішуватися
не в економічній або політичній сферах, а в сфері культури», – пише К. Колін. Таким
чином, розвиваюче навчання іноземній мові спрямоване на підвищення міжкультурної
комунікації студента, розширення горизонту його знань, формування сучасного світогляду майбутнього фахівця, забезпечення неперервності у формуванні мовних вмінь та
усних навичок. При цьому в процесі навчання проводиться цілеспрямована робота щодо
формування когнітивних здібностей та пізнавальних потреб студентів.
Важливе значення у розвиваючому навчанні має організація і підбір навчального
матеріалу. Завдання з іноземної мови потрібно наблизити до потреб забезпечення пристойного спілкування в соціокультурній і професійній сферах. Кожна нова тема, нове завдання базується на основі вже пройденого матеріалу, забезпечуючи розширення лексико-граматичних знань і тим самим сприяючи вдосконаленню мовних навичок. Завдання
з кожної теми повинні бути сформульовані так, щоб вони викликали активний розумовий процес: порівняння, синтез, аналіз, тобто розвивали критичне мислення. На основі
критичного мислення студент формує власне бачення проблеми, виражає свою позицію.
Тексти і приклади діалогічного мовлення мають бути аутентичними.
Навчання іноземній мові у немовному університеті вимагає широкого знайомства
студентів з культурою народу – носія даної мови, тобто з його лінгвокультурою. До
лінгвокультури відносимо певні знання з відповідного країнознавства та оволодіння
іномовною комунікативною компетенцією. Разом з тим, звертаючись до іншої культури, той, хто вивчає іноземну мову має бути носієм своєї культури. Його фонові знання
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збагачуються і зростають. Це поняття є складовою частиною сприйняття світу. Фонові
знання включають в себе ключові слова з проблеми, організовані так, щоб студенти змогли вільно орієнтуватися в ній. Для цього потрібна інформація про відповідні відомості
та факти, дати і цифри.
При цьому, певною мірою студент, як фізична особа, стає носієм світової культури.
Переважним видом мовленнєвої діяльності є розмовна мова. На даному етапі відбувається активація лексико-граматичного матеріалу, необхідного для соціально-культурного
спілкування з носіями різних культур і мов. Через ідіоми та приказки, які живуть в мові
і несуть відбитки культури, історії, способу життя і думки відбувається знайомство з
менталітетом людей певної країни, що є одним з напрямів розвиваючого навчання. На заняттях з іноземної мови розвиваюче навчання також реалізується через ролеві ігри, через
пошук інформації в Інтернеті тощо [5,6,7].
Взагалі, якщо навчання призводить до розвитку пізнавальних, творчих можливостей
людини, то його можна вважати розвиваючим навчанням, тобто навчанням, при якому
спеціальними засобами проводиться цілеспрямована робота щодо розвитку когнітивних
здібностей та пізнавальних потреб студентів у процесі навчання. Однак навчання студентів самому процесу мислення, його загальним засобам повинно відбуватися і розвиватися у процесі засвоєння та застосування знань, у реальних діях. Принцип розвиваючого
навчання став особливо актуальним останнім часом через зростання наукових знань.
Студенти не в змозі запам’ятати всю необхідну інформацію. Тому дуже важливо навчити
студентів працювати самостійно, швидко знаходити потрібні нові знання та здобувати
навички. Таким чином, завдання навчити самостійно вчитися включає в себе розвиток
навичок самостійного мислення, творчого застосування набутих знань на практиці.
Розвиваюче навчання включає в себе використання проблемного типу навчання та
його основних технологій, таких як проблемні бесіди, формування проблемних задач,
проблемне викладання, створення проблемних ситуацій [6]. Проблемне навчання включає використання в навчальному процесі цільових пошукових дій. Це значно підвищує
мотивацію вивчення іноземної мови. Досвід показав, що мотивація, інтерес, потреба
у навчанні є основними і необхідними умовами навчання, фундаментом, на якому виникають, фіксуються і розвиваються знання, навички та практичний досвід студентів.
Важливо використовувати у процесі вивчення іноземної мови різні методи проблемного
навчання, створювати під час занять спеціально організовані проблемні ситуації.
Основою використання проблемних задач є розрізнення репродуктивних, тобто шаблонних, і продуктивних творчих компонентів розумової діяльності. Якщо перші озброюють студентів певними знаннями, уміннями і навичками, то другі можна застосовувати
для гнучкого вирішення нових завдань. Для успіху продуктивного мислення потрібен
міцний фундамент — знання та навички, які люди можуть творчо використовувати за
інтелектуальних труднощів, тобто коли стикаються із задачами проблемного характеру.
Співвідношення репродуктивного і продуктивного компонентів у процесі навчання змінюється і характеризується діалектичністю [8,9]. Потрібно відзначити, що, якщо під час
початкової стадії вивчення відсоток продуктивних завдань повинен бути досить великий,
то у подальшому на передній край виходять творчі завдання, які вимагають розкриття самостійних можливостей, творчого застосування власного мислення для вирішення
спеціально підібраних і вбудованих у навчальну систему завдань.
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Широке застосування на заняттях з іноземної мови проблемних ситуацій сприяє
розвитку мовнорозумової діяльності студентів [10,11]. Як один з видів проблемного навчання, вони спонукають до активних мовних дій, провокують розвиток продуктивної і
творчої мови. Це пов’язано з тим, що у проблемних мовних ситуаціях достеменно невідомо або предмет дії, або засіб дії. Більш складні проблемні мовні ситуації можуть бути
створені за допомогою тез виступів для обговорення.
При розвиваючому навчанні також широко використовується проблемний виклад навчального матеріалу. Формою реалізації цього засобу є об’єднання проблемної бесіди
з проблемним завданням. При подальшому вивченні фахових дисциплін дедалі більше
уваги слід приділяти завданням, пов’язаним з використанням активної розумової діяльності студентів. Самостійне формулювання нових цілей, орієнтація в потрібних умовах
їх досягнення, вибір відповідні засобів і способів вирішення завдання є тими ланками
інтелектуальної діяльності, які надають навчальному процесу продуктивний, творчий
характер. Досвід викладання іноземної мови свідчить, що у більшості викладачів наявний набір учбових задач, які містять елементи реальності і вимагають посилення інтелектуальної діяльності студентів. Як правило, такі завдання можуть бути розроблені,
якщо ви правильно визначили мету, яку ви хочете досягти, знаєте, які засоби повинні
бути використані, і, нарешті, визначили спосіб дій для вирішення цього завдання.
Слід зазначити, що розвиваюче навчання, яке стимулює психічну і мовленнєву діяльності, яке генерує механізми та навички мислення і сприяє досягненню цілей розвитку,
повинне використовуватися із врахуванням освітнього рівня студентів та їх реальних
знань. Наприклад, не слід говорити зі студентам про їх плани на майбутнє, якщо вони
не знають правил використання форми слів іноземної мови у майбутньому часі. Таким
чином, процес викладання іншомовної мовленнєвої компетенції з точки зору розвитку
освіти є формування гармонійно розвиненої творчої особистості, здатної логічно мислити, щоб знайти рішення у різних ситуаціях. Такі студенти можуть систематизувати,
організувати та накопичувати знання, здатні до високої самосвідомості, саморозвитку,
самокорегування. Розвиваюче навчання робить суттєвий внесок у формування і розвиток
навичок спілкування іноземною мовою, розширює світогляд студентів, поглиблює знання структури мови, стимулює їх розвиток і самоудосконалення.
Використання на заняттях з іноземної мови технології розвиваючого навчання покращує мовну діяльності студентів, даючи студентам більше комунікативної свободи,
розвиває здатність самостійно мислити і творчо застосовувати отримані знання в практичній діяльності, активізує пізнавальну здатність студентів, розвиває у студентів самостійність у використанні іноземної мови, надає цьому творчу направленість.
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Рассматриваются ряд возможностей и пути формирования иноязычной компетенции в аспекте развивающего обучения как общего принципа обучения иностранному
языку.
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OPPORTUNITIES OF DEVELOPING TEACHING FOR FOREIGN LANGUAGE
COMPETENCE OF STUDENTS
The article deals with some aspects of the developing teaching as a general principle of
teaching a foreign language and formation of a foreign language competence.
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РОДОВИЙ ВІДМІНОК ЯК КОМПОНЕНТ ВІДМІНКОВОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ І ЯК ОБ’ЄКТ
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ
Автор подає зведену характеристику родового 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 родовому відмінку. Для кращого засвоєння матеріалу автор також подає
таблиці, підсумкові запитання і вправи.
Ключові слова: родовий відмінок, рід, число, закінчення, запитання, узгодження,
вправа.
Засвоєння основних принципів морфології української мови, ознайомлення з відмінковою системою української мови, розуміння її граматичної функції і необхідності
використання того чи іншого відмінка у конкретній фразі, а також отримання навичок
визначення і формування 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. Оскільки родовий відмінок є важливою
складовою відмінкової системи української мови, детальне ознайомлення з ним є суттєвим етапом у вивченні морфології української мови.
Для якісного оволодіння матеріалом особам, що вивчають українську мову, слід порадити уважно прочитати текст з поясненням теми, ретельно проаналізувати та засвоїти
його і виконувати практичні завдання.
Advice for a foreigner:
Try to read attentively the thesis: «Ukrainian nouns, personal pronouns, adjectives,
demonstrative pronouns, possessive pronouns in the genitive case. Сoordination of nouns with
adjectives, demonstrative pronouns and possessive pronouns in the genitive case».
Analyze the given tables and rules attentively.
Pay attention to the use of Ukrainian nouns, personal pronouns, adjectives, demonstrative
pronouns, possessive pronouns in the genitive case.
Learn the main rules of using Ukrainian nouns, personal pronouns, adjectives,
demonstrative pronouns, possessive pronouns in the genitive case.
Memorize given material attentively.
Do written home assignments carefully and diligently.
Educational aim:
You will learn Ukrainian nouns, personal pronouns, adjectives, demonstrative pronouns,
possessive pronouns in genitive case; coordination of nouns with adjectives, demonstrative
pronouns and possessive pronouns in the genitive case.
© Драпак О., 2014
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COMMENTS TO THE GENITIVE CASE
We are going to speak about:
– the genitive case in the Ukrainian language;
– Ukrainian nouns in the genitive case;
– Ukrainian personal pronouns in the genitive case;
– Ukrainian adjectives in the genitive case;
– Ukrainian demonstrative pronouns in the genitive case;
– Ukrainian possessive pronouns in the genitive case;
– coordination of nouns with adjectives, demonstrative pronouns and possessive pronouns
in the genitive case.
One of the functions of the genitive case in the Ukrainian language is to correspond to the
English -’s / -s’.
The genitive case sometimes corresponds to the English -’s / -s’ end (which equals
combination that consists preposition of and a noun), e. g.
Це сестра Стівена. / This is Stephen’s sister.
Це вірш Пушкіна. / This is a poem of Pushkin.
Nouns in the genitive case in these phrases we use instead of possessive pronouns in form
of the nominative case. Look:
Це його сестра. / This is his sister.
Це його вірш. / This is his poem.
In these phrases nouns in the genitive case name the person to whom this object (thing,
another person, etc.) belongs.
Look attentively at some more examples:
This is mother’s (her) shoes. / Це взуття мами (її).
These are teacher’s (his) books. / Це книжки викладача (його).
This is son’s (his) toy. / Це іграшка сина (його).
This is brother’s (his) friend. / Це друг сина (його).
This is friend’s (his) sister. / Це сестра друга (його).
This is a poem of Pushkin (his). / Це вірш Пушкіна (його).
This is a room of brother (his). / Це кімната брата (його).
This is a dog of friend (his). / Це пес друга (його).
This is a notebook of student (his). / Це зошит студента (його).
Nouns in given function of the genitive case of the Ukrainian language answer the
questions: «кого?» («whom?»), «чий?», «чия?», «чиє?», «чиї?» («whose?»). Look:
– Це взуття мами. (Кого? Чиє?).
– Чиє це взуття?
– Поема Пушкіна. (Кого? Чия?)
– Чия поема?
– Гості брата. (Кого? Чиї?).
– Чиї гості?
– Телефон Світлани. (Кого? Чий?).
– Чий телефон?
Прочитайте речення. Зверніть увагу на форму запитання «чий?».
1. Це ручка Стівена. (Чия це ручка?)
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2. Це олівець Степана. (Чий це олівець?)
3. Це місце Василя. (Чиє це місце?)
4. Це одногрупники Ліди. (Чиї це одногрупники?)
Зверніть увагу на запитання:
Це кабінет декана. (Чий це кабінет?)
Це кабінет фізики. (Який це кабінет?)
Вправа. Поставте запитання до підкреслених слів.
1. Це книжка студента. 2. Це студенти університету. 3. Це лист сестри. 4. Це план
тексту. 5. Це кабінет фізики. 6. На столі лежить підручник хімії. 7. У мене в сумці лежить підручник фізіології. 8. Це фотографії батька і матері. 9. Це словник Ахмеда.
Look what ends have nouns used in form of the genitive case.
Masculine nouns (animated and inanimate).
Note:
Nouns of singular form masculine gender with the end -о and without ends – with a last
consonant or with soft sign in the genitive case end with -а (-я), -у(-ю). Other nouns of singular
form masculine gender in the genitive case have another ends. Look on the rules given below:
a) the end -о (of noun of masculine gender singular animated) in the nominative case
changes into the end -а in the genitive case singular [-о (case 1) → -а (case 2)], for example:
батько – батька
Михайло – Михайла
дядько – дядька
Павло – Павла
тато – тата
Петро – Петра
b) men’s names that have ends as nouns of feminine gender change as nouns of feminine
gender:
– the end -a in the nominative case singular used after not a sibilant consonant changes into
the end -и in the genitive case singular, for example: Микола – Миколи;
– but the end -а in the nominative case singular after the sibilant consonants: ж, ч,
ш, щ transforms into the end -і in the genitive case singular, for example: Міша – Міші,
Саша – Саші;
– the end -я in the nominative case singular transforms into the end -і in the genitive case
singular, for example: Коля – Колі, Вася – Васі;
– the end -я after a vowel in the nominative case singular changes into the end -ї in the
genitive case singular, for example: Дія – Дії;
c) the ends: -а, -у in the genitive case singular connect to the last consonant in an animated
and inanimate nouns of masculine gender singular (of the nominative case) [cons. (case 1) →
+ -а (case 2); cons. (case 1) → + -у (case 2)], for example:
син – сина
поверх – поверху
викладач – викладача
будинок – будинку
м’яч – м’яча
університет – університету
d) the ends: -я, -ю in the genitive case singular use instead of softening mark in an animated
and inanimate nouns of masculine gender singular in the nominative case [-ь (case 1) → -я
(case 2); -ь (case 1) → -ю (case 2)], for example:
Василь – Василя
камінь – каменя
українець – українця
камінь – каменю
автомобіль – автомобіля
профіль – профілю
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e) the last consonant -й in the nominative case singular transforms into the end -я or into the
end -ю in an animated and inanimate nouns of masculine gender in the genitive case singular
[-й (case 1) → -я (case 2); -й (case 1) → -ю (case 2)], for example:
Юрій – Юрія
трамвай – трамвая
Сергій – Сергія
санаторій – санаторію
герой – героя
обрій – обрію
f) to the last consonant -р in an animated and inanimate nouns of masculine gender (in form
of the nominative case) in the genitive case singular sometimes add the end -я (бібліотекаря,
лікаря, пекаря (baker), слюсаря (fitter, maintenance man, plumber), sometimes add the end
-а (кумира (idol), столяра (joiner), бригадира (team leader, chief guard, senior conductor),
директора (director), проректора (vice-principal, vice-president (of a University or other type
of a higher school), vice-rector), режисера (producer, director), ректора (rector, president,
chancellor).
The form of the genitive case coincides with the form of the nominative case for some
nouns of singular form masculine gender of foreign men’s names which ends with a vowel, for
example: Оджо, Отто, Ніколя, Кабі, Праву, Абді, Раві, Генрі, Санні.
Look on the table:
Nom.
Gen.
Nom.
Gen.
Nom.
Gen.
Nom.
Gen.

батько
батька
дядько
дядька
Михайло
Михайла
Петро
Петра

Микола
Миколи
Саша
Саші
Вася
Васі
Дія
Дії

викладач
викладача
будинок
будинку
автомобіль
автомобіля
профіль
профілю

Сергій
Сергія
герой
героя
трамвай
трамвая
санаторій
санаторію

Бібліотекар
бібліотекаря
лікар
лікаря
пекар
пекаря
директор
директора

Отто
Отто
Ніколя
Ніколя
Кабі
Кабі
Праву
Праву

Rules of use of the two possible ends: -а (-я), -у (-ю) (for determining which end of nouns
of singular form masculine gender (with the end -о, without ends – with a last consonant or
with soft sign) to use in the genitive case) are complicated (complex). Therefore person what
study the Ukrainian language must acquaint oneself with them in details. Pay attention to some
of them.
The ends: -а, -я in the genitive case use when nouns name:
1. Назви осіб та істот, власні імена та прізвища (persons, personal and beings (creatures)
names and surnames): професора, лікаря, Петра, Коваленка.
2. Назви конкретних одиничних предметів (names of concrete (specific) single (isolated)
objects (things): словника, олівця, підручника.
3. Назви машин і їх деталей (names of cars and components (parts) of them: автомобіля,
акумулятора, мотора, багажника, дизеля, трактора, комбайна.
4. Назви будівель і їхніх частин (переважно з наголосом на закінченні) (names of
buildings and their parts (mainly with stress on the end): гаража, карниза, каміна, кутка.
5. Назви частин тіла (names of parts of a body): пальця, скелета, ліктя, нігтя, носа.
6. Назви мір довжини, ваги, часу, місяців і днів тижня (names of measures of length,
weight, time, months and days of week): метра, кілограма, грама, місяця, грудня, листопада, вівторка.
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7. Назви населених пунктів (names of settlements (populated areas): Києва, Тернополя,
Севастополя, Ужгорода, but Кривого Рогу.
8. Назви річок з наголосом на закінченні (names of rivers with stress on the end):
Дністра, Прута, але Південного Бугу.
9. Назви грошових одиниць і числові назви (names of monetary units and number
names): долара, карбованця, рубля, фунта стерлінгів, мільйона, десятка.
10. Терміни іншомовного походження, що означають елементи будови чогось, конкретні предмети, геометричні фігури і їх частини (belonging to another language terms
what mean elements of construction (structure) of something, concrete (specific) objects
(things), geometrical figures and their parts): атома, катода, ромба, сегмента, сектора, шківа.
The ends: -у, -ю in the genitive case use when nouns name:
1. Збірні поняття (sectional, prefabricated concepts): загалу, капіталу, каравану, тексту,
лісу, парку,оркестру, тому, хору.
2. Назви дій, процесів, станів, властивостей, ознак, формацій, явищ суспільного
життя, загальних і абстрактних понять: (names of actions, processes, conditions (states),
characteristics, features (characteristics), formations, phenomena of social life, universal
(general) and abstract concepts): аналізу, бігу, процесу, шуму, руху, інтересу, конфлікту,
лету (льоту), хисту, шуму, крику, мажору, міражу, принципу, прогресу, світогляду, ідеалу,
достатку, принципу, розвитку, процесу, способу, стану, засобу.
3. Назви почуттів (names of feelings): болю, жалю, страху.
4. Назви ігор і танців (names of games and dances): футболу, баскетболу, бадмінтону,
тенісу, хокею, краков’яку, вальсу, танцю, but гопака, крикета.
5. Назви природніх явищ (names of natural phenomena): вітру, граду, снігу, дощу.
6. Назви речовин і матеріалів (names of substances and materials): соку, чаю, цукру,
but хліба.
7. Назви установ, закладів, організацій, а також будівель, приміщень і їхніх частин (names of institutions (establishments), organizations and also buildings (constructions),
lodgings (apartments) and their parts): інституту, університету, клубу, комітету, штабу, вокзалу, заводу, магазину, метрополітену, поверху, коридору, тину, але в іменниках-назвах
архітектурних деталей (переважно з наголосом на закінченні) вживається закінчення -а
(-я) (but nouns-names of an architectural details mainly with stress on the end): гаража, млина,
хліва, карниза. Слова: міст, паркан і пліт – у родовому відмінку однини мають обидва закінчення (words: міст, паркан, and пліт – in the genitive case singular form have both ends):
моста і мосту, паркана і паркану, плота і плоту.
8. Географічні назви (назви країн, територій (крім населених пунктів), річок (із наголосом здебільшого не на закінченні), озер та ін.) (geographical names (names of countries
territories (except names of settlements (populated areas), names of rivers with a stresses not on
the ends mainly), lakes and so forth): Єгипту, Пакистану, Ірану, Криму, Китаю, Південного
Бугу, Дунаю, Єнісею, Дону, Байкалу.
9. Переважна більшість слів-назв місця, простору та ін. (vast (smashing, overwhelming)
majority of words names of places, spaces and other (another): світу, краю, майдану, абзацу,
уривку, але (but) горба, хутора, і після зменшеної форми на -к- (and after diminished form
with -к-): майданчика, будиночка, ліска.
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10. Терміни іншомовного походження, що означають фізичні або хімічні процеси,
частину площі та ін. (belonging to another language terms what mean physical or chemical
processes, part of space (area) and so forth): імпульсу, синтезу, ферменту.
11. Літературні терміни (literary terms): жанру, роману, стилю, сюжету.
Деякі іменники чоловічого роду однини у родовому відмінку можуть мати паралельні
закінчення -а (-я) чи -у (-ю). Ці закінчення вживаються залежно від значення слова, наприклад (some nouns of masculine gender singular form can have the parallel ends -а (-я) or -у (-ю) in
the genitive case. These ends use depending on meaning of a word, for example): акта (документ
(document) – акту (дія (action), апарата (прилад (device) – апарату (установа (institution),
буряка (одиничне (single) – буряку (збірне (sectional), інструмента (одиничне (single) – інструменту (збірне (sectional), каменя (одиничне (single) – каменю (збірне (sectional), пояса
(предмет (thing) – поясу (просторове поняття (spatial, dimensional concept), рахунка (документ (document) – рахунку (процес (process), стола (одиничний предмет (single object) –
столу (збірне – про їжу, що є на столі (sectional – about food what is on the table), телефона
(предмет (thing) – телефону (номер телефону (telephone number).
You must remember that nouns what name more wide and abstract concepts usually have
the end -у (-ю). Nouns what mark more exact concepts as a rule have the end -а (-я). But in the
practice you can see a lot of exceptions. That is why if you have questions you always must to
check necessary word in the orthographical dictionary of the Ukrainian language.
The vocabulary at the back of file provides information on the correct genitive singular end
for many masculine nouns.
Do exercises.
Вправа. Поставте іменники з дужок у форму родового відмінка, вживаючи закінчення -а (-я) або -у (ю). Поясніть вживання відповідного закінчення.
1. Ми слухали виступ (speech, statement) (Президент). 2. Дайте мені, будь ласка,
склянку (сік). 3. Я хочу купити кілограм (сир). 4. Бейрут – столиця (Ліван). 5. Ми –
студенти (університет). 6. Це будинок (гуртожиток). 7. Мій брат – робітник (завод). 8.
Ми дивилися концерт артистів (театр). 9. Це кімната (Самір). 10. Його брат – директор
(банк). 11. Він прочитав наказ (ректор). 12. Студент виконав завдання (викладач).
Feminine nouns (animated and inanimate).
The end -а (of noun of feminine gender singular animated and inanimate) after not sibilant
consonants in the nominative case changes into the end -и in the genitive case singular [-а (case
1) → -и (case 2)], for example:
сестра – сестри
книжка – книжки
Світлана – Світлани
перерва – перерви
The end -а after the sibilant consonants: ж, ч, ш, щ (of noun of feminine gender singular
animated and inanimate) in the nominative case changes into the end -і in the genitive case
singular [-а (case 1) → -і (case 2)], for example:
груша – груші
площа – площі
здача – здачі
The end -я after consonant (of noun of feminine gender singular animated and inanimate)
in the nominative case changes into the end -і in the genitive case singular [-я (case 1) → -і
(case 2)], for example:
вулиця – вулиці
Оля – Олі
пісня – пісні
Аня – Ані
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The end -я after another vowel and after apostrophe (of noun of feminine gender singular
animated and inanimate) in the nominative case changes into the end -ї in the genitive case
singular [-я (case 1) → -ї (case 2)], for example:
історія – історії
Степанія – Степанії
лекція – лекції
шия – шиї
аудиторія – аудиторії
сім’я – сім’ї
The end -і adds to the last not sibilant consonant of an animated and inanimate nouns of
feminine gender singular in the genitive case singular [cons. (case 1) → + -і (case 2)], for
example:
кров – крові
любов – любові
Любов – Любові
The end -і adds to the last sibilant consonants: ж, ч, ш, щ (of noun of feminine gender
singular animated and inanimate) in the genitive case singular [sibilant cons. (case 1) → + -і
(case 2)], for example:
подорож – подорожі річ – речі
ніч – ночі
Final -ь after a consonant (of noun of feminine gender singular animated and inanimate)
changes into the end -і in the genitive case singular [-ь (case 1) → -і (case 2)], for example:
відповідь – відповіді
розповідь – розповіді
повість – повісті
сповідь – сповіді
The form of the genitive case coincides with the form of the nominative case for some
nouns of singular form feminine gender of foreign lady’s names which ends both with a vowel
and a consonant, for example:
Рут – Рут
Боскі – Боскі
Раджвіндер – Раджвіндер
Шруті – Шруті
Давіндер – Давіндер
Анжелі – Анжелі
Адар – Адар
Алсу – Алсу
There is no change in the genitive case some countries’ names as Сомалі, Перу, Чилі,
Нікарагуа, Конго, Марокко.
Look on the table:
сестра
вулиця
Nom.
подорож
Gen.
сестри
вулиці
подорожі
пісня
Nom.
книжка
річ
пісні
Gen.
книжки
речі
Nom.
перерва
Оля
ніч
перерви
Олі
Gen.
ночі
Nom.
груша
аудиторія
кров
аудиторії
Gen.
груші
крові
Степанія
Nom.
площа
любов
Gen.
площі
Степанії
любові
Nom.
здача
сім’я
сім’ї
Gen.
здачі
розповідь – narration, narrative, story, tale.
Neuter nouns.

відповідь
відповіді
повість
повісті
розповідь
розповіді
сповідь
сповіді

Рут
Рут
Боскі
Боскі
Алсу
Алсу
Чилі
Чилі
Перу
Перу
Нікарагуа
Нікарагуа
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The end -о (of noun of neuter gender singular of animated and of inanimate in the
nominative case) changes into the end -а in the genitive case singular [-о (case 1) → -а (case
2)], for example:
яблуко – яблука
печиво – печива
молоко – молока
свято – свята
The end -е (of noun of neuter gender singular animated and inanimate in the nominative
case) after not sibilant consonant changes into the end -я in the genitive case singular [-е (case
1) → -я (case 2)], for example:
море – моря
місце – місця
поле – поля
обличчя – обличчя
But the end -е after sibilant consonants (of noun of neuter gender singular animated and
inanimate in the nominative case) changes into the end -а in the genitive case singular [-е (case
1) → -а (case 2)], for example:
прізвище – прізвища
плече – плеча
становище – становища (condition, state, status, situation)
The form of the genitive case coincides with the form of the nominative case for nouns of
singular form neuter gender with the end -я after a double similar consonants and after (two)
different consonants what go together, for example:
запитання – запитання
життя – життя
завдання – завдання
щастя – щастя
But the end -я (of noun of neuter gender singular animated and inanimate in the nominative
case) changes into the end -і in the genitive case singular [-я (case 1) → -і (case 2)] in the word
ім’я: ім’я – імені.
Animated nouns of neuter gender what denote newly-born creature forms in the genitive
case singular form have the ends -ати, -яти [-а (case1) → -ати (case 2); -я (case 1) → -яти
(case 2)]. Look on the table:
Animated nouns of neuter gender what denote newly-born creature forms
Nom.
-а, -я

хто?
Gen.
кого?
дитинча
-ати, -яти
дитинчати
каченя
каченяти
кошеня
кошеняти
курча
курчати
маля
маляти
немовля
немовляти
хлоп’я
хлоп’яти
цуценя
цуценяти
щеня
щеняти
ягня
ягняти
дитинча – child, little one
щеня – puppy
курча – chick, chicken
ягня – lamb, lambkin
маля – kiddy; baby; little one
Look on the sectional table:
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Nom.
дерево
море
плече
життя
маля
ім’я
Gen.
дерева
моря
плеча
життя
маляти
імені
Nom.
село
поле
прізвище
обличчя
хлоп’я
Gen.
села
поля
прізвища
обличчя
хлоп’яти
Nom.
печиво
місце
становище
щастя
дитинча
Gen.
печива
місця
становища
щастя
дитинчати
The form of the genitive case coincides with the form of the nominative case for some
nouns of singular form of foreign origin of neuter gender like: пюре, меню, таксі, фото,
шосе, радіо, кіно, пальто.
Plurality.
Masculine gender.
In plurality the ends: -и, -і, used after all consonants of inanimate nouns of masculine
gender in the nominative case transform into the end -ів in the genitive case [-и (case 1) → -ів
(case 2), -і (case 1) → -ів (case 2)].
The end -ї of inanimate nouns of masculine gender in the nominative case plurality
transforms into the end -їв in the genitive case plurality [-ї (case 1) → -їв (case 2)]. Look on
the table:
Inanimate nouns of masculine gender in plurality
Nom.
-и

що?
Gen.
чого?
лоби
-ів
лобів
мости
мостів
пороги
порогів
-і
дні
-ів
днів
готелі
готелів
місяці
місяців
тижні
тижнів
-жі, -чі, -ші, -щі
ножі
-жів, -чів, -шів, -щів
ножів
овочі
овочів
дощі
дощів
кущі
кущів
плащі
плащів
-ї
напої
-їв
напоїв
трамваї
трамваїв
краї
країв
край – land, region, krai, territory, border, edge, brim.
In plurality the ends: -и, -а, -і, used after all consonants of animated nouns of masculine
gender in the nominative case transform into the end -ів in the genitive case [-и (case 1) →
-ів (case 2), -а (case 1) → -ів (case 2), -і (case 1) → -ів (case 2)]. Some nouns of plural form
of masculine gender animated with the end -і after a sibilant consonant in the nominative case
can not only to receive in the genitive case plurality the end -ів [-і (case 1) → -ів (case 2)], but
also to lose end [-і (case 1) → _ (case 2)]. Exception of this rule is the word коні, what in the
genitive case plurality has the end -ей [коні (case 1) → коней (case 2)].
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The end -ї of animated nouns of masculine gender plural form in the nominative case
plurality transforms into the end -їв in the genitive case plurality [-ї (case 1) → -їв (case 2)].
Look on the table:
Animated nouns of masculine gender in plurality
Nom.
-и

хто?
Gen.
кого?
робітники
-ів
робітників
журналісти
журналістів
інженери
інженерів
Харпріти
Харпрітів
Трушари
Трушарів
-а
Михайла
-ів
Михайлів
-і
секретарі
-ів
секретарів
лікарі
лікарів
школярі
школярів
щурі
щурів
учителі
учителів
друзі
друзів
Колі
Коль (Колів)
but -і
коні
-ей
коней
-жі, -чі, -ші, -щі
викладачі
-жів, -чів, -шів, -щів
викладачів
товариші
товаришів
Раджеші
Раджешів
Бадреші
Бадрешів
Міші
Міш (Мішів)
Саші
Саш (Сашів)
-ї
герої
-їв
героїв
Сергії
Сергіїв
Юрії
Юріїв
Удеї
Удеїв
Do not change according to genders and numbers in the Ukrainian language some nouns
of masculine gender of foreign men’s names which ends with a vowel. Accordingly these
nouns in the genitive case (plurality) will have the same form like in singular form of the
nominative case. Look on the table:
Exceptions
Nom.
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хто?
Оджо
Отто
Алі
Кабі
Генрі

Gen.

кого?
Оджо
Отто
Алі
Кабі
Генрі

Раві
Раві
Лаолу
Лаолу
Хіманшу
Хіманшу
Feminine gender.
The end -и of the nominative case plurality of inanimate nouns of feminine gender
sometimes disappears [-и (case 1) → -_ (case 2)], sometimes transforms into the end -ів [-и
(case 1) → -ів (case 2)] in the genitive case plurality.
The end -і used after not a sibilant consonant of the nominative case plurality of inanimate
nouns of feminine gender sometimes transforms into the end -ей [-і (case 1) → -ей (case 2)],
sometimes transforms into -ь [-і (case 1) → -ь (case 2)] in the genitive case plurality.
The end -і used after a sibilant consonant of the nominative case plurality of inanimate
nouns of feminine gender sometimes transforms into the end -ей [-і (case 1) → -ей (case 2)],
sometimes disappears [-і (case 1) → -_ (case 2)] in the genitive case plurality.
The end -ї of the nominative case plurality of inanimate nouns of feminine gender
transforms into -й in the genitive case plurality [-ї (case 1) → -й (case 2)]. Look on the table:
Inanimate nouns of feminine gender in plurality
Nom.
-и

but –и
-і

but -і
-жі, -чі, -ші, -щі
but -жі, -чі, -ші, -щі
-ї

що?
руки
фабрики
книги
зими
голови
квіти
радості
статті
тіні
вісті
землі
пісні
хвилі
подорожі
ночі
речі
груші
площі
надії
мрії
серії
аудиторії
лекції
сесії
ідеї

Gen.
-_

-ів
-ей

-ь
-жей, -чей, -шей, -щей
-ж, -ч, -ш, -щ
-й

чого?
рук
фабрик
книг
зим
голів
квітів
радостей
статей
тіней
вістей
земель
пісень
хвиль
подорожей
ночей
речей
груш
площ
надій
мрій
серій
аудиторій
лекцій
сесій
ідей
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радість – joy, gladness
надія – hope
хвиля – wave
The end -и of the nominative case plurality of animated nouns of feminine gender often
disappears in the genitive case plurality [-и (case 1) → -_ (case 2)] (exceptions: дітей, людей).
The end -а of the nominative case plurality of animated nouns of feminine gender disappears
in the genitive case plurality [-а (case 1) → -_ (case 2)].
The end -і used after not a sibilant consonant of the nominative case plurality of animated
nouns of feminine gender often transforms into -ь in the genitive case plurality [-і (case 1) → -ь
(case 2)] (exception матерів). The end -і used after a sibilant consonant of the nominative case
plurality of animated nouns of feminine gender often disappears in the genitive case plurality
[-і (case 1) → -_ (case 2)] (exceptions: мишей, вошей).
The end -ї of the nominative case plurality of animated nouns of feminine gender transforms
into -й in the genitive case plurality [-ї (case 1) → -й (case 2)]. Look on the table:
Animated nouns of feminine gender in plurality
Nom.
-и

but –и
-а
-і

but –і
-жі, -чі, -ші, -щі

but -жі, -чі, -ші, -щі
-ї

воша – louse (pl. lice)
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хто?
Оксани
Інни
Моніки
Алли
баби
жінки
сестри
няньки
жінки
діти
люди
дівчата
бабусі
племінниці
робітниці
матері
Даші
Саші
Наташі
миші
воші
Юлії
Марії
Надії
сім’ї

Gen.
-_

-ей
-_
-ь

-ів
-ж, -ч, -ш, -щ

-жей, -чей, -шей, -щей
-й

кого?
Оксан
Інн
Монік
Алл
баб
жінок
сестер
няньок
жінок
дітей
людей
дівчат
бабусь
племінниць
робітниць
матерів
Даш
Саш
Наташ
мишей
вошей
Юлій
Марій
Надій
сімей

The form of the genitive case plurality coincides with the form of the nominative case
singular (and plural) for some nouns of feminine gender of foreign lady’s names which come
to an end both with vowel and consonant. Look on the table:
Exceptions
Nom.

хто?
Боскі
Шруті
Рідхі
Алсу
Раджвіндер
Давіндер
Рут

Gen.

кого?
Боскі
Шруті
Рідхі
Алсу
Раджвіндер
Давіндер
Рут

Neuter gender
The end -а of inanimate nouns of neuter gender used and after not a sibilant consonant,
and after a sibilant consonant in the nominative case plurality disappears in the genitive case
plurality [-а (case 1) → -_ (case 2)].
The end -я of inanimate nouns of neuter gender used after a double different and after
a double similar sibilant and not sibilant consonants in the nominative case plurality often
disappears in the genitive case plurality [-я (case 1) → -_ (case 2)]. In the genitive case plurality
nouns of neuter gender with a double similar consonants lose not only the end -я, but also one
of a double similar consonants. Sometimes the end -я of inanimate nouns of neuter gender used
after a double similar consonants can transform into the end -ів in the genitive case plurality
[-я (case 1) → -ів (case 2)].
The end -я of inanimate nouns of neuter gender used after a single consonant in the
nominative case plurality transforms into the end -ів in the genitive case plurality [-я (case 1)
→ -ів (case 2)].
Inanimate nouns of neuter gender of foreign origin which have the same forms of
singularity and plurality do not change in the genitive case plurality. Look on the table:
Inanimate nouns of neuter gender in plurality
Nom.
-а

-жа, -ча, -ша, -ща

-я after double
cons.

що?
яблука
імена
міста
села
вікна
прізвища
селища
місця
знання

Gen.
-_

-ж_, -ч_, -ш_,
-щ_
-_

чого?
яблук
імен
міст
сіл
вікон
прізвищ
селищ
місць
знань
105

-я after double
cons.
-я after single
cons.

завдання
питання
запитання
речення
обличчя
життя

-ів

завдань
питань
запитань
речень
облич
життів

поля

-ів

полів

моря
морів
nouns of neuter gender of foreign
origin which have the same forms of
singularity and plurality
радіо
радіо
меню
меню
таксі
таксі
шосе
шосе
кафе
кафе
фото
фото
The end -а of animated nouns of neuter gender what denote newly-born creature forms
in the nominative case plurality disappears in the genitive case plurality [-а (case 1) → -_ (case
2)]. Look on the table:
Animated nouns of neuter gender what denote newly-born creature forms in plurality
Nom.
-а

хто?
Gen.
кого?
дитинчата
-_
дитинчат
каченята
каченят
кошенята
кошенят
курчата
курчат
малята
малят
немовлята
немовлят
хлоп’ята
хлоп’ят
цуценята
цуценят
щенята
щенят
ягнята
ягнят
The end -и of inanimate nouns what have only plural form in the nominative case can
transform into the end -ів [-и (case 1) → -ів (case 2)], can disappear [-и (case 1) → -_ (case
2)] in the genitive case plurality.
The end -а of inanimate nouns what have only plural form in the nominative case
disappears in the genitive case plurality [-а (case 1) → -_ (case 2)].
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The end -і of inanimate nouns what have only plural form in the nominative case can
transform into the end -ів [-і (case 1) → -ів (case 2)], can disappear [-і (case 1) → -_ (case
2)], can transform into the end -ей [-і (case 1) → -ей (case 2)] in the genitive case plurality.
The end -ї of inanimate nouns what have only plural form in the nominative case
transforms into the end -їв in the genitive case plurality [-ї (case 1) → -їв (case 2)]. Look on
the table:
Inanimate nouns which have only plural form
Nom.
-и

що?
Gen.
чого?
окуляри
-ів
окулярів
штани
штанів
джинси
джинсів
парфуми
парфумів
шахи
шахів
-и
брюки
-_
брюк
канікули
канікул
Карпати
Карпат
-а
ворота
-_
воріт
-і
меблі
-ів
меблів
Чернівці
Чернівців
Репуженці
Репуженців
-_
-і
ножиці
ножиць
-і
гроші
-ей
грошей
двері
дверей
-ї
Гімалаї
-їв
Гімалаїв
As you see again there are very many traditions and exceptions in the Ukrainian language.
Therefore end of every new noun (particularly in the genitive case) you always must collate
with orthographical dictionary of the Ukrainian language.
Still there is one function of the genitive case in the Ukrainian language that shows
the absent person or object. Nouns in such phrases in form of the genitive case answer the
questions: «кого?» («whom?»), «чого?» («what?»), for example:
– У Сергія є брат?
– Ні, у Сергія немає брата.
– Кого немає у Сергія?
– Брата.
*************************************
– У Степана є кіт?
– Ні, у Степана немає кота. Степан не любить тварин. Він егоїст (egoist).
– У кого нема кота?
– У Степана.
– Кого немає у Степана?
– Кота.
***************************************
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– У Оксани є подруга?
– Ні. У Оксани немає подруги тому, що вона (Оксана) егоїстка (egoist).
– У кого немає подруги?
– У Оксани.
– Кого немає у Оксани?
– Подруги.
**************************************
– У Оджо є словник?
– Ні, у Оджо нема(є) словника.
– У кого нема(є) словника?
– У Оджо.
– Чого нема(є) у Оджо?
– Словника.
**************************************
– У Омара є совість (conscience)?
– Ні, у Омара немає совісті.
–У кого немає совісті?
– У Омара.
– Чого немає у Омара?
– Совісті.
Before some absent subjects or objects sometimes used the preposition «без» with the
meaning «without», for example:
Без цукру. / Без чого?
Без студента. / Без кого?
Без м’яса. / Без чого?
Без дитини. / Без кого?
Без сала (fat, lard). / Без чого?
Без друга. / Без кого?
Без солі. / Без чого?
Без знайомого. / Без кого?
Без грошей. / Без чого?
Без іноземця. / Без кого?
Без машини. / Без чого?
Без українця. / Без кого?
Без допомоги. / Без чого?
Без викладача. / Без кого?
Repeat, please, the phrases which you have learned before: 1) у мене є, 2) у тебе є, 3)
у нього є, 4) у неї є, 5) у нас є, 6) у вас є, 7) у них є. In the all these phrases personal
pronouns are used in form of the genitive case. All these phrases answer the question: у кого
є? (Who have / has?). If we want to put noun instead of personal pronoun, we must use it (this
noun) in form of the genitive case, for example:
– У нього (у Сергія) є блокнот? – У неї (у мами) є дитина?
– Так, у Сергія є блокнот.
– Так, у мами є дитина.
– У кого є блокнот?
– У кого є дитина?
– У Сергія (у нього).
– У мами (у неї).
– У них (у Андрія і у Ірини) є друзі?
– Так, у Андрія і у Ірини є друзі.
– У кого є друзі?
– У них (у Андрія і у Ірини).
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Read and study the given table with personal pronouns in form of the nominative and the
genitive case attentively
Nom.
Nom.
Nom.

я
ти
він

Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.

той
та
те
ті
отой
ота
оте
оті
цей
ця
це
ці
оцей
оця
оце
оці

Gen.
Gen.
Gen.

мене
тебе
його (without prepositions)
нього (with prepositions)
Nom.
вона
Gen.
її (without prepositions)
неї (with prepositions)
Nom.
воно
Gen.
його (without prepositions)
нього (with prepositions)
Nom.
ми
Gen.
нас
Nom.
ви
Gen.
вас
Nom.
вони
Gen.
їх (without prepositions)
них (with prepositions)
Personal pronouns in form of the genitive case answer the questions: «кого?» («whom?»),
«чого?» («what?»). If the personal pronoun used instead of animated noun it (the personal
pronoun) answers the question «кого?» («whom?»). If the personal pronoun used instead of
inanimate noun it answers the question «чого?» («what?»).
Do exercise.
Вправа. Відкрийте дужки.
1. У (я) є друг. 2. У (він) є товариш? 3. У (вона) є апельсин? 4. У (ти) є футболка? 5.
У (ми) є лекція? 6. У (ви) є відповідь? 7. У (вони) є словник?
Demonstrative pronouns in the genitive case have forms which are given in the table
below. Read and study the given table attentively.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.

того
тієї (тої)
того
тих
отого
отієї (отої)
отого
отих
цього
цієї
цього
цих
оцього
оцієї
оцього
оцих
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Nom.
такий
Gen.
такого
Nom.
така
Gen.
такої
Nom.
таке
Gen.
такого
Nom.
такі
Gen.
таких
Nom.
отакий
Gen.
отакого
Nom.
отака
Gen.
отакої
Nom.
отаке
Gen.
отакого
Nom.
отакі
Gen.
отаких
As you know already, demonstrative pronouns answer the same questions as adjectives.
The question «який?» (of the demonstrative pronouns той, отой, цей, оцей, такий,
отакий (of masculine gender singular what use instead of the animated and inanimate nouns
of corresponding form) in the nominative case transforms into the question «якого?» in the
genitive case singular [«який?» (case 1) → «якого?» (case 2)].
The question «яка?» (of the demonstrative pronouns та, ота, ця, оця, така, отака (of
feminine gender singular what use instead of the animated and inanimate nouns of corresponding
form) in the nominative case transforms into the question «якої?» in the genitive case singular
[«яка?» [case 1) → «якої?» (case 2)].
The question «яке?» (of the demonstrative pronouns те, оте, це, оце, таке, отаке (of
neuter gender singular what use instead of the animated and inanimate nouns of corresponding
form) in the nominative case transforms into the question «якого?» in the genitive case
singular [«яке?» (case 1) → «якого?» (case 2)].
The question «які?» (of the demonstrative pronouns ті, оті, ці, оці, такі, отакі (of
masculine, feminine and neuter gender in plurality what use instead of the animated and
inanimate nouns of corresponding form) in the nominative case transforms into the question
«яких?» in the genitive case plurality [«які?» (case 1) → «яких?» (case 2)].
Possessive pronouns in the genitive case have forms, which are given in the table below.
Read and study the given table attentively.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
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мій
моя
моє
мої
твій
твоя
твоє
твої
його
її
наш
наша
наше
наші

Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.

мого
моєї
мого
моїх
твого
твоєї
твого
твоїх
його
її
нашого
нашої
нашого
наших

Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.

ваш
ваша
ваше
ваші
їхній
їхня
їхнє
їхні
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)

Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.

вашого
вашої
вашого
ваших
їхнього
їхньої
їхнього
їхніх
свого
своєї
свого
своїх

The question «чий?» (of possessive pronouns of masculine gender singular) in the
nominative case transforms into the question «чийого?» in the genitive case singular
[«чий?» (case 1) → «чийого?» (case 2)].
The question «чия?» (of possessive pronouns of feminine gender singular) in the
nominative case transforms into the question «чиєї?» in the genitive case singular [«чия?»
(case 1) → «чиєї?» (case 2)].
The question «чиє?» (of possessive pronouns of neuter gender singular) in the nominative
case transforms into the question «чийого?» in the genitive case singular [«чиє?» (case 1) →
«чийого?» (case 2)].
The question «чиї?» (of possessive pronouns in plurality) in the nominative case transforms
into the question «чиїх?» in the genitive case plurality [«чиї?» (case 1) → «чиїх?» (case 2)].
Adjectives in form of the genitive case have forms which are given in the table below.
Read and study the given table attentively
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.

зимовий
літній
зимова
літня
зимове
літнє
зимові
літні

Gen.
Gen.
Gen.
Gen.

зимового
літнього
зимової
літньої
зимового
літнього
зимових
літніх

All adjectives of hard form in the genitive case have the same ends as the word зимовий.
All adjectives of soft form in the genitive case have the same ends as the word літній.
The end -ий (of adjective of hard form of masculine gender singular) in the nominative
case changes into the end -ого in the genitive case singular [-ий (case 1) → -ого (case 2)].
The end -ій (of adjective of soft form of masculine gender singular) in the nominative case
changes into the end -ього in the genitive case singular [-ій (case 1) → -ього (case 2)].
The end -а (of adjective of hard form of feminine gender singular) in the nominative case
changes into the end -ої in the genitive case singular [-а (case 1) → -ої (case 2)].
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The end -я (of adjective of soft form of feminine gender singular) in the nominative case
changes into the end -ьої in the genitive case singular [-я (case 1) → -ьої (case 2)].
The end -е (of adjective of hard form of neuter gender singular) in the nominative case
changes into the end -ого in the genitive case singular [-е (case 1) → -ого (case 2)].
The end -є (of adjective of soft form of neuter gender singular) in the nominative case
changes into the end -ього in the genitive case singular [-є (case 1) → -ього (case 2)].
The end -і (of adjective of hard form plural) in the nominative case changes into the end
-их in the genitive case plural [-і (of hard form) (case 1) → -их (case 2)].
The end -і (of adjective of soft form plural) in the nominative case changes into the end -іх
in the genitive case plural [-і (of soft form) (case 1) → -іх (case 2)].
The question «який?» (of adjective of masculine gender singular) in the nominative case
transforms into the question «якого?» in the genitive case singular [«який?» (case 1) →
«якого?» (case 2)].
The question «яка?» (of adjective of feminine gender singular) in the nominative case
transforms into the question «якої?» in the genitive case singular [«яка?» (case 1) → «якої?»
(case 2)].
The question «яке?» (of adjective of neuter gender singular) in the nominative case
transforms into the question «якого?» in the genitive case singular [«яке?» (case 1) → «якого?» (case 2)].
The question «які?» (of adjective in plurality) in the nominative case transforms into the
question «яких?» in the genitive case plurality [«які?» (case 1) → «яких?» (case 2)].
Look:
1. На пагорбі стоїть старий (який?) будинок (the nominative case).
У нього немає старого (якого?) будинку (the genitive case).
2. Це хороша (яка?) подруга (the nominative case).
У мене немає хорошої (якої?) подруги (the genitive case).
3. На небі світить яскраве (яке?) сонце (the nominative case).
На небі немає яскравого (якого?) сонця (the genitive case).
4. На вулиці граються маленькі (які?) діти (the nominative case).
На вулиці немає маленьких (яких?) дітей (the genitive case).
As you know from the previous time, nouns, personal pronouns, adjectives, demonstrative
pronouns and possessive pronouns coordinate in singular or plural form, in gender and in
case. Accordingly, in the genitive case nouns of masculine gender singular coordinate with
adjectives, demonstrative pronouns and possessive pronouns what use in corresponding forms
of masculine gender singular. Nouns of feminine gender singular coordinate with adjectives,
demonstrative pronouns and possessive pronouns what use in corresponding forms of feminine
gender singular. Nouns of neuter gender singular coordinate with adjectives, demonstrative
pronouns and possessive pronouns what use in corresponding forms of neuter gender singular.
Nouns of plural form coordinate with adjectives, demonstrative pronouns and possessive
pronouns what use in corresponding forms in plurality.
Look:
У мене немає того мого гарного блакитного светра.
Я не знаю тієї нашої нової студентки.
Я не бачив того вашого смачного печива.
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Друзі не розуміють отих ваших іноземних знайомих.
You know phrases:
– Я приїхав з Індії.
– Ми приїхали з Судану.
– Я приїхала з Гани.
– Вони приїхали з Києва.
In all these phrases the nouns: Індії, Гани, Судану, Києва used in form of the genitive
case. Combinations of prepositions and nouns in these phrases answer the question «звідки?»
/ «where from?» Look what questions answer these phrases:
1. Я приїхав з Індії («звідки я приїхав?» / «where did I come from?» («where do I come
from?»).
2. Я приїхала з Гани («звідки я приїхала?» / «where did I come from?» («where do I
come from?»).
3. Ми приїхали з Судану («звідки ми приїхали?» / «where did we come from?» («where
do we come from?»).
4. Вони прихали з Києва («звідки вони приїхали?» / «where did they come from?»
(«where do they come from?»).
Look some more phrases:
Я іду з деканату («звідки я іду?» / «where am I coming from?» («where do I come
from?»).
Я їду з моря («звідки я їду?» / «where am I coming from?» («where do I come from?»).
Я іду з дому («звідки я іду?»/ «where am I coming from?» («where do I come from?»).
Я іду з поліклініки («звідки я іду?» / «where am I coming from?» («where do I come
from?»).
Я іду від брата («звідки я іду?» / «where am I coming from?» («where do I come from?»).
Я іду з кінотеатру («звідки я іду?» / «where am I coming from?» («where do I come
from?»).
When in these phrases we use animated nouns in meaning of start point of motion, to these
phrases we also can put the question «від кого?», for example: Я іду від лікаря. (Від кого я
іду? / From whom am I coming from? (From whom do I come frome?) = Звідки я іду? / Where
am I coming from? (Where do I come from?)
The preposition «з» can also take the form «із» or «зі» if:
– the word what it (preposition) follows ends with more than one consonant (лист із
Києва);
– the word before which it (preposition) stands begins with more than one consonant (я
іду зі станції (station).
The genitive case we also use when we tell about last point of destination. In this situation
before noun with meaning of last point of destination we use the preposition of place «до».
Look:
Я їду до Києва. (Куди я їду? / Where am I going to? (Where do I go to?)
Ми ідемо до університету. (Куди ми ідемо? / Where are we going to? (Where do we
go to?)
Ми їдемо до моря. (Куди ми їдемо? / Where are we going to? (Where do we go to?)
Ми ідемо тільки до Театральної площі. (Куди ми ідемо? / Where are we going to?
(Where do we go to?)
Ми ідемо до парку. (Куди ми ідемо? / Where are we going to? (Where do we go to?)
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Ми ідемо до лікаря. (Куди ми ідемо? / Where are we going to? (Where do we go to?)
With the genitive case sometimes we use the prepositions of place:
далеко від (far from)
недалеко від (not far from) = біля (near)
and the prepositions of time:
до (till, before)
після (after)
під час (during)
Look:
1. Кафедра хімії знаходиться недалеко від (not far from) ринку.
2. Наш деканат розміщений (placed) недалеко від ректорату.
3. Я живу далеко від університету.
4. До пари я була у бібліотеці.
5. Під час лекції я робила домашнє завдання.
6. Після консультації ми купили підручник з гістології.
The genitive case we also use in the phrases with the component «ліки від» (medicine
for, medicine against). For example: ліки від застуди (cold, chill), ліки від грипу (grippe,
influenza, flu), ліки від ангіни (angina, quinsy, tonsillitis), ліки від бронхіту (bronchitis).
As you see, in this combination of words the preposition «від» has the meanings: for, against.
Read dialog:
– Дайте мені, будь ласка, ліки від грипу.
– Від чого, від чого?
– Від грипу.
– Візьміть, будь ласка.
– Дякую.
– Будь ласка.
The genitive case use after the preposition «для» with the meaning «for», for example:
Для брата. (Для кого?)
Для дружини. (Для кого?)
Для чоловіка. (Для кого?)
Для сестри. (Для кого?)
Стоїть зима. Зима – це пора року. Рік – це 12 місяців. Зараз січень. Січень – це перший місяць зими. Зараз п’яте січня (05. 01). Сьогодні вівторок. Вівторок – це другий день
тижня. Тиждень – це сім днів. Зараз п’ять годин вечора. Захра вдома. Захра – студентка
другого курсу Буковинського державного медичного університету. Вона живе у гуртожитку. Кімната Захри розміщена на третьому поверсі. Зараз Захра відпочиває. Але на її робочому столі завжди лежить підручник української мови. Захра завжди вчить чи повторює
окремі фрази українською мовою. Захра вже добре знає і не забуває, як українською називаються дні тижня, місяці, сезони та інші прості, елементарні, але важливі (important) і
необхідні у повсякденному (daily, everyday) спілкуванні (communication) поняття.
Студенти нашого університету вивчають не тільки українську мову, але й інші предмети: хімію, медичну і біологічну фізику, біологію, фізіологію, анатомію, латинь (латинську мову), гігієну, психологію, соціологію, філософію, економічну теорію та інші
предмети.
Тому у нашому медичному університеті працюють не тільки викладачі української
мови, але й викладачі хімії, медичної та біологічної фізики, біології, фізіології, анатомії,
латині (латинської мови), гігієни, психології, соціології, філософії, економічної теорії та
інших предметів.
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У нашому університеті є звичайні аудиторії, де стоять стільці і висять дошки. І є спеціальні аудиторії, куди студенти ідуть на заняття з хімії, медичної і біологічної фізики,
біології, фізіології, анатомії і гігієни. Це навчальні кабінети.
Кабінети хімії знаходяться на кафедрі хімії, кабінети медичної і біологічної фізики
знаходяться на кафедрі фізики, кабінети біології знаходяться на кафедрі біології, кабінети фізіології знаходяться на кафедрі фізіології, кабінети анатомії знаходяться на кафедрі
анатомії, кабінети гігієни знаходяться на кафедрі гігієни.
У кабінеті хімії у шафі стоїть різний хімічний посуд, висять таблиці, стоять макети
(model). У кабінеті анатомії також висять таблиці, на партах лежать різні анатомічні атласи, біля стіни розміщені (placed) скелети (skeleton), у шафі у спеціальному посуді стоять вологі (moist, humid, damp), препарати (preparations), лежать різні кістки. У кабінеті
гігієни ми завжди можемо ознайомитися із різними засобами (means) гігієни (hygiene).
Стівен – директор компанії, яка продає меблі. Стівен часто робить переклади з англійської мови на українську. У кабінеті Стівена (in Stephen’s office) є багато меблів.
Це кабінет Стівена. Стівен Тейлор – директор великої компанії, яка продає модний
одяг. Кабінет Стівена великий і світлий. Там багато книг і мало меблів: один стіл, одне
крісло (easy-chair, arm-chair), чотири стільці. Стівен має кілька українсько-англійських
та англо-українських словників, тому що він часто робить переклади з англійської мови
на українську. Стівен має комп’ютер, калькулятор, телефон, автовідповідач, телевізор і
настільну лампу. На столі лежить папка для пошти; там є кілька ділових (business) листів,
а також приватний лист із Києва від друга. На столі також стоїть фото мами Стівена та
його сестри. На стіні висить великий календар з України.
Control questions / Контрольні запитання:
– What do you know about the genitive case in the Ukrainian language?
– When do we use the genitive case in the Ukrainian language?
– How to change nouns (how to change ends of nouns) in the genitive case?
– How to change personal pronouns in the genitive case?
– How to change adjectives of hard form (how to change ends of adjectives of hard form)
in the genitive case?
– How to change adjectives of soft form (how to change ends of adjectives of soft form)
in the genitive case?
– How to change possessive pronouns in the genitive case?
– What questions do nouns answer in the genitive case?
– What questions do personal pronouns answer in the genitive case?
– What questions do adjectives answer in the genitive case?
– What questions do demonstrative pronouns answer in the genitive case?
– What questions do possessive pronouns answer in the genitive case?
– How to coordinate nouns, personal pronouns, adjectives, demonstrative pronouns and
possessive pronouns in the genitive case?
– Give answers to the questions: «звідки ти приїхав?», «від кого ти прийшов?»
– What prepositions of place do you know in the Ukrainian language?
– What prepositions of time do you know in the Ukrainian language?
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– How to coordinate the prepositions of place: далеко від, недалеко від, біля and
prepositions of time: до, після, під час with next nouns?
Control tasks / Контрольні завдання:
Вправа 1. Допишіть (add) закінчення іменників.
1. На вечорі ми познайомились з письменником-автором роман… (novel). 2. Галя читала нам вірші (poem, verse, rhyme) поет… 3. Ми оглянули (to examine, to inspect) станції
метрополітен… 4. Це молекула (molecule) азот… (nitrogen). 5. Тут знаходиться бібліотека
інститут… 6. Студенти почали вивчення головного (principal, main, basic) закон… (law,
act) України. 7. Я люблю вулиці Києв…
Вправа 2. Допишіть (add) закінчення іменників.
1. Київ стоїть на березі (shore, water-side, bank, beach) Дніпр… 2. Друзі закінчили
читання цього абзац… (paragraph). 3. Ахмед ознайомився зі змістом наступного параграф…(paragraph). 4. Дебора вивчила зміст (сontents) підручник… 5. Омар ознайомився
(become acquaint (familiar) with) технічними можливостями (resources) свого нового телефон… 6. Мама ознайомилася із вмістом (contents) портфел… (briefcase, bag) свого сина.
7. Ми ознайомилися зі змістом нового текст… 8. Ігор ознайомився із текстом контрольного диктант…
Вправа 3. Поставте запитання до підкреслених слів.
1. Це штани Степана. 2. Це шапка Івана. 3. Це блокнот Валерія. 4. Це брат Віталія.
5. Це куртка Світлани. 6. Це джинси Фадуми. 7. Це гості Інни. 8. Це одяг Богдани. 9. Це
вороги (enemy) Андрія. 10. Це місце Фаізи.
Вправа 4. Дайте відповіді на запитання.
Зразок:
– Чий це олівець? (брат).
– Це олівець брата.
1. Чия це кімната? (сестра). 2. Чий лист лежить на столі? (батько). 3. Чиї запитання
ви уважно слухали? (викладач). 4. Чий це портфель? (школяр). 5. Чий одяг висить (hang)
у шафі? (Ігор). 6. Чий брат працює на заводі? (Ахмед). 7. Чиї батьки їдуть до Києва?
(Юрій). 8. Чиї це папери? (Антон). 9. Чиї це діти? (Стівен). 10. Чиї це родичі? (Захра).
Вправа 5. Складіть діалоги, використовуючи подані нижче слова.
Зразок:
– Це ваш (твій) словник?
– Ні, не мій. – А чий?
– Це словник Саміра.
Слова: ручка, зошит, підручник, лінійка (ruler), газета, словник, журнал, конверт;
Антон, Карлос, викладач, Лоліта, Софія, брат, Таня, Микола.
Вправа 6. Утворіть словосполучення.
Зразок:
Столова університету.
1. Столова (інститут, завод (works, factory, mill, plant), фабрика (factory, mill), школа).
2. Вулиця (місто, Київ, Харків, Донецьк, Одеса). 3. Міста (Україна, Росія, Франція, Гана,
Ліван). 4. Викладач (університет, інститут, академія, факультет, група, курс, технікум
(technical college), коледж (college), психологія, анатомія, фізика, мова, гістологія, хімія, біологія, фізіологія). 5. Приміщення (lodging, apartment, room, premises pl) (музей,
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бібліотека, вокзал, клуб). 6. Кабінет (фізика, математика, біологія, хімія, гістологія,
мова, філософія, психологія, економіка, анатомія, фізіологія). 7. Кафедра (психологія,
анатомія, фізика, анатомія, філософія, мова, гістологія, хімія, біологія, фізіологія). 8.
Студент (університет, інститут, академія, коледж, технікум, факультет, курс, група №
46).
Вправа 7. Складіть невелике оповідання(story), використовуючи поданий матеріал.
Я, студент, другий курс. Я навчатися, у, група № 43. Зараз, заняття, українська мова.
На, стіл, лежати, підручник, українська мова. Викладач, українська мова, пояснювати,
тема. Ми, дивитися, на, дошка. Там, висіти, карта, Азія. Я, бачити, столиця, Непал.
Вправа 8. Змініть речення за зразком.
Зразок:
Богдан вчиться на п`ятому курсі на радіотехнічному факультеті у політехнічному
інституті. (Студент).
Богдан – студент п’ятого курсу радіотехнічного факультету політехнічного
інституту.
1. Тарас навчається на третьому курсі на історичному факультеті у Київському національному університеті. (Студент). 2. Оксана навчається на другому курсі на юридичному (juridical, legal, juristic(al) факультеті у Києво-Могилянській академії. (Студентка).
3. Тарас навчається на третьому курсі на історичному факультеті у Київському національному університеті. (Студент). 4. Петро навчається у десятому класі у середній школі
(secondary school, high school). (Учень). 5. Наталка вчиться у восьмому класі у технічному ліцеї (Lyceum, lycee). (Учениця). 6. Микола Петрович працює на економічному
факультеті у Львівському університеті. (Декан). 7. Мій старший брат працює у місті
у дитячій лікарні. (Лікар). 8. Його батько працює в Україні на Дніпропетровському машинобудівному заводі. (Інженер). 9. Його молодша сестра працює у столиці у студентській поліклініці. (Дерматолог). 10. Наша знайома працює у Буковинському державному
медичному університеті на кафедрі іноземних мов. (Викладач). 11. Ірина працює на третьому медичному факультеті на кафедрі суспільних наук та українознавства. (Лаборант).
Вправа 9. Утворіть словосполучення, дайте відповіді на запитання.
Зразок:
– Який це проспект?
– Це проспект Гагаріна.
1. Який зараз урок? – Зараз урок (фізкультура). Зараз урок (фізика). Зараз урок (математика). Зараз урок (мова). 2. Який це підручник? – Це підручник (хімія). Це підручник
(біологія). Це підручник (історія). Це підручник (анатомія). Це підручник (гістологія). Це
підручник (фізіологія). Це підручник (фізика). Це підручник (література). 3. Яка це вулиця? – Це вулиця (Шекспір). Це проспект (Гагарін). Це вулиця (Руданський). Це вулиця
(Ленін). Це вулиця (Леся Українка). Це вулиця (Ольга Кобилянська). Це вулиця (Богдан
Хмельницький). Це вулиця (Кармелюк). Це вулиця (Івасюк). Це вулиця (Шевченка).
Вправа 10. Поставте запитання до підкреслених іменників. Замініть підкреслені
іменники особовими займенниками у формі родового відмінка.
1. У брата є хороша ідея. 2. Це подруга Ірини. 3. У бібліотеці я зустрів дочку викладача. 4. Сьогодні я не бачив Сергія. 5. У товариша є гарний кіт. 6. У мене немає жодного пропуску (non-attendance, absence (from). 7. Це студент п’ятого курсу. 8. Я їм цей
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шматочок (small piece, small bit, small morsel, small slice) ковбаси. 9. Ти бачиш цей шматок (piece, bit, morsel, slice) хліба? 10. Мені подобається цей шматочок м’яса.
Вправа 11. Поставте фрази у форму родового відмінка. Поставте запитання до
фраз у формі називного і родового відмінків.
1. Цей мій олівець. 2. Ота твоя ручка. 3. Той твій телефон. 4. Оте твоє печиво. 5. Та
ваша флешка. 6. Оця їхня лекція. 7. Отой їхній довідник (reference book). 8. Та моя книжка. 9. Цей мій суп. 10. Оце наше пюре. 11. Отаке його морозиво. 12. Той його переклад
(translation, version, interpretation).
Вправа 12. Дайте відповіді на запитання, використовуючи фрази у дужках.
1. Чия це ручка? (Мій товариш). 2. Чий це брат? (Їхня подруга). 3. Чий це будинок? (Її знайомий). 4. Чиє це місце? (Його одногрупник). 5. Чия це кімната? (Їхній сусід
(neighbour, abutter). 6. Чиї це олівці? (Мій син). 7. Чиї це стільці? (Наш лаборант). 8. Чиї
це підручники? (Його сестра). 9. Чиї це студенти? (Твій професор). 10. Чиї це діти? (Свої
батьки). 11. Чиї це батьки? (Їхні діти). 12. Чиї це цуценята? (Моя дочка).
Вправа 13. Складіть діалоги, використовуючи подані нижче слова.
Зразок:
– Це книжка Світлани?
– Так, це її книжка.
– Ні, це не її книжка. Це книжка Руслана.
Слова: словник, оповідання (story), твір (work, writing, composition, creation), лист,
рукавички (gloves), костюм, портфель, фотографія; Марія, Джон, Анвар, тітка, брат, сестра, секретар, подруга.
Вправа 14. Відкрийте дужки.
1. У (Аня) є підручник? 2. У (Сергій) є друг? 3. У (Степан) є брат? 4. У (сестра) є подруга? 5. У (Омар) є совість (conscience)? 6. У (Тетяна) є чоловік. 7. У (Іван) є дружина?
8. У (тітка) є сукня? 9. У (дядько) є новий костюм? 10. У (дочка) є хобі?
Вправа 15. Відкрийте дужки. Поставте запитання до фраз.
1. У (Андрій) є друг. 2. У (Степан) є товариш? 3. У (Генрі) є апельсин? 4. У (Санні) є
футболка? 5. У (Стівен) є лекція? 6. У (Адам) є відповідь? 7. У (одногрупник) є словник?
8. У (однокурсник) є план заняття? 9. У (викладач) є відомість (list)? 10. У (Оля) є подруга? 11. У (декан) є дочка? 12. У (дочка) є друзі?
Вправа 16. Прочитайте діалог, складіть аналогічний (analogous).
Зразок:
– У кого є ручка?
– У Ахмеда є ручка. (Ручка є у Ахмеда).
1. У кого є словник української мови? 2. У кого є підручник гістології? 3. У кого є
газета «Час»? 4. У кого є лінійка (ruler)? 5. У кого є конспект (notes) з латині? 6. У кого
є теплий одяг? 7. У кого є українсько-англійський розмовник (conversation book, phrasebook)? 8. У кого є телефон? 9. У кого є флешка? 10. У кого є кава? 11. У кого є чай? 12.
У кого є печиво?
Вправа 17. Прочитайте діалог, складіть аналогічний (analogous).
Зразок:
– У Ахмеда є брат?
– Так, у нього є брат.
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– А сестра?
– І сестра у нього є.
Слова (матеріал для діалогів): 1) Андрій, дружина, діти; 2) Антон, син, дочка; 3)
Марія, бабуся, дідусь; 4) Світлана, тітка, дядько; 5) він, дім, сім’я; 6) ви, друзі, родичі; 7)
ти, підручники, слоники; 8) вона, літній одяг, літнє взуття; 9) Інна, суп, борщ; 10) Іван,
квартира, меблі; 11) Оксана, джинси, куртка; 12) Степан, племінник, племінниця.
Вправа 18. Прочитайте діалог, складіть аналогічний (analogous).
Зразок:
– У тебе є зошит?
– У мене? Ні.
– А ти знаєш, у кого є зошит?
– Здається (seem, appear, look), у Дебори є.
Слова (матеріал) для діалогів: карта України, газета «Час», гроші, марка, ґумка,
словник, листівка, папір; Марта, Хуан, Сергій, Іван, Марія, Алі, Сільва, Ганна.
Вправа 19. Дайте відповіді на запитання.
Зразок:
– У вас є словник?
– Ні, у мене немає словника.
1. У вас є олівець? 2. У нас сьогодні є заняття з хімії? 3. У нас сьогодні є лекція? 4.
У них є журнал? 5. У Світлани є телефон? 6. У Ірини є брат? 7. У Степана є сестра? 8.
У Андрія є племінник? 9. У тебе є підручник? 10. У тебе є каструля? 11. У нього є сковорідка? 12. У них є комп’ютер?
Вправа 20. Скажіть, що є біля дошки і чого немає на столі; що є на столі і чого
немає біля дошки; що є в аудиторії і чого немає у кімнаті; що є у кімнаті і чого немає
в аудиторії;що є в аудиторії і чого немає у коридорі; що є на вулиці і чого немає на стадіоні; що є на стадіоні і чого немає на вулиці.
Зразок:
Біля дошки є крейда, на столі немає крейди.
Вправа 21. Напишіть речення у минулому і майбутньому часі.
Зразок:
Сьогодні у нас немає лекції. Вчора у нас не було лекції. Завтра у нас не буде лекції.
1. У них немає екскурсії. 2. У мене немає зошита. 3. Сьогодні немає снігу. 4. У нього
немає соку. 5. Сьогодні немає вітру. 6. Сьогодні немає дощу. 7. В аудиторії немає світла. 8.
У ванній кімнаті немає килима. 9. На столі немає чайника. 10. У бібліотеці немає крейди.
11. У магазині немає хліба. 12. У кімнаті немає підручника.
Вправа 22. Прочитайте діалоги. Складіть аналогічні (analogous).
– Ігор, підемо у цирк (до цирку).
– Дуже шкода, Степан, але у мене немає часу.
******************
– Ігор, чому ти не ходив учора на заняття?
– У мене не було часу.
******************
– Ігор, ти завтра будеш іти у парк?
– Ні, у мене не буде часу.
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Слова: театр, кіно, клуб, парк Шевченка, екскурсія, концерт, вечір, вокзал, бібліотека, лекція, заняття, консультація.
Вправа 23. Прочитайте діалоги. Складіть аналогічні.
– Ахмед, коли у вас українська мова?
– Щодня.
– А фізика?
– Тільки у понеділок і у середу.
******************
– Марія, я забув, завтра у нас буде фізіологія?
– Ні, завтра у нас немає фізіології. Завтра буде фізика. Фізіологія буде у п’ятницю.
Вправа 24. Напишіть, який у вас розклад.
Вправа 25. Дайте відповіді на запитання.
Зразок:
– У понеділок у нас є фізика?
– Ні, у понеділок у нас немає фізики.
1. У понеділок буде (була) хімія? 2. У вівторок буде (була) історія? 3. У середу буде
(була) анатомія? 4. У четвер буде (була) фізика? 5. У п’ятницю буде (була) фізіологія? 6.
У суботу буде (була) біологія? 7. У неділю буде (була) латинь? 8. У понеділок буде (була)
мова?
Вправа 26. Відкрийте дужки. Поставте запитання до іменників у формі родового
відмінка.
1. Я виконую домашнє завдання без (допомога). 2. Я п’ю томатний сік без (сіль).
3. Іван прибирає у кімнаті без (Степан). 4. Я мию підлогу без (вона). 5. Ми п’ємо воду
без (газ). 6. Індійські студенти їдять суп без (м’ясо). 7. Хлопець миє руки без (мило). 8.
Дівчина п’є каву без (кофеїн (caffeine). 9. Ці люди їдять рис без (масло). 10. Світлана їсть
м’ясо без цибуля.
Вправа 27. Відкрийте дужки. Поставте запитання до іменників у формі родового
відмінка.
1. Орест їсть сало (fat) без (часник). 2. Вони прийшли без (друг). 3. Олена відпочиває без (сестра). 4. Вони їдуть на море (sea) без (тітка). 5. Трушар прийшов додому без
(словник). 6. Джаградж прийшов без (куртка). 7. Стівен стоїть на вулиці без (шарф). 8.
Оля їсть салат без (олія). 9. Захра їсть варені яйця без (майонез (mayonnaise). 10. Ірина
любить червоний борщ без (сметана). 11. Я спілкуюсь (associate (with), consort (with) з
тобою без (перекладач).
Вправа 28. Замініть підкреслені іменники у формі родового відмінка особовими займенниками. Поставте запитання до речень.
1. У викладача є журнал. 2. У друга є комп’ютер. 3. У Алли є кабінет. 4. У Світлани
є брат. 5. У Оксани є сестра. 6. У мами є дочка. 7. У подруги є телефон. 8. У сусіда
(neighbour, abutter) є машина. 9. У студентки є конспект (summary, synopsis). 10. У брата
є товариш.
Вправа 29. Виконайте вправу за зразком.
І. – Наш новий викладач зараз в аудиторії?
– Ні, нашого нового викладача зараз немає в аудиторії. (Ні, його зараз немає
в аудиторії).
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1. Наш старанний (diligent) Євген Федорович зараз на важкій (heavy) роботі? 2. Їхній
головний інженер зараз на автомобільному заводі? 3. Її молода актриса зараз у драматичному (dramatic, drama) театрі? 4. Ваша рідна (one’s own) мати вдома? 5. Його молодший
брат у школі? 6. Їхня старша сестра в університетській бібліотеці? 7. Твій новий товариш
зараз у хімічній лабораторії? 8. Твоя розумна Олена зараз на цікавій екскурсії? 9. Ваша
серйозна Світлана зараз на нудній (boring, tedious, tiresome) парі? 10. Його лінивий Ігор
зараз у медичному університеті?
ІІ. – Наш новий студент був сьогодні на лекції?
– Ні, нашого нового студента не було сьогодні на лекції. (Ні, його сьогодні не було
на лекції).
1. Їхній новий учитель був у четвер на екскурсії (excursion)? 2. Твоя молодша сестра
була вчора у школі? 3. Ваш головний (head) лікар був учора у лікарні? 4. Наш іноземний
аспірант (post-graduate (student), graduate student) був сьогодні у лабораторії? 5. Його маленький син був у суботу в цирку? 6. Її шкільна подруга була минулого тижня на вечорі
(party)? 7. Ваш надійний (reliable, dependable) товариш був сьогодні на занятті? 8. Твій
новий одногрупник був учора на консультації? 9. Ваша стара знайома була вчора у кінотеатрі? 10. Її рідний (one’s own) батько був позавчора на заводі?
Вправа 30. Замініть ствердні (affirmative, assertive) речення на заперечні (negative).
Зразок:
Я бачив цей хороший фільм. → Я не бачив цього хорошого фільму.
1. Я читав цю цікаву книжку. 2. Я знаю цю гарну дівчину. 3. Я купив цей новий
підручник. 4. Я зробив це важке завдання. 5. Він зустрів ту веселу (cheerful, gay, merry)
сестру. 6. Вони прочитали той довгий текст. 7. Вона виконала оту складну (complicated,
complex, intricate) роботу. 8. Журналіст написав оцю сумну (sad, sorrowful) статтю. 9. Я
знаю це нове правило. 10. Ірина має той сучасний телефон.
Вправа 31. Напишіть замість крапок відповідні (corresponding, suitable) займенники у правильній формі.
Зразок:
Сергій – мій молодший брат. Він – студент. У нього є гарний друг. Сергій часто
розповідає про нього. Зараз його немає у Києві.
1. Ганна – лікар. … любить свою професію. У … є шкільна подруга. Ганна завжди
згадує про … Сьогодні … не було в інституті. 2. Олесь – перекладач. … має багато роботи. У … немає вільного часу. Друзі часто запитують про … Але … ніколи немає вдома.
3. Марія – моя подруга. Я часто думаю про … Вчора … не було на уроці. … була хвора.
У … був грип (grippe, influenza, flu).
Вправа 32. Виправте помилки.
1. Отой мого друга. 2. Оце нашого завдання. 3. Оті його брата. 4. Цей їхнього кота. 5.
Ці моєї ручки. 6. Той нашої сестри. 7. Тих моєї сорочки. 8. Того моєї сукні. 9. Оці вашого
сина. 10. Тієї твого дядька. 11. Цього моєї тітки. 12. Цих моєї подруги.
Вправа 33. Відкрийте дужки.
1. Я живу недалеко від (університет). 2. Гуртожиток розміщений недалеко від (стадіон). 3. Моя кімната знаходиться недалеко від (кухня). 4. Ванна кімната знаходиться
недалеко від (кімната). 5. Моє ліжко стоїть далеко від (ліжко) іншого студента. 6. Моя
парта стоїть далеко від (парта) Самір. 7. Індія знаходиться далеко від (Україна). 8. Непал
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знаходиться недалеко від (Індія). 9. Магазин знаходиться біля (гуртожиток). 10. Стадіон
розміщений біля (парк) Шевченка. 11. Мій телефон лежить на парті біля (підручник). 12.
Підручник лежить у мене у кімнаті на столі біля (зошит).
Вправа 34. Відкрийте дужки.
1. До (вечеря) я був у кінотеатрі. 2. Після (сніданок) я пішов на заняття. 3. Під час
(обід) я слухав музику. 4. На перерві до (пара) я повторив домашнє завдання. 5. Я чекав
свого товариша після (заняття). 6. Після (лекція) я пішов у кінотеатр. 7. Під час (консультація) я уважно слухав викладача. 8. До (сесія) я жив у гуртожитку. 9. Після (подорож) я
сильно змінився. 10. До (субота) я повинен повторити увесь конспект (synopsis, summary,
conspectus). 11. До (понеділок) я повинен вивчити цю тему. 12. Після (сесія) я хочу добре
відпочити.
Вправа 35. Поставте запитання до підкреслених слів.
1. Я їду до Києва. 2. Я іду до деканату. 3. Ми ідемо до поліклініки. 4. Світлана і
Степан їдуть до стадіону. 5. Студенти ідуть до бібліотеки. 6. Ми ідемо до кабінету. 7.
Ірина іде до лабораторії. 8. До університету ми їдемо на тролейбусі. 9. Студентка іде до
кухні. 10. До Інни потрібно їхати на ліфті. 11. До товариша я піду завтра. 12. Я іду до
лікаря. 13. Ти ідеш до брата.
Вправа 36. Відкрийте дужки. Поставте запитання до іменників у формі родового
відмінка.
1. Я приїхав з (Гана). 2. Ми приїхали з (Ефіопія). 3. Вона приїхала з (Судан). 4. Він
приїхав з (Індонезія). 5. Вони приїхали з (Україна). 6. Ці студенти приїхали з (Непал). 7.
Він приїхав з (Іран). 8. Дівчата приїхали з (Росія). 9. Алі приїхав з (Данія). 10. Ахмед приїхав з (Пакистан). 11. Магер приїхав з (Іорданія). 12. Надер приїхав з (Сирія).
Вправа 37. Дайте відповіді на запитання, використовуючи слова у дужках.
1. Від кого ти прийшов? (Лікар). 2. Від кого прийшла Оксана? (Подруга). 3. Від
кого приїхали родичі? (Продавець). 4. Звідки приїхав Омар? (Сирія). 5. Звідки приїхала
Моніка? (Індія). 6. Звідки приїхала Захра? (Сомалі). 7. Звідки приїхав Василь? (Київ).
8. Звідки прийшли друзі? (Гуртожиток). 9. Від кого прийшли студенти? (Викладач). 10.
Звідки прийшли Ігор і Степан? (Консультація). 11. Від кого прийшли учні? (Учитель). 12.
Звідки прийшли школярі? (Школа).
Вправа 38. Дайте відповіді на запитання, використовуючи слова у дужках.
1. Звідки повернувся Алі? (Данія). 2. Звідки приїхав Саід? (Саудівська Аравія). 3.
Звідки прийшла Захра? (Деканат). 4. Звідки прийшли друзі? (Лекція). 5.
Звідки прийшов Оджо? (Концерт). 6. Звідки прийшла Дебора? (Театр). 7. Звідки повернувся Абдірахім? (Кінотеатр). 8. Звідки приїхав студент? (Університет). 9. Звідки
прийшла Оксана? (Гуртожиток). 10. Звідки повернулися студенти? (Консультація). 11.
Звідки прийшов Хусам? (Кухня). 11. Звідки приїхав Адам? (Зоопарк).
Вправа 39. Дайте відповіді на запитання, використовуючи слова у дужках.
1. Від кого прийшов Руслан? (Степан). 2. Від кого приїхав брат? (Сестра). 3. Від кого
повернувся Ігор? (Товариш). 4. Від кого іде Дебора? (Викладач). 5. Від кого їде викладач?
(Дочка). 6. Від кого повертається дочка? (Подруга). 7. Від кого повернулась подруга?
(Син). 8. Від кого приїхав син? (Батько). 9. Від кого прийшов батько? (Бабуся). 10. Від
кого повернувся товариш? (Степан).
Вправа 40. Відкрийте дужки.
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1. Дайте мені, будь ласка, ліки від (for, from, against) (застуда (cold, chill). 2. Мені потрібні ліки від (грип (grippe, influenza, flu). 3. Він хоче купити ліки від (кашель (cough,
hoop). 4. У вас є сироп від (температура)? 5. Які у нього є ліки від (біль)? 6. Це хороші
ліки від (бронхіт (bronchitis)? 7. Де я можу купити ліки від цієї (хвороба (sickness, disease,
illness)? 8. Де продаються ліки від (нежить (cold (in the head); coryza; catarrh)? 9. Ти позичиш (1. to borrow; to contract (to incur) debts; to run into debt; 2. to lend; to loan; to advance)
мені ліки від (ангіна (angina, quinsy, tonsillitis)? 10. У нього є ліки від (гепатит)? 11. Він
знає, які є ліки від (лінь (laziness, indolence, sloth)? 12. Я знаю хороші ліки від (брехня
(lie(s), falsehood, untruth, fib(s), idle talk; sl. cram, crammer).
Вправа 41. Відкрийте дужки.
1. Я їду до (Індія). 2. Ти йдеш до (деканат). 3. Ми їдемо до (море). 4. Брат іде до (бібліотека). 5. Студент іде до (викладач). 6. Ректор іде до (ректорат). 7. Декан іде до (деканат).
8. Друзі ідуть до (університет). 9. Студенти ідуть до (аудиторія). 10. Учні їдуть до (школа).
Вправа 42. Відкрийте дужки.
1. Я їду в (університет). 2. Ми йдемо до (університет). 3. Ми йдемо на (стадіон). 4.
Оксана їде до (стадіон). 5. Я піднімаюсь (to rise, to go up, to climb, to ascend, to go upstairs,
to arise) до п’ятого (поверх). 6. Я піднімаюсь на п’ятий (поверх). 7. Ми опускаємося (to
sink, to droop, to come down, to go down, to drop, to alight) на третій (поверх). 8. Ми спускаємося (to come down, to descend, to drop down, to fall) у (підвал) (basement, vault, cellar,
cellar under the floor). 9. Ми ідемо до Театральної (площа). 10. Ми їдемо на Театральну
(площа). 11. Ми їдемо до (море). 12. Ми їдемо на (море).
Вправа 43. Побудуйте речення за зразком.
Зразок:
Я був…
наш професор
Я ходив…
політехнічний інститут
Я повернувся…
– Я був у політехнічному інституті у нашого професора.
– Я ходив у політехнічний інститут до нашого професора.
– Я повернувся з політехнічного інституту від нашого професора.
1.
Ми були…
сусіднє (neighbouring, neighbour, next)
Ми їздили…
місто
Ми приїхали…
шкільний товариш
2.
Оксана була…
університетська бібліотека
Оксана ходила…
знайомий бібліотекар
Оксана повернулася...
3.
Ігор був…
наукова лабораторія
Ігор їздив…
молодий викладач
Ігор повернувся…
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4.
Богдан був…
Богдан їздив…
Богдан приїхав…

спортивний клуб
старший тренер (trainer, coach, manager
(of sports team)

Вправа 44. Відкрийте дужки.
1. Я живу недалеко від (парк). 2. Під час (пара) я не слухаю викладача. 3. Після (сесія)
я поїду додому до батьків. 4. До (перерва) я буду дивитися у вікно. 5. Під час (екзамен) я
буду старанно відповідати на запитання викладачів. 6. Студент відповідає біля (дошка).
7. Я закінчив писати контрольну роботу до (перерва). 8. Під час (заняття) я уважно читав нове правило. 9. До (урок) я старанно (carefully, diligently) вчив конспект (synopsis,
summary, conspectus). 10. До (модуль) ми хочемо повторити увесь матеріал, який ми вчили раніше (earlier).
Вправа 45. Поставте запитання до поданих фраз.
1. До перерви. 2. Під час обіду. 3. Після заліку. 4. До сніданку. 5. Біля парку. 6. Далеко
від дому. 7. Недалеко від стадіону. 8. Біля корпусу. 9. Недалеко від деканату. 10. Після
вечері. 11. Під час семінару (seminar). 12. Недалеко біля Сергія.
Вправа 46. На місці крапок поставте правильні закінчення. Поставте запитання
до підкреслених слів.
1. Я живу недалеко біля магазин… 2. Моя кімната розміщена (placed, disposed,
distributed) недалеко від кухн… 3. Сергій живе недалеко від Степан… 4. Степан розмовляє під час обід… 5. Театральна площа знаходиться недалеко від Соборної площ…
6. Наш медичний університет знаходиться недалеко від театр… 7. Театр розміщений біля нашого університет… 8. Тролейбусна зупинка знаходиться біля магазин…
«Колос». 9. Недалеко від готел… «Буковина» знаходиться стадіон. 10. Стадіон знаходиться біля парк…
Вправа 47. Відкрийте дужки. Поставте запитання до слів у формі родового відмінка. На місці іменників у формі родового відмінка поставте особові займенники у формі
родового відмінка.
1. Я купив ліки для (дружина). 2. Я вибираю подарунок для (брат). 3. Я поміняв
гроші для (Світлана). 4. Ірина поміняла квиток для (племінник). 5. Я малюю сонце для
(дитина). 6. Я друкую вправи для (студент). 7. Ми пишемо привітання (greeting, salute)
для (викладач). 8. Тато грає на гітарі для (син). 9. Мама готує обід для (сім’я). 10. Оксана
варить борщ для (друг).
Вправа 48. Відкрийте дужки і поставте запитання до слів у формі родового відмінка. Замініть іменники у формі родового відмінка особовими займенниками у формі
родового відмінка.
1. Я варю картоплю для (Оля). 2. Оля любить готувати для (тато). 3. Я стараюся (try,
do one’s best) для (Степан). 4. Син співає для (мама). 5. Він пише музику для (співак). 6.
Я пишу книгу для (читач (reader). 7. Діти танцюють для (мама). 8. Я пишу завдання для
(студент). 9. Я друкую питання для (студентка). 10. Ми готуємо (вечеря) для (дідусь).
Словник
австралієць -ійця m., Australian
автомобіль -я, m., (auto)car
автобус -а, m., bus
адресат, -а, m. addressee
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аеропорт, -у, m., airport
актор -а, m., actor
американець -нця, m., American
аналіз -у, m., analysis
англієць, -ійця, m., Englishman
антибіотик -а, m., antibiotic
апельсин -а, m., orange
ас -а, m., ace
аспект -у, m., aspect
багаж -у, m., luggage, baggage
балкон -а, balcony
банан -а, m., banana
банк -у, m., bank
бар -у, m., bar
баскетбол -у, m., basketball
батько -а, m., father
берег -а, m., shore, water-side
березень -зня, m., March
бізнесмен -а, m., businessman
бік, боку, m., side
біль, болю, m., pain, ache
біфштекс, -а, m., (beef) steak
бланк, -а, m., form
блокнот -а, m., notebook
блондин, -а, m., blond
Бог, -а, m., God
борщ, -у, m., borshch
брат, -а, m., brother
бронхіт, -у, m., bronchitis
будинок, -нку, m., house
будівельник, -а, m., builder
букет, -а, m., bouquet
бульвар, -у, m., boulevard
бутерброд, -а, m., sandwich
вагон, -а, m., carriage
вареник, -а, m., varenik
Великдень, -кодня, m., Easter
вересень, -сня, m., September
вечір, -чора, m., evening
вид, -у, m., view
виклик, -у, m., call
випадок, -дку, m., incident
вираз, -у, m., expression
витвір, -вору, m., creation

вихід, -ходу, m., exit
вівторок, -рка, m., Tuesday
відвідувач, -а, m., visitor
відділ, -у, m., department
від’їзд, -у, m., departure
відпочинок, -нку, rest
відправник, -а, m., sender
візит, -у, m., visit
вітамін, -у, m., vitamin
вітер, -тру, m., wind
в’їзд, -у, entry
водій, -я, m., driver
вокзал, -у, m., station
волейбол, -у, volleyball
вхід, входу, m., entrance
гай, гаю, m., grove
гараж, -а, m., garage
гарнір, -у, m., garnish
гірчичник, -а, m., mustard poultice
гість, гостя, m., guest
голос, -у, m., voice
голубець, -бця, m., stuffed cabbage
гольф, -а, m., golf
горіх, -а, m., nut
господар, -я, m., host, master
готель, -ю, m., hotel
градус, -а, m., degree
гриб, -а, m., mushroom
грип, -у, m., grippe
грудень, -дня, m., December
гумор, -у, m., humour
ґанок, -нку, m., porch
дах, -у, m., roof
день, дня, m., day
дерун, -а, m., potato pancake
десерт, -у, m., dessert
джемпер, -а, m., jumper
дзвінок, -нка, m., bell
дилетант, -а, m., amateur
директор, -а, m., director
діабет, -у, m., diabetes
діалог, -у, m., dialogue
Дніпро, -а, m., Dnipro
добробут, -у, m., prosperity
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добродій, -я, m., gentleman
документ, -а, m., document
дощ, -у,m., rain
друг, -а, friend
дурень, -рня, m., fool
душ, -у, m., shower
дядько, -а, m., uncle
екран, -а, m., screen
жанр, -у, m., genre
жарт, -у, m., joke
жетон, -а, m., counter
живопис, -у, m., painting
жовтень, -тня, m., October
журнал, -у, m., journal
журналіст, -а, m., journalist
замовник, -а, m., client
замок, -мка, m., lock
заробіток, -тку, m., earnings
захід, -ходу, m., west
знак, -а, m., sign
зріст, -росту, m., height
інвестор, -а, m., investor
індекс, -у, m., index
інститут, -у, m., institute
інтерес, -у, m., interest
іспанець, -ця, m., Spaniard
іспит, -у, m., examination
італієць, -йця, m., Italian
йод, -у, m., iodine
кабачок, -чка, m., marrow
кабінет, -у, m., office, study
календар, -я, m., calendar
калькулятор, -а, calculator
камінь, -меня, m., stone
канадієць, -ійця, m., Canadian
касир, -а, m., cashier
каталог, -у, m., catalogue
кашель, -шлю, m., cough
квиток, -тка, m., ticket
квітень, -тня, m., April
келих, -а, m., goblet
Київ, Києва, m., Kyiv
килим, -а, m., carpet, rug
кіт, кота, m., cat
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клімат, -у, m., climate
колір, -льору, m., colour
композитор, -а, m., composer
комп’ютер, -а, m., computer
комфорт, -у, m., comfort
консул, -а, m., consul
контракт, -у, m., contract
контролер, -а, m., inspector
контроль, -ю, m., control
коньяк, -у, m., cognac
кореспондент, -а, m., correspondent
коридор, -у, m., corridor
корпус, -а, m., building
костюм, -а, m., suit
кошт, -у, m., costs
краб, -а, m., crab
кредит, -у, m., credit
Крим, -у, m., Crimea
курорт, -у, m., resort
курс, -у, m., course
кущ, -а, m., bush
лимон, -а, m., lemon
липень, -пня, m., July
лист, -а, m., leaf, letter
листопад, m., November
лікар, -я, m., doctor
літак, -а, m., plane
ліфт, -а, m., lift
лічильник, -а, m., meter
Луганськ, -а, m., Luhansk
Львів, Львова, m., Lviv
лютий, -ого, m., February
магазин, -у, m., shop
магнітофон, -а, m., tape-recorder
майонез, -у, m., mayonnaise
масаж, -у, m., massage
математик.-а, m., mathematician
матч, -у, m., match
мед, -у, m., honey
метр, -а, m., metre
мільйон, -а, m., million
міністр, -а, m., minister
місяць, -я, m., month
мороз, -у, m., frost

музикант, -а, m., musician
напій, -пою, m., drink, beverage
народ, -у, m., people, nation
німець, -мця, m., German
ніс, носа, m., nose
обід, -у, m., dinner
обмін, -у, m., exchange
омлет, -у, m., omelet(te)
онук, -а, m., grandson
пан, -а, m., mister, gentleman
папір, -пера, m., paper (document)
папір, -перу, m., paper (material)
папірець, -рця, m., pice of paper
парламент, -у, m., parliament
пароплав, -а, m., steamer
партер, -у, m., the stalls
пасажир, -а, m., passenger
паспорт, -а, m., passport
пенсіонер, -а, m., pensioner
передпокій, -кою, m., entrance hall
перекис, -у, peroxide
переклад, -у, m., translation
перець, -рцю, m., pepper
письменник, -а, m., writer
південь, -дня, m., south
піджак, -а, m., jacket
підручник, -а, m., textbook
план, -у, m., plan
плащ, -а, m., raincoat
племінник, -а, m., nephew
плюс, -а, m., plus
пляж, -у, m., beach
поверх, -у, m., floor
поїзд, -а, m., train
поляк, -а, m., Pole
помідор, -а, m., tomato
посуд, -у, m., plates and dishes
потяг, -а, m., train
початок, -тку,m., beginning, start
прапор, -а, m., flag
предмет, -а, m., object, subject
прийом, -у, m., reception
приклад, -у, m., example
приятель, -я, m., friend

провідник, -а, m., guide, conductor
провулок, -лка, m., by-street, lane
проект, -у, m., project
професор, -а, m., professor
профіль, -ю, m., profile
пульс, -у, m., pulse
пункт, -у, m., point, spot
район, -у, m., area, district
ранок, -нку, m., morning
рахунок, -нка, m., bill
рахунок, -нку, m., calculation
рейс, -у, m., run, flight, cruise
рентген, -а, m., Roentgen
рентген, -у, m., X-ray photography
ресторан, -у, m., restaurant
рецепт, -а, m., prescription
ринок, -нку, m., market
рис, -у,m., rice
рік, року, m., year
робітник, -а, m., worker
розклад, -у,m., time-table
розрахунок, -нку, m., calculation
розум, -у, m., mind
росіянин, -а, m., Russian
сад, -у, m., garden
салат, -у, m., salad
салон, -у, m., salon
светр, -а, m., sweater
світ, -у, m., world
сезон, -у, m., season
секрет, -у, m., secret
секретар, -я, m., secretary
сервіз, -у, m., service
серпень, -пня, m., August
син, -а, m., son
сир, -у, m., cheese
сік, соку, m., juice
січень, -чня, m., January
cлайд, -а, m., slide
словник, -а, m., dictionary
смак, -у, m., taste
сніг, -у, m., snow
сніданок, -нку, breakfast
собор, -у, m., cathedral, synod
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соус, -у, m., sauce
союз, -у, m., union
спокій, -ою, m., calm, peace
спорт, -у, m., sport
стіл, стола, m., table
стілець, -льця, m., chair
суп, -у, m., soup
сусід, -а, m., neighbour
схід, сходу, m., east
сюрприз, -у, m., surprise
талон, -а, m., coupon, talon
тато, -а, m., father
телевізор, -а, m., television set
телефон, -а, m., telephone (apparatus)
телефон, -у, telephone
(type of connection)
телефон, -у, telephone
(telephone number)
теніс, -у, m., tennis
термометр, -а, m., thermometer
тиждень, -жня, m., week
товар, -у, m., goods
товариш, -а, m., colleague
тост, -у, m., toast
травень, -вня, m., May
трамвай, -ая, m., tram
транспорт, -у, m., transport
транспортер, -а, m., conveyer belt
тролейбус, -а, m., trolleybus
туалет, -у, m., toilet
турист, -а, m., tourist
українець, -нця, m., Ukrainian
університет, -у, m., university
успіх, -у, m., success

учитель (вчитель), -я, m., teacher
факс, -у, m., fax
фах, -у, m., profession
фахівець, -вця, m., specialist
француз, -а, m., Frenchman
фрукт, -а, m., fruit
фужер, -а, m., tall wine glass
фунікулер, -а, m., funicular (railway)
характер, -у, m., character
хвіст, хвоста, m., tail
херес, -у,m., sherry
хлопчик, -а, m., (little) boy
хол, -у, m., foyer, hall
холод, -у, m., cold
художник, -а, m., artist, painter
цирк, -у, m., circus
цукор, -кру, m., sugar
чай, -ю, m., tea
час, -у, m., time
чек, -а, m., cheque
червень, -вня, m., June
четвер, -рга, m., Thursday
чоловік, -а, m., man
чоловік, -а, m., person
чоловік, -а, m., husband
шашлик, -у, m., kebab
шоколад, -у, m., chocolate
штамп, -а, m., stamp
штраф, -у, m., fine
юнак, -а, m., young man
юрист, -а, m., lawyer
язик, -а, m., tongue
японець, -нця, m., Japanese

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 – родового) 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.

128

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

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. A Grammar 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.
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.
О. Драпак, ассистент
БГМУ (Буковинский государственный медицинский университет), Черновцы

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ КАК КОМПОНЕНТ ПАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА И КАК ОБЪЕКТ
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Автор даёт сводную характеристику родительного 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 родительном падеже. Для лучшего усвоения материала
автор также представляет таблицы, итоговые вопросы и упражнения.
Ключевые слова: родительный падеж, род, окончание, вопрос, согласование,
упражнение.
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THE GENITIVE 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 characteristics of the genitive case in the Ukrainian language
for foreigners (with explanation in English): conditions of use of the genitive case, grammatical
forms of 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 genitive case. For better
mastering material the author also gives tables, final questions and exercises.
Key words: the genitive case, gender, end, question, agreement, exercise.
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Борисенко Н. А., канд. филол. наук, вед. науч. сотр.
Психологический институт Российской академии образования, Москва, Россия
О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ ТЕРМИНА «ОБОГАЩЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО ФОНДА» В КОНЦЕПЦИЮ УЧЕБНИКОВ НОВОГО ТИПА
ПО РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ
В статье анализируется термин «культуроведческая компетенция» и утверждается, что сводить культуроведческую компетенцию к изучению национально-ориентированной лексики – значит до крайности сужать сущность данного вида компетенции.
Обосновывается закономерность и необходимость введения в научный оборот, в частности в концепцию создания учебников нового типа по русскому языку, термина «обогащение культурного фонда»; исследуется генезис и смысловое наполнение термина.
Выделяются основные направления, реализующие задачу обогащения культурного фонда учащихся в учебниках курса «Русская филология» под ред. Г. Г. Граник.
Ключевые слова: язык и культура, культуроведческая компетенция, обогащение
культурного фонда, преподавание русского языка, учебники нового типа.
Казалось бы, доказывать тезис о связи обучения родного языка с культурой и об образовании как условии существования и развития культуры – значит множить число общих мест. Но стоит только начать характеризовать культуру выпускников школ (русских,
украинских, британских…), как проблема уже не выглядит банальной и, к сожалению,
долго еще не попадет в разряд неактуальных.
Что можно противопоставить кризису культуры и образования и какую роль в преодолении этого кризиса может сыграть школьный учебник, если понимать под последним
не только средство передачи информации и тренажер для отработки умений и навыков,
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но и носителя, проводника культуры? Вот вопросы, которые стояли перед создателями
учебников нового типа и которые рассматриваются в настоящей статье.
Однако, прежде чем перейти к обсуждению понятия, обозначенного заглавным термином, следует остановиться на понятии культуроведческой компетенции.
Термин культуроведческая компетенция занял прочное положение в современной
лингводидактике, хотя среди специалистов нет единого мнения о его содержании. Из
теоретических работ он постепенно перешел в методическую сферу и официальные
образовательные документы. В частности, в Примерной программе по русскому языку
для основной школы, наряду с коммуникативной, языковой, лингвистической компетенциями, упоминается и культуроведческая. Именно упоминается, так как если содержание первых трех компетенций разъясняется достаточно подробно и само их присутствие
в нормативном документе не вызывает вопросов, то с четвертой далеко не все обстоит благополучно. Культуроведческая компетенция в современной школе играет роль
Золушки до встречи с принцем на балу. Содержание, обеспечивающее формирование
данного вида компетенции, изложено в разделе «Язык и культура», что вполне отвечает
сущности понятия. Однако, кроме самых общих фраз о связи языка с культурой народа
и необходимости знакомства с русским речевым этикетом, больше ничего извлечь из программного документа не удастся. Чтобы не быть голословными, процитируем один из
двух абзацев: «Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка
как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории
народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснить значение
слов с национально-культурным компонентом» [1: 6].
Обращение к методической литературе (статьям в журналах «Русский язык в школе», «Русская словесность», «Русская словесность в школах Украины») практически ничего нового к сказанному не добавляет. В большинстве публикаций после небольшой
теоретической части, раскрывающей суть культуроведческой компетенции и составляющих ее понятий (лингвокультурологический подход, языковая личность, фоновая лексика, концепты, культуроведческий текст и т. п.), приводится до удивления однообразный
иллюстративный материал: гусли, баян, камаринская, частушка; блины, щи, квас, самовар; сарафан, валенки, кокошник, лапти; Рождество, Масленица, Троица, «пучок
зари» – слова с национально-культурным компонентом (или просто культурным
компонентом), отражающие «национальное своеобразие народа, его обычаи, традиции, религиозные праздники, ритуалы, речевой этикет, явления, предметы, события,
значимые для отечественной культуры» [2: 6]. Из этого же ряда – уроки, посвященные
одному слову, например, хлеб или баян.
Не подвергая сомнению значение подобных уроков в современной школе, хотелось
бы высказать мысль о том, что сводить культуроведческую компетенцию к изучению национально-ориентированной лексики – значит до крайности сужать как сам термин культура (при всем его многозначности), так и сущность компетенции, содержащей в своем
названии ключевое для любого общества слово культура. Авторам же статей и методических руководств для учителей, обратившимся к проблеме формирования культуроведческой компетенции, хочется напомнить знаменитое высказывание В. Г. Белинского:
«…национальность состоит не в лаптях, не в армяках, не в сарафанах… всё это было
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в России до Петра Великого, и со всем этим, как с двенадцатиглавою гидрою, боролся наш
божественный Иракл и одолел ее неотразимою палицею своего мощного гения» [3: 41].
Разумеется, на уроках русского языка и литературы всегда находилось место лексическим и фразеологическим единицам, обозначающим явления и предметы традиционного
русского быта: шлем, кольчуга, пахарь, коробейники, челядь, дворня, аршин, верста, золотник; путь, дорога, тройка, колокольчик; ни зги не видно, во всю ивановскую, узнать всю
подноготную и т. п. Изучение былин, сказок, русской классики невозможно без выяснения
значения устаревших слов и выражений. Все это очевидные вещи. Но отводить отдельные
уроки для знакомства учащихся с подобной лексикой, по нашему мнению, и непозволительная роскошь, и незнание реальной школы, и методологическая ошибка. Данный
лексический пласт можно и нужно включать в состав более крупных блоков, например,
«Былины» или «Песнь о вещем Олеге» Пушкина (такой подход реализован, в частности,
в книге для учащихся «Речь, язык и секреты пунктуации» [4: 15-26, 115-122]).
Культуроведческая компетенция, если исходить не из закрепившегося за термином
представлением, а из его этимологии («ведать культуру», «ведение (подведение) к культуре», «введение в культуру»), должна пониматься как приобщение учащихся к культуре,
ко всей системе культурных ценностей, расширение их культурного багажа, раздвижение
культурных горизонтов и т. д. Перифрастических выражений с подобным смыслом можно привести еще много, однако более точным, на наш взгляд, является словосочетание
обогащение культурного фонда. Именно его мы предлагаем ввести в научный оборот.
Не вместо термина культуроведческая компетенция с вполне устоявшимся значением
(его следует оставить прежде всего для методики преподавания русского языка как неродного), а наряду с ним – как более широкого по объему и в то же время более отвечающего запросам современного образования, в частности теории создания учебников.
Понятие «обогащение культурного фонда» впервые было использовано психологами Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевой при создании учебных книг и учебников серии «Русская филология», оно является определяющим для концепции курса [5].
Однако, прежде чем подвергнуть анализу исходное терминологическое сочетание, необходимо пояснить значение одного из входящих в него слов – существительного фонд.
Это необходимо сделать во избежание смешения понятий «фонд» и «фон».
Существительные фонд и фон – этимологически родственны: оба происходят от фр.
fond, в свою очередь, образованного от лат. fоndus – «основание, земля». Однако в современном русском языке эти слова имеют различное лексическое значение и в большинство случаев семантически дифференцируются. Исключение – как раз та сфера, которая
относится к проблеме «Язык и культура» (ср. паронимические сочетания культурный
фонд и культурный фон, используемые в научном и научно-методическом дискурсе,
а также лексический фон, фоновая лексика и др.).
Но вернемся к термину обогащение культурного фонда. В данном словосочетании
слово фонд употребляется во втором из словарных значений – «ресурсы, запасы чего-н.»
(Словарь С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой). Иными словами, речь идет о культурных ресурсах, культурном запасе и соответственно его расширении, обогащении. Именно
в этом значении словосочетание культурный фонд, точнее, активный культурный фонд,
употребляется Д. С. Лихачевым. В частности, в статье «Принцип историзма в изучении
единства содержания и формы литературного произведения» (1965) ученый пишет: «На
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восприятие художественного произведения оказывает влияние прежде всего то, что имеется в данное время в “активном фонде” читателя. К этому “активному фонду” относится не только то, что в данную эпоху находится в живом употреблении, но и то, что при
восприятии художественного произведения может быть извлечено из запасов “культурной памяти”» [6: 57]. И далее: «Разрыв между «активным культурным фондом» читателя
и автора произведения с течением времени все возрастает. <…> Важнейшая задача наук,
занимающихся историей искусств, и, в частности, истории литературы состоит в том,
чтобы пополнять читательский «активный культурный фонд» [Там же: 58].
Мы привели эту цитату для того, чтобы, с одной стороны, показать генезис термина
культурный фонд, а с другой – его закономерное использование не только в концепции
учебников нового типа, но и в более широком образовательном контексте. Разрыв между
культурным багажом автора и читателя Д. С. Лихачев называет «параллаксом» (параллакс – изменение видимого положения объекта относительно удаленного фона в зависимости от положения наблюдателя. – Н.Б.). Однако, когда речь заходит об учащихся
современных массовых школ, приходится говорить уже не о параллаксе (погрешности,
искривлении) читательского восприятия, а о гораздо более серьезных вещах: отсутствии элементарных знаний, функциональной безграмотности, обучении вне культуры.
Отсюда главная цель образования – сначала введение в культуру, затем – постепенное
и постоянное – обогащение культурного фонда учащихся. Создатели курса «Русская
филология» осознали эту цель как одну из главных в обучении русскому языку.
И здесь необходимо хотя бы кратко остановиться на проблеме содержательного
фундамента учебников нового типа. Кратко, потому что подробно этот вопрос изложен
в концепции «Русская филология».
При разработке учебников, в частности, при обсуждении его филологического
фундамента (еще одно слово с этимологическим корнем fоndus), авторы опирались
на идеи ведущих ученых прошлого и нынешнего века – Г. О. Винокура, Л. В. Щербы,
М. Л. Гаспарова, С. С. Аверинцева, Ю. М. Лотмана, С. И. Гиндина и др. Из всего арсенала определений филологии нам ближе подход С. С. Аверинцева, который рассматривал
филологию как «службу понимания», «службу при тексте», помогающую выполнению
одной из главных человеческих задач – «понять другого человека (и другую культуру,
другую эпоху)…» [7: 545]. С. С. Аверинцев считает, что в основе филологии лежат человеческая культура и понимание в широком смысле слова. Само же понятие «культура»,
по мнению другого выдающегося филолога Ю. М. Лотмана, очень емко: оно «включает
в себя и нравственность, и весь круг идей, и творчество человека, и многое другое» [8: 5].
Именно эти концептуальные идеи легли в основу созданного под научным руководством академика РАО Г. Г. Граник учебно-методического комплекса «Русский язык»
для 1-9 классов [9]. Из краткого обзора видно, что понятие обогащение культурного
фонда для авторов учебников является не случайным, а закономерным. Логика введения
понятия очевидна: поскольку содержанием образования является культура, постольку
содержанием учебников русского языка является культура, реализующая себя во всем богатстве текстов самой разной природы, тематики, жанра, стиля. Именно текст – транслятор, проводник, средство воплощения и передачи культуры, а учебник, говоря образным
языком, – «путеводитель-экскурсовод по языку и культуре страны» (Е. И. Пассов), при
одном уточнении – не только своей, но и других стран и культур.
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Объем настоящей статьи не позволяет подробно остановиться на вопросе о том, как
решается проблема обогащения культурного фонда в учебниках нового типа. Выделим
только основные направления, реализующие поставленную задачу.
Авторы учебников исходили из того, что обучение русскому языку будет более
успешным, если ставить целью обогащение культурного фонда учащихся, приобщение их
как к национальной, так и к мировой культуре, осознание школьниками взаимосвязи языка
и истории народа, диалог с другими культурами и другими языками. Этой цели служат:
– интересные факты из истории русского языка (о происхождении славянской письменности, создателях славянского алфавита, берестяных грамотах и мальчике Онфиме,
полногласных и неполногласных сочетаниях, истории русской пунктуации и т. п.);
– этимологические экскурсы, выделенные в особую рубрику «Этимология на службе орфографии», в том числе о происхождении слов и фразеологизмов с национальнокультурным компонентом: шлем/шелом, дружина, верста, тройка, конка, хохлома,
гол как сокол, как банный лист, бабушка надвое сказала – как необходимый, но не
единственный компонент культуроведческой компетенции;
– тексты общекультурного содержания (мифы, легенды, сказки, притчи, загадки,
пословицы, поговорки разных народов);
– биографические рассказы о выдающихся деятелях страны, в том числе об ученыхлингвистах (например, в 5-м классе о И. А. Бодуэне де Куртенэ, в 9-м о А. Х. Востокове,
Е. Д. Поливанове, М. В. Панове);
– биографические этюды о русских и зарубежных писателях (например, в учебниках
8-го и 9-го класса о А. Беляеве, А. Твардовском, Ю. Тынянове, Ю. Олеше, Ф. Искандере;
Мольере, Диккенсе, Шоу);
– отрывки из художественных произведений и специально написанные для учебников современными писателями небольшие рассказы, составляющие от 40 до 60% всего
текстового поля учебника;
– специальные структурные компоненты учебника, также направленные на
«раздвижение культурных горизонтов» учащихся, среди них:
а) «перемены» – тексты-отвлечения, тексты-развлечения, познавательные и юмористические тексты, позволяющие ребенку отдохнуть и переключить деятельность;
б) «лирические отступления» (которые правильнее было бы назвать «психологическими»): о понимании пословиц, памяти и грамотности, воображении, наблюдательности, орфографической зоркости;
в) рубрика «Приглашение к чтению» – отсылки к чтению книг, упоминавшихся
в тексте параграфа или в заданиях («Если вы еще не читали эту книгу, прочитайте
ее»); так, среди рекомендуемых пятиклассникам произведений – «Жизнь и приключения чудака» В. Железникова, «Занимательная Греция» М. Л. Гаспарова, «Маленький
принц» Экзюпери, «Мальчик-звезда» О. Уайльда, «Я умею прыгать через лужи»
А. Маршалла... – всего 24 книги;
г) задания в конце глав, ориентирующие учащихся на ретроспективное просмотровое чтение («Просмотрите ещё раз главу «Синтаксис и морфология» и выпишите
имена поэтов и писателей, которые вам в ней встретились. Какие имена были для вас
новыми?»; «С какими произведениями Г. Лонгфелло, И. Бунина, Р. Киплинга вы познакомились в главе «Дорога к письменности»? (5 класс));
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д) ссылки на интернет-ресурсы, причем не только лингвистического контента, но
и общефилологического, общекультурного, например: «Всем, кого интересуют сюжеты,
персонажи, география античной мифологии, советуем обратиться к сайту «Antiqua»:
http://greekroman.ru» [подробнее об этом: 10].
Культурное поле учебника и культурологический фон (здесь именно фон, а не фонд)
создаются различными средствами: подбором соответствующих текстов, заданий,
особым языком изложения, специальными приемами возбуждения и поддержания познавательного интереса и др.
Приведем только один пример. В главе «Имя числительное» (6 класс) даются не
только традиционные сведения о грамматических признаках этой части речи, разрядах и правописании числительных, но и вводится параграф «Старинные меры длины
и веса». Вот как он начинается:
«Из числа всей ее /барыни/ челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим,
мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения», –
так описывает И. С. Тургенев своего героя в начале рассказа «Муму». Читатель знает, что
Герасим – богатырь, но какого он все-таки был роста? Что означают слова «двенадцати
вершков роста»? Что такое вершок? Призовем на помощь словарь и узнаем, что вершок –
старинная мера длины, равная 4,45 сантиметра. Выходит, тургеневский герой был всего 53
сантиметров? Что он, карлик? Что-то здесь не так…».
После того как ученики вначале попытаются решить «культурологическую» задачу
самостоятельно, они вновь обращаются к тексту параграфа и узнают о том, что в позапрошлом веке «рост человек часто определялся в вершках свыше обязательных для
нормального человека двух аршин; этот смысл прямо не выражался, а подразумевался,
Тургенев рассчитывал на знание ситуации своими современниками. «Однако за время,
отделяющее нас от создания классических произведений Пушкина, Гоголя, Тургенева,
возникла ситуация, при которой мы не понимаем значений многих слов и даже целых
фрагментов текста. К таким словам относятся и старинные меры длины и веса, часто
встречающиеся на страницах художественных произведений».
Роль этого «культурологического» параграфа трудно переоценить. Прежде всего
он направлен на расширение, обогащение культурного фонда учащихся. Читая классические произведения, учащиеся нередко сталкиваются с названиями старинных мер
длины и веса (сажень, верста, фунт, миля, фут и т. п.). Не понимая значения устаревших слов, они затрудняются вычерпать и смысл всего предложения, и – нередко – всего текста. Иными словами, здесь мы имеем дело и с «биноклем времени» (выражение
М. Л. Гаспарова), и с читательским «параллаксом», о котором писал Д. С. Лихачев.
В семантике лексических единиц типа вершок, аршин присутствует, разумеется,
и национально-культурный компонент, однако трудности восприятия текста обусловлены
не столько его незнанием, сколько разрывом между крайне незначительным культурным
фондом современного читателя-школьника и «активным культурным фондом» автора художественного текста, в данном случае Тургенева.
Следует сказать, что приведенный пример – это не особо подобранный фрагмент
из наших учебников. Так построены все учебники по русской филологии, о которых
с полным правом можно сказать, что они являются «учебниками культуры».
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УВЕДЕННЯ ТЕРМІНУ «ЗБАГАЧЕННЯ КУЛЬТУРНОГО
ФОНДУ» У КОНЦЕПЦІЮ ПІДРУЧНИКІВ НОВОГО ТИПУ
З РОСІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
В статті аналізується термін «культурознавча компетенція» і стверджується, що
зводити культурознавчу компетенцію до вивчення національно-орієнтованої лексики –
значить до крайності звужувати сутність даного виду компетенції. Обґрунтовується
закономірність і необхідність введення в науковий обіг, зокрема в концепцію створення
підручників нового типу з російської мови, терміна «збагачення культурного фонду»;
досліджується генезис і смислове наповнення терміна. Виділяються основні напрямки, які здійснюють завдання збагачення культурного фонду учнів у підручниках курсу
«Російська філологія» під ред. Г. Г. Гранік.
Ключові слова: мова і культура, культурознавча компетенція, збагачення культурного фонду, викладання російської мови, підручники нового типу.
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ABOUT THE NECESSITY OF INTRODUCTION OF THE TERM “ENRICHMENT
OF THE CULTURAL FOUNDATION” INTO THE CONCEPT OF TEXTBOOKS
OF A NEW TYPE OF RUSSIAN PHILOLOGY
The article analyzes the term «cultural competence» and argues that to reduce cultural
competence to studying of the national-oriented lexical means to narrow to extremes the
essence of this type of competence. The author proves the appropriateness and necessity of
introducing the term «enrichment of the cultural foundation» into the scientific circulation, in
particular in the concept of creation of a new type of the Russian language textbooks, examines
the genesis and the semantic content of the term, outlines the main directions of implementing
the task of enriching the cultural foundation of students in textbooks of the course «Russian
philology» edited by G. G. Granik.
Keywords: language and culture, cultural competence, enrichment of the cultural fund, the
Russian language teaching, textbooks of a new type.
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TEACHING EAP VIA ‘LANGUAGE ACROSS CURRICULUM’ CONCEPT
The article focuses on the issue of English for academic purposes through the prism
of ‘language across curriculum’ concept. The following notions are analysed: English for
academic purposes, its components and distinctive features from general English.
Key words: English for academic purposes, ‘language across curriculum’, skills, linguistic
cognitive and sociocultural dimensions.
This paper explores the issue of English for academic purposes. Literally, it is possible to
divide the work into two parts. In the first part, we are going to dwell on a broader topic. More
specifically, we are going to touch upon the nature of English for academic purposes (EAP) and
its differences from everyday, or conversational English. What is more, we are going to look at
this difference from every day life and science registers that constitute commonsense, or folk,
and un-commonsense, or scientific, language. The second part of the paper will narrow down
wider speculation highlighted in the first part by placing the explored issues in more specific
academic contexts. In view of that, we are going to explain the concept of ‘language across
curriculum’, its main aspects and a new approach to teaching EAP. What is more, we are going
to study if academic language differs from subject to subject besides its lexical component.
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Taking into account a variety of subjects involved in EAP courses, we find it important to
decide whether a generally academic or content-based course is more effective.
English for Academic Purposes (EAP) is designed primarily for international students (ESL
students) to help them cope with a variety of linguistic and cultural problems and difficulties
during the learning process that is conducted in English. Thus, the objective of an EAP course
is “for the students to learn the language and related skills to enable them to do this” [1]. In
other words, EAP courses aim at teaching students both general academic language and subject
specific language and specific skills in listening, reading, writing and speaking that form the
teaching content of EAP courses.
If we look at the place of EAP in the hierarchy of the English language, we will see that
EAP is a branch of ESP (English for specific purposes), taking into account the language and
the study needs of learners that predetermines the teaching content. Besides, Gillet and Wray
suggest that EAP is considered as ESP based on the typical ESP features defined by Robinson
[1, cited Robinson’s 1991, pp. 2-5]. In order to prove that, let us look in detail on ESP features
and see if they can pertain to EAP.
In terms of ESP, students learn the language in order to be able to use it in their
professional or academic situations and contexts. Another feature is that ESP courses are
based on learners’ needs analysis in order to provide them with what exactly they need. That
is why needs analysis is normally the first stage in ESP courses. ESP courses are characterized
by certain time limits. ESP learners are mainly adults, in many cases they are students that do
an academic course in sciences [1].
Now let us look at how the above-mentioned features of ESP correlate with those of EAP.
Students take up an EAP course before taking up academic courses and go on higher education
in various fields. So, they learn the language to succeed in their academic careers and future
studies. EAP courses pay close attention to students’ needs and aims and specify what skills
learners need to develop for their future studies. EAP courses are generally conducted within
fixed time terms as preparation academic courses or as short-term courses that are conducted
alongside with the main academic course. EAP students tend to be over 18 who plan to study
in an English medium university. If we look at the function of the teacher who teaches an EAP
course, we can see that his/her task is to develop learners’ skills of understanding lectures and
taking notes, writing essays and reports, reading academic texts, and taking exams [2]. Thus,
the goal is to enable learners to succeed in their academic studies rather than get students’
grammar correct. We can conclude that it is possible to see the correlation between basic
features and thus to prove that EAP can be regarded as a branch of ESP.
Having defined what EAP is and its main features as a branch of ESP, let us move on
the academic situations in which students may need English as a medium of instruction.
Furthermore, we will touch upon the skills that should be developed during EAP courses.
In terms of academic studies, students are expected to comprehend and speak English
during lectures, seminars and tutorials, group projects, practical sessions, private study and
examinations [1]. That is why students’ skills should cover listening, reading, writing and
speaking. For example, during lectures students should be able to listen to the lecture (listening),
take notes (writing), read hand-outs (reading), and ask for clarification (speaking).
Writing skills in EAP mainly include writing articles, essays, projects, and theses. More
specifically, the skills include planning, organizing, re-writing, proof-reading, using appropriate
styles, and writing texts of different genres [1].
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Academic studies presuppose that students will read vast texts on academic and scientific
topics; thus, they should be able to develop the skills of skimming – reading for the gist, scanning –
reading for specific information, and reading in detail – reading certain parts of the text.
As we have already mentioned, academic listening involves following lectures, peers’
reports at seminars, or discussion; meaningful listening skills comprise listening for the main
information and separating it from details, following the structure of a lecture or a report,
identifying excessive information, deducing the meaning of unknown key words from the
context and ignoring unknown less important words [1; 3].
Developed speaking skills enable students to make reports, presentations and participate
in group work. They include the skills of planning the speech, making and using notes and
presenting. As for the group work, important speaking skills include expressing an opinion,
interrupting, asking for clarification, agreeing and disagreeing.
As we could see, during EAP courses students have an opportunity to develop all the main
skills for their successful academic studies. However, Gillet and Wray raise the question of
whether EAP and study skills mean the same. General study skills include time management,
strategies for remembering, developing study habits, organizing books, etc. While some
scientists consider them to mean the same, Gillet and Wray make a distinction between general
study skills that are not connected with languages and language study skills, with the latter
being a part of EAP courses. Though general study skills are important to a student’s success in
studies, they are not the main objectives of EAP courses.
Knowing the nature of the skills that should be developed as the teaching content, let
us look at the form of EAP courses that are offered to students. EAP courses may be of two
types – pre-sessional and in-sessional courses. Pre-sessional courses are taken before the main
academic course at universities and may vary in length from two weeks a year. The main
objective of such a course is to prepare students for doing an academic course at an English
medium university and also to help them adapt to a new cultural and academic environment.
In general, this type of course is to bring students to the level that is necessary to start a course
at university [1]. In-sessional EAP courses are conducted alongside with the main academic
course at university and can be integrated in a student’s course or be of a more general nature.
However, the former tend to be a more frequent case nowadays [1].
As we have already said earlier, one of the elements of the EAP teaching content is
teaching the general academic language. At this point, it is essential to study and highlight the
differences, if any, between academic and everyday, or conversational, English.
Uribe (2008) states that there differences between academic and conversational English in the
second language classroom [4]. The major differences lie in the domain of application of both types
of languages. Academic English is used by the educated and is needed to succeed financially in
society, whereas conversational English is defined as a common and familiar language that is used
in everyday, ordinary situations [4]. However, this is not the only domain of differences. Academic
English contains a number of dimensions that should be taken into account in order to teach EAP
successfully. These dimensions are linguistic, cognitive, and sociocultural or psychological.
The linguistic dimension is the one that is obvious and lies on the surface. It includes the
following linguistic components: phonological, lexical, grammatical, sociolinguistics, and
discourse [4]. For example, in terms of conversational English, the lexical component presupposes
“knowledge of the forms and meanings of words occurring in everyday situations; knowledge of
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the ways words are formed with prefixes, roots, suffixes, the parts of the speech of words, and the
grammatical constraints governing words,” e,g.: find out, look for. On the other hand, its counterpart
in EAP includes “knowledge of the forms and meanings of words that are used across academic
disciplines (assert, hypothesis) as well as in everyday settings; Knowledge of the ways academic
words are formed with prefixes, roots, and suffixes, the parts of speech of academic words, and the
grammatical constraints governing academic words, e. g.: investigate, research” [4]. If we take, for
instance, the discourse component, we will see that in terms of conversational English, students
learn basic discourse devices, while in EAP discourse devices are used in specific academic genres,
such as transitions and other organizational signals [4, cited Scarcella, 2003].
The cognitive dimension, being important for academic English, incorporates knowledge,
higher order thinking (critical literacy), cognitive, and metalinguistic strategies, while in terms
of conversational English, for example, the knowledge component is reduced to the level of
facts, and the higher order thinking component is limited by the basic level [4]. An important
thing to mention is that the development of academic English is not sequential and so, it does
not follow a predetermined pattern. It can “occur at the same time as conversational English or
it can develop on its own” [4].
The sociocultural or psychological dimension entails “social and cultural norms, beliefs,
values, attitudes, motivations, interests, behaviors, practices, and habits” [4] that mainly
concern a researcher’s work. They tend to grow, shape, and change in a larger social context
where academic English happens [4].
Speaking about the differences between academic and conversational language, we find it
essential to explore the issue from the perspective of language models. The register of every
day life constitute a commonsense, or folk, model of language, while the register of science
constitutes an un-commonsense, or scientific, model of language [5]. These two models can
correlate with conversational and academic English correspondently.
The differences between these models are visible in the following aspects: daily
experience (scientific focus on some domain of experience is more clearly bounded that
in the commonsense model); semantic space (is overall with unidentified regions in
commonsense models and is organized in expert registers within institutionalized disciplines
in un-commonsense models); the way of deploying resources of verbal, relational clauses
and projection (a systematic way in commonsense models and a systematic, but more open
to conscious design in un-commonsense models) [5].
Having studied the differences between academic and conversational English in 3
dimensions and though the prism of commonsense and un-commonsense models, we are going
to concentrate on EAP in more specific contexts – that is the concept of ‘language across the
curriculum’ and the peculiarities of the academic language of disciplines, e. g., science.
The concept of language across curriculum was originally used in English as a mother
tongue context [6]. This concept can be studied by considering three aspects: developmental,
motivational, and teaching.
From the developmental perspective, language across the curriculum, based on the
communicative approach to teaching languages, presupposes the shift in emphasis to the key
issues and puts emphasis on a process rather that a product, a message rather that a medium,
a learner’s potential rather that a teacher’s input, and suggests the information gap that should
be completed by performing special tasks, or learning though tasks to reinforce development.
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The motivational aspect includes the necessity of learning a language on the part of a
student. The question of motivation and problems can be found in the context of learning a
foreign language in the academic context that is the case of EAP. Unlike in the case of learning
a mother tongue, the motivational drive may be missing while learning a foreign language. So,
it is important to show a student that his/her learning a new language is meaningful.
The teaching aspect of the ‘language across the curriculum’ concept suggests a new approach
to teaching a language in general and EAP in particular. While traditional or ‘normal’ teaching
puts emphasis on language, project teaching – on both language and content, the language across
the curriculum approach presupposes that “leaning involves language not as a passive medium
for instruction, but as the principal means of forming and new concepts” [6]. In other words,
learning can be successful if placed in a meaningful context. So, the emphasis is shifted from
language as the subject of learning to the content, context of learning and the process [7].
Previously we have extensively dwelt on the nature of the language that is taught in EAP
courses, its differences from conversational English in terms of various dimensions. Yet, the
question is: Are there any particular features of the academic language in teaching science or, for
instance, history, or is it only about the lexical component that differs from subject to subject?
Is it necessary to teach courses that are based on subject courses or will it be sufficient enough
to provide general preparation for students? So, we find it essential to examine which course is
regarded as a more effective one – a subject content based course or a general academic one?
Bell states that traditional EAP courses did not require specialized academic knowledge
of learners’ major subjects, claiming that training focused on skills development rather that the
academic subject. However, in the 1980s, subject content based courses emerged, thus raising the
issue of developing professional EAP courses. Bell argues that the works of Krashen and especially
those of Kasper significantly proved the effectiveness of content-based courses, reporting improved
language and content performance among students exposed to such courses [8].
In order to see peculiarities of the academic language that is taught for various academic
disciplines, we are going to resort to genre analysis based on the examples of economics and
law. Gillett (1989) summarizes the finding of the relevant research (Hewings and Henderson
(1987); Jordan (1988); Dudley-Evans & Henderson (1990); Howe (1990; 1993); Bhatia
(1993)) in this area and emphasizes various types of articles in bank reviews, the structure
of introductory paragraphs in economics essays, the ways in which quotations in economics
articles are presented, introductions to economics articles. In terms of law, he focuses on
““problem question” in law and analysed the features of scripts from criminal law, public law,
contract law” that is a highly specialized genre and different from the essay in its structure [9].
So, we can see that the language of EAP differs not only in terms of its lexical component, but
also includes genre differences [10].
In conclusion, we can state that EAP can be considered a branch of ESP as it shows
the correlation of a number of features with those of ESP, such as the nature and contexts
of further language use, the purpose of teaching the language, importance of learners’ needs
analysis, characteristics of trainees, and time limits of training courses. Having studied
relevant references to the subject, we can conclude that the main aim of teaching EAP is to
prepare students for their further successful academic studies by developing the main skills
in reading, listening, writing and speaking. At the same time, it is important to differentiate
academic language skills from general study skills, because the latter do not include language
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learning, though they are of great importance for studies. EAP, being the academic language,
has its peculiar features in comparison with everyday or conversational English in terms of
linguistic, cognitive and sociocultural or psychological dimensions. The differences between
the academic language and its conversational counterpart can also be studied with the help of
every day life and scientific registers that constitute corresponding models of the languages – a
commonsense, or folk, model and an un-commonsense, or scientific model, which also show
differences in terms of semantic space, daily experience and the way the language resource is
deployed. Finally, we shifted the focus to the domain of teaching EAP and touched upon the
‘language across the curriculum’ concept that emphasizes development, motivation and a new
teaching approach, stressing the content, the meaningful context and the process of learning,
thus turning the language of learning from a passive medium into an active one. What is more,
we could also see that the academic language itself differs from subject to subject not only in
terms of the lexis, but also in various types of genres.
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ПРИЗМУ КОНЦЕПЦІЇ «МОВА КРІЗЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН»
Стаття присвячена розгляду питання навчання англійській мові для академічних
цілей через призму концепції «мова крізь навчальний план». У статті уточнюються поняття «англійська для академічних цілей», її складові та її відмінності від загальної
англійської.
Ключові слова: англійська для академічних цілей, «мова крізь навчальний план»,
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СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОНЦЕПЦИИ «ЯЗЫК ЧЕРЕЗ УЧЕБНЫЙ ПЛАН»
Статья посвящена рассмотрению вопроса обучения английскому языку для академических целей сквозь призму концепции «язык через учебный план». В статье уточняются понятия «английский язык для академических целей», его составляющие и его
отличия от общего английского.
Ключевые слова: английский язык для академических целей, «язык через учебный
план», умения, лингвистическая, когнитивная и социокультурная области.
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ПІД ЧАС ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З РИТОРИКИ
Взявши до уваги досвід роботи зі студентами гуманітарних та правових напрямів
підготовки національного університету «Львівська політехніка», проаналізовано, як використання елементів тренінгу сприяє засвоєнню знань з риторики, виробленню вмінь
та стійких навичок публічного мовлення, тим самим забезпечуючи ефективність підготовки фахівців відповідних напрямів.
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До навчальних планів підготовки фахівців багатьох напрямів і спеціальностей сьогодні вводять дисципліну, яка покликана дати студентам знання з проблем ораторського
мистецтва, – риторику. Риторика – це не тільки наука, яка вивчає закони ефективного
публічного мовлення, риторика – це також і мистецтво спілкування. Освічена людина
зацікавлена в тому, щоб уміти правильно і гарно розмовляти з колегами, друзями, рідними, коректно і переконливо вести дискусію, цікаво й захопливо будувати свій виступ
перед широкою аудиторією.
Досить дієвим і результативним у виробленні вмінь та навичок різних видів ораторської діяльності є тренінг. Термін «тренінг» походить від англ. training та означає запланований процес модифікації знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через
набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання певного виду
діяльності. Якщо майбутній фахівець прагне здобути навички риторичної майстерності,
то, безумовно, різні види тренінгів можуть сприяти виробленню відповідних навичок.
Це також має додати студентам упевненості у своїй здатності за допомогою слова досягати тих завдань, які вони перед собою ставлять.
Мета цієї публікації – з’ясувати, як використання елементів тренінгу сприяє засвоєнню знань з риторики, виробленню вмінь та стійких навичок публічного мовлення, тим
самим забезпечуючи ефективність підготовки фахівців відповідних напрямів. Завдання
роботи – проаналізувати деякі види тренінгів, які застосовують у навчальній роботі зі
студентами гуманітарних та правових напрямів підготовки Національного університету
«Львівська політехніка», з’ясувати їхнє місце в навчальному процесі та роль у формуванні вмінь і навичок комунікації майбутніх фахівців.
Навчальна програма з риторики для студентів гуманітарних і правових напрямів
підготовки в Національному університеті «Львівська політехніка» розрахована на 12-15
практичних занять, під час яких студенти під керівництвом викладача вивчають окремі
аспекти теми, яку винесено на те чи те заняття з метою систематизації та закріплення
знань з риторики й набуття відповідних умінь і навичок. Оскільки риторика як навчальна дисципліна становить собою нерозривну єдність чотирьох частин (історія, теорія,
практика, техніка), то, безумовно, кожній з цих частин у навчальному процесі має бути
відведено належне місце. Історія риторики вивчає виникнення й розвиток ораторського
мистецтва у стародавньому світі, формування нових засад європейського красномовства
в епоху середньовіччя, етапи розвитку вітчизняної риторики, сучасні риторичні традиції.
Теорія риторики вивчає риторичні закони, основні риторичні поняття, типології жанрів красномовства й видів промов, стратегії і тактики ораторської діяльності. Практична
риторика вивчає етапи створення промови, особливості її композиції, мовного вдосконалення. Техніка риторики формує «зовнішню» і «внутрішню» техніки: правильна
постава, принципи і механізми правильного дихання і мовленнєвого голосу; розвиток
звуковисотного діапазону голосу; правильне інтонування; роль і значення пауз; засоби
невербальної виразності; жести і міміка; сенситивні здібності; зоровий контакт; увага,
спостережливість і пам’ять; ритмічний малюнок; емоції і т. ін.
Взаємозв’язок і нерозривність усіх частин риторики мусить бути забезпечено в навчальній діяльності для комплексного засвоєння риторичних знань, умінь і навичок.
Кожне практичне заняття в навчальному процесі має, відповідно до програми, тему для
вивчення. Здобуття і закріплення знань з нової теми може відбуватися за допомогою
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розмаїтих інтерактивних методів, у процесі самостійної роботи чи традиційно у вигляді
лекційного викладу. Обмін думками щодо проблемних питань відбувається під час виконання практичних завдань. Риторика – прикладна дисципліна, як покликана дати вміння
й навички ефективної комунікації. Ці вміння й навички треба виробляти послідовно на
практичних заняттях в процесі живого спілкування. Тому для кожного практичного заняття можна передбачити проблемну тему для обговорення та низку тренінгових вправ.
Найефективнішим способом набуття вмінь і навичок виголошувати промову вважаємо систематичні виступи перед слухацькою аудиторією, зокрема, під час практичних
занять з риторики. До таких методів навчання вдавалися ритори в усі часи. До прикладу,
навчання в давньогрецьких школах риторики відбувалося у процесі діалогу, дискусії;
в українських навчальних закладах XVI – XVIII ст. студенти, котрі вивчали риторику, готували й виголошували спеціальні навчальні промови – ораторії, здобуваючи таким чином досвід ораторської діяльності. Сучасний студент теж має вчитися під керівництвом
викладача виступати з промовами, оговорюючи при цьому актуальні питання ораторського мистецтва, які випливають з програмних тем, а також цікаві в сучасних суспільнополітичних умовах проблеми. Актуальними темами для навчальних виступів студентів,
можуть, до прикладу, бути: «Як досягти впевненості в собі?», «Культура мови оратора:
складові успіху», «Чи кожній людині сьогодні потрібна вища освіта?», «Віртуальне середовище сьогодні: корисно чи шкідливо», «Проблема еміграції в Україні: за чи проти»,
««Не хочу» – гірше, ніж «не можу»?» та інші. Тему викладач пропонує заздалегідь, і
студенти, відповідно, мають змогу підготуватися до її обговорення. З цією метою кожен
студент готує коротку промову (спіч) на 3-4 хвилини відповідно до всіх вимог до публічного виступу. Промова складається зі вступу, який має привернути увагу слухачів, основної частини, в якій містяться аргументи для обґрунтування своєї думки (логічні докази,
приклади з життя, статистичні дані, думки авторитетних людей тощо), а також висновок,
який підсумовує сказане. Отож у спеціально відведений на занятті час кожен студент виголошує свою промову. Додаткових запитань чи обговорень зазвичай не планують, але
всі виступи детально аналізують як самі студенти у своїх рецензіях, так і викладач, який
вказує кожному доповідачеві на позитивні риси його виступу та на недоліки, що були
притаманні цьому конкретному виступові. Усі зауваження ретельно конспектуються,
щоби можна було порівняти їх із тими, які буде сформульовано на наступних заняттях, і
визначити, наскільки вдалося студентові виправити помічену помилку, що серйозно дисциплінує та активізує студентів.
Критерії оцінювання ораторів мають бути чітко сформульованими заздалегідь, щоби
кожен учасник тренінгу був зорієнтований і знав, до якого риторичного ідеалу йому слід
прагнути. Зауваження до промовців класифікуємо на дві групи: зауваження до змісту
і зауваження до манери виступу. Щодо змісту промови обов’язково варто звернутися
до таких критеріїв: чи було розкрито тему; чи влучним був вступ; чи зумів доповідач
привернути увагу слухачів із самого початку промови; чи була притаманна виступові
логічність, послідовність викладу думок; чи переконливими були аргументи; чи було наведено якісь приклади, цікавинки; наскільки доступною для слухачів було мова оратора,
чи було вжито малозрозумілі слова або терміни; чи були у виступові дотепні зауваження;
чи був у промові висновок; чи підсумував висновок сказане в основній частині; чи помітною була орієнтація оратора на особливості слухацької аудиторії.
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Аналіз змісту виступу за цими та іншими критеріями дає змогу не тільки вказати
доповідачам на їхні помилки, але й надає можливість схвально оцінити певні аспекти
промови, що є дуже важливим для оратора-початківця з метою підвищення його самооцінки та подолання страху під час виступу перед аудиторією. Сприятливим моментом
в навчальній роботі зі студентською групою є те, що студенти вже добре знайомі між собою, певною мірою орієнтуються у вміннях і можливостях своїх колег, з одного боку, та
в їхніх проблемах і недоліках, з іншого боку. Це дає змогу створити атмосферу довірливості й взаємодопомоги, дружньої підтримки й доброзичливості в навчальному процесі.
Друга група зауважень стосується поведінки оратора та його характеристики за зовнішніми ознаками. Вона передбачає обговорення насамперед зовнішнього вигляду промовців, адже перше, на що звертають увагу слухачі, коли оратор виходить до них, – це
зовнішність. Тут симпатію викликає акуратно, чисто й охайно одягнена людина, має значення також її зачіска, макіяж, прикраси, висота підборів, навіть манікюр чи інші дрібниці, які формують перше враження про оратора. Оскільки студентська група, в якій відбувається обговорення таких делікатних проблем, – це вже певною мірою сформований
колектив, то за умови забезпечення атмосфери доброзичливості можна досягти досить
високого рівня відвертості і, відповідно, подальших прогресивних позитивних змін.
Звернувши увагу на зовнішність промовця, варто перейти до ще одного вкрай важливого аспекту, який впливає на ефективність мовлення оратора, – це мова тіла. Чи правильною була осанка, чи не сутулився промовець, чи не переступав з ноги на ногу, підтанцьовуючи і видаючи своє хвилювання? Чи посміхався оратор, адже привітна усмішка
допомагає налагодити контакт зі слухачами? А яким був погляд? Чи дивився оратор в очі
слухачів, чи не відводив він погляду в стелю, у вікно або на підлогу? Чи не зациклювався
промовець лише на одному-двох слухачах, чи переводив погляд то на одну, то на іншу
людину, акцентуючи, що ця інформація адресована конкретно їм?
Дуже важливо звертати увагу під час рецензування, наскільки впевненим у собі виглядав оратор, адже впевненість у собі – це запорука успіху промовця. Слухачі довірятимуть йому лише тоді, коли він своєю поведінкою доведе, що він і сам собі довіряє. Тут
слід акцентувати і на силі голосу оратора, і на темпі мовлення, і на інтонації, і на різних
видах пауз (доречних чи недоречних), і на жестах, і на відповідності міміки змістові повідомлення, і на багатьох інших моментах.
Зрозуміло, що кожен студент, відповідно до своїх індивідуальних здібностей, вже з
першого заняття демонструє певний рівень ораторської майстерності. Тому на практичному занятті обов’язково слід застосовувати індивідуальний підхід. Оцінювати студента
варто, беручи до уваги те, наскільки значного поступу йому вдалося досягнути, скількох
яскраво виражених вад йому вдалося позбутися в процесі навчальної діяльності. Це є
яскравим прикладом реалізації особистісно зорієнтованого навчання.
Викладач має змогу творчо підходити до аналізування виступів студентів. На окремих практичних заняттях, відповідно до теми, яку вивчають на ньому за програмою,
можна зосередити увагу на рецензуванні лише тих аспектів виступу, вивченню яких було
присвячено саме це заняття. Так, під час вивчення теми «Культура мови оратора», до прикладу, можна запропонувати студентам акцентувати увагу в рецензії на таких питаннях:
- Чи було дотримано всіх норм літературної української мови (орфоепічних, лексичних, граматичних, стилістичних тощо)?
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- Чи мовні засоби були розмаїтими і точними (використання синонімії, запозиченої
лексики, термінології тощо)?
- Які риторичні засоби увиразнення думки було застосовано (риторичні фігури,
тропи, фразеологія, крилаті вислови тощо)?
- Чи вживав оратор діалектизми, жаргонні слова, кальковані вислови і з якою
метою?
- Чи доречним і стилістично виправданим був добір лексичних засобів з огляду на
специфіку аудиторії?
Подібні тематичні блоки питань для рецензування виступів студентів можна сформувати й до інших тем практичних занять відповідно до робочої навчальної програми.
Перелік питань для рецензування варто чітко формулювати на кожному практичному
занятті, щоби зекономити час і досягти вміння аналізувати й враховувати найрізноманітніші аспекти мисленнєво-мовленнєвої діяльності промовця.
Докладне аналізування й оцінювання чужого й власного мовлення розвиває у майбутніх фахівців цілий комплекс риторичних умінь і навичок. Насамперед, привчає до
взаємодії з партнером у спілкуванні, вчить розуміти його думки й почуття, доцільність
тої чи тої мовленнєвої поведінки. По-друге, такий аналіз сприяє виробленню навичок
точного мовлення (усунення фактичних помилок), виразності мовлення (через застосування розмаїтих риторичних засобів), яскравості, влучності мовлення (за допомогою
риторичних фігур і тропів). По-третє, ця робота розвиває у студентів уміння використовувати адекватні прийоми підготовки до промови і доречні засоби спілкування, які дають
змогу ораторові успішно вирішувати поставлене мовленнєве завдання. По-четверте, розвивається, безумовно, й уміння дотримуватися певного мовленнєвого жанру, орієнтуючись на адресата і на вирішення конкретного мовленнєвого завдання.
Підсумовуючи, можемо констатувати, що саме комплексний підхід до підготовки
майбутніх ораторів-практиків, який спирається на поєднання чотирьох основних частин
риторики – історія, теорія, практика, техніка – є передумовою успішного опанування
риторики. Виконання практичних завдань, яке ґрунтується на вивченні теоретичних засад риторики та історичних традицій ораторського мистецтва, а також вироблення навичок виголошення промов має становити нерозривну єдність під час кожного заняття.
Застосування методів практичної підготовки і трегінгів дає змогу виробляти у студентів такі вміння й навички, як досягнення поставленої мети промови, інформаційної
свіжості виступу, логічності розвитку теми; добору і формування аргументації основних
положень, а також наочності; установлення контакту з аудиторією; використання засобів активізації уваги слухачів; дотримання основних критеріїв культури мови та правил поведінки оратора перед аудиторією. У результаті цілеспрямованої роботи з кожним
студентом після завершення вивчення курсу риторики є можливість говорити не лише
про певний рівень знань студентів, але й про сформовані вміння та навички ораторської
діяльності.
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Трансформаційні процеси, що відбуваються в освітній сфері України, входження до
європейського та світового простору спонукають переглянути окремі погляди на зміст
навчання. Особливо зміни торкнулися методик навчання іноземним мовам, оскільки для
цього з’явилися об’єктивні чинники. Насамперед, це зміна пріоритетних векторів держави у міжнародній сфері, пов’язаних із тенденціями на активізацію політичних, економічних та соціальних видів діяльності, в яких іноземна мова відіграє важливу роль як засіб
міжкультурного спілкування, оскільки мова – це головний, найбільш експліцитний, офіційний та соціально визнаний зі всіх видів комунікативної поведінки [6: 211].
Організація Об’єднаних Націй разом з такими міжнародними організаціями як Рада
Європи та інші нині активно підтримує світові процеси модернізації освіти. Основним
орієнтиром діяльності Програми розвитку Об’єднаних Націй є сприяння реалізації Цілей
розвитку тисячоліття ООН, затверджених на саміті 2000 р., які спрямовані на подолання
бідності, поліпшення якості життя, створення сприятливого та безпечного середовища.
Одним із важливих аспектів діяльності Програми розвитку ООН стала реалізація
проекту “ Освітня політика та освіта “ рівний – рівному ”, в рамках якого ініційовано
низку дискусій, що стосуються модернізації змісту освіти та формування в молоді ключових компетентностей [8: 4].
Сучасне суспільство потребує освічених, наполегливих спеціалістів із високими морально-етичними принципами, які можуть самостійно приймати відповідальні рішення
у ситуації вибору, прогнозуючи можливі наслідки, та здатних до співробітництва. Тому
в останні роки все частіше постає питання щодо впровадження новітніх інформаційних
технологій у навчанні іноземним мовам. Це не лише нові технічні засоби, але й нові форми та методи викладання, новий підхід до самого процесу навчання.
Згідно Загальноєвропейським Рекомендаціям Ради Європи, відтепер приорітетним
аспектом вивчення іноземної мови є вільне спілкування нею, тобто формування іншомовної комунікативної компетенції. Для даної мети найбільш ефективним методом є
комунікативний підхід. Основна концепція даного методу полягає в тому, що процес навчання є моделлю комунікації. Комунікативний метод включає п’ять принципів:
1) принцип мовленнєво-розумової діяльності;
2) принцип індивідуалізації при керівній ролі його особистого аспекту;
3) принцип функціональності;
4) принцип ситуативності;
5) принцип новизни.
Але як показує досвід, для успішного і активного входження в іншомовний соціум потрібні механізми, які забезпечують певну соціалізацію. Практика засвідчує, що
у процесі навчання іноземним мовам необхідно впроваджувати особистісно-орієнтоване спілкування, давати можливість студентам випробувати себе в різних видах творчої
діяльності. “ Саме цьому сприяють поряд з відомими активними формами роботи, технології інтерактивного навчання ” [5: 80]. Перевага надається інтерактивній технології
колективно-групового навчання, технології ситуативного моделювання, технології опрацювання дискусійних питань.
Сучасні педагогічні технології такі, як навчання у співробітництві, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів допомагають
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реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію
та диференціацію навчання, дозволяючи викладачеві враховувати як здібності студентів,
так і рівень їхньої навченості.
Сучасні тенденції методики викладання іноземних мов виявляють перехід від власне комунікативного підходу до його різновиду – інтерактивного підходу. Суттєва відмінність при застосуванні інтерактивного підходу у процесі навчання іноземним мовам
полягає у зміні акцента актуалізації: якщо комунікативний метод робить наголос на комунікативних функціях мови, то при інтерактивному методі основна увага приділяється
самому процесу спілкування та учбовій стуації в аудиторії.
Інтерактивні технології та методики викладання, у яких закладено розвиваючий
потенціал, створюють необхідні передумови для розвитку мовленнєвої компетенції
студентів, а також для піднесення на новий рівень професійної та загальної культури
спілкування.
Інтерактивні методи навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах – це
методи, що сприяють комунікації між викладачем і студентами. Базовим принципом інтерактивного методу є принцип колективної взаємодії, тобто професійн-орієнтована та соціально-інтерактивна діяльність студентів є тим тлом, на якому відбувається досягнення
ними певних комунікативних цілей. В якості прикладів застосування інноваційних методів
інтерактивного навчання професійному спілкуванню можна навести такі форми занять:
1) групова дискусія (характеризується вільною і відкритою комунікацією, цілеспрямованістю, знайомством із фактами, груповою відповідальністю);
2) групові проекти (вимагають від студентів великого обсягу досліджень);
3) мозковий штурм (полягає в генеруванні великої кількості творчих ідей та їхніх
рішень за короткий період часу);
4) метод вивчення випадку (полягає у поєднанні інтерактивності студентів під час
пошуку вирішення проблеми з активними коментарями викладача).
Загалом інтерактивний підхід до навчання іноземної мови виробляє сумарний ефект,
виражений у тому, що на тлі адекватного освоєння знань формуються:
- вміння співпрацювати;
- комунікативна компетентність;
- толерантність (прийняття інших).
У процесі інтерактивного навчання подача знань відбувається у найрізноманітніших
формах. Особливістю пропонованої інформації є те, що студент отримує її не у вигляді
готової системи від викладача, а засвоює її в процесі власної діяльності. Завданням викладача є створення ситуації для так званого активного навчання студента . У подібних
ситуаціях студент спільно з іншими набуває уміння перетворювати на знання те, що спочатку становило проблему або викликало труднощі.
До того ж, студент у процесі активної взаємодії як з викладачем, так і з іншими учасниками навчання, поступово формує навички оперування системою апробованих видів
діяльності по відношенню до себе, соціуму та світу взагалі, засвоює різні механізми здобуття інформації. Тому знання, отримані студентами, є одночасно інструментом для їхніх
самостійних напрацювань.
Мета активного навчання – це створення викладачем певних умов, за яких студент
сам набуває і конструює та розвиває власні знання та навички.
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Це є принциповою відмінністю цілей активного навчання від традиційної системи
освіти. Використання прийомів інтерактивного навчання на практиці та досвід роботи
з різними по рівню розвитку студентами переконують в тому, що ці форми при їхньому
систематичному застосуванні дійсно дозволяють кожному студенту відчувати себе в “
контексті ” спільної роботи, формують комунікативну готовність до спілкування, сприяють розвитку особистісної рефлексії, діють на становлення активної позиції у навчальній діяльності.
Психологи зазначають важливість взаємодії студентів один з одним, мотивуючи це
тим, що міжособистісне консультування, або навчання, коли викладач надає студентам
можливість самим контролювати одне одного, є ефективним способом засвоєння знань.
Важливим механізмом зняття психологічних мовних бар‘єрів є те, що в процесі багатосторонньої комунікації студенти мають можливість ділитися власними думками, враженнями та відчуттями в межах визначеної теми, зробити власні висновки та вислухати
думку не лише викладача, але й інших членів групи. Взаємодію між студентами у формі
багатосторонньої комунікації уможливлює, з одного боку, оволодіння ними навичками
міжособистісного спілкування (вміння слухати та відтворювати почуте, роз’яснювати,
ставити запитання, тощо), з іншого боку, зміна викладачем умов, за яких будується ця
взаємодія. В основному це стосується застосування принципів змагання та співпраці
у навчальному процесі. Викладачі, які працюють у традиційній системі навчання, також
часто використовують принцип змагання, проте сутність його полягає в тому, що перемога одного обов’язково базується на програші іншого. З одного боку це стимулює студентів до активної роботи. Проте очевидним також є той факт, що програш може досить
сильно понизити самооцінку і демотивувати особистість продовжувати навчання. Тож
ефективність даного підходу видається достатньо спірною.
У стратегії активного навчання взаємодія між студентами будується на принципі
співпраці, сутність якого можна висловити наступним чином “ Я виграю в тому випадку,
якщо виграєш ти ” [2: 38]. Застосування принципу співпраці в процесі активного навчання сприяє не тільки ефективному засвоєнню знань, а й розвитку навичок соціальної
взаємодії, заохочує студентів до плідної міжособистісної комунікації.
На сучасному етапі розвитку навчальних методик триває модернізація процесу викладання іноземних мов професійного спрямування у вищій школі, йде активний пошук
шляхів його вдосконалення. Саме тому в ряді випадків, надаються переваги інтерактивним технологіям, що сприяють розвитку пізнавальної та творчої активності студентів,
формуванню комунікативної, мовленнєвої та міжкультурної компетенцій у середовищі,
близькому до професійної сфери їхньої діяльності. Таким чином, всі групи інтерактивних методів навчання в тій чи іншій мірі стимулюють мотивацію, творчу активність і
спрямованість студентів у процесі отримання знань і оволодіння ними професійними
вміннями та навичками.
Серед базових методичних принципів інтерактивного підходу у викладанні іноземних мов виділяють:
- взаємне спілкування іноземною мовою з метою прийняття та опанування автентичної інформації;
- спільна діяльність, що характеризується взаємозв’язком трьох об’єктів: виробника інформації, реципієнта інформації та ситуативного контексту;
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- зміна традиційної супервайзівської ролі викладача у навчальному процесі, перехід до більш демократичного стилю спілкування;
- рефлективність навчання – свідоме та критичне осмислення акту комунікації, та
його мотивів, а також якості й ступеня освоєння мови як викладачем, так і студентами [9: 33].
Ефективність процесу навчання залежить від реалізації наступних принципів:
1. комплексного підходу до процесу навчання
на комунікативно-ситуативній основі (реалізується у використанні всіх видів мовленнєвої діяльності);
2. інтерактивності (передбачає, що в ході навчального процесу студенти не тільки
набувають знання та вміння, а й змінюються самі в результаті виконання ними предметних дій);
3. диференційованого підходу;
4. обліку індивідуальних особливостей;
5. варіативності режиму роботи (передбачає обмін інформацією на груповому та
індивідуальному рівнях, а також поєднання аудиторної та самостійної поза-аудиторної
роботи із залученням сучасних засобів зв’язку);
6. проблемності (пошук та постановка перед студентами завдань, які не тільки викликають особистісну зацікавленість, а й вимагають залучення інших, а не тільки мовно-комунікативних, навичок та знань, відіграє велику роль у формуванні інтересу до
змісту навчання і самої навчальної діяльності, що, у свою чергу, підвищує навчальну
мотивацію).
Важливим аспектом процесу вивчення іноземної мови є не тільки уміння студентів
працювати в групі, де основним компонентом є дискусія з її базовим принципом почергових висловлювань, а й оволодіння навичками робити більш об’ємні за обсягом презентації на задану тему. Оптимально методикою для цього є проектна. Метод проектів надає
студентам можливості навчитись самостійно шукати шляхи вирішення поставленої проблеми, знаходити та відбирати необхідну інформацію, аналізувати її та робити власні
висновки, презентувати матеріал широкій аудиторії. Метод проектів розвиває творчий
потенціал студента та поглиблює зацікавленість вивченням іноземної мови, а тому до
нього широко вдаються викладачі при організації самостійної роботи студентів.
Розробка навчального проекту включає такі основні етапи: підготовчий, організаційний,
виконавчий, рефлексивний. На кожному етапі студент подає короткий звіт про виконану
роботу, створює своє власне портфоліо, а в кінцевому результаті захищає проект, що
розкриває як знання теоретичного матеріалу, так і уміння застосовувати їх на практиці,
а також здатність відстоювати власну позицію. Метод проектів як один із видів самостійної роботи уможливлює максимальну реалізацію індивідуального підходу до студентів з
різним рівнем знань і є дієвим засобом для розширення їхнього рецептивного лексичного запасу та підвищенню інтересу до іноземної мови.
Як зазначалося вище, у процесі навчання іноземним мовам паралельно з іншими методиками, усе більшої ваги набуває використання різноманітних інформаційних технологій: мультимедійних засобів та можливостей, наданих інтернет-мережею. Зростаюча
популярність даних ресурсів пояснюється їхнім величезним освітнім потенціалом, зручністю у використанні та доступністю цих засобів, оскільки сьогодні у кожному вищому навчальному закладі є мультимедійні аудиторії та комп’ютерні класи, під’єднанні до
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мережі Інтернет, а переважна більшість студентів має комп’ютер та доступ до Інтернету
вдома. Крім того, відкриваються широкі можливості для самостійної роботи студентів,
такі як праця з текстами, аудіо та відеоматеріалами, спеціальними програмами, спілкування з носіями іноземної мови в режимі он-лайн, тощо.
Застосування інформаційних технологій при викладанні іноземних мов має такі
основні напрямки:
1. створення сайтів викладачів та ведення on-line-журналів (блогів);
2. використання спеціалізованих навчальних та репрезентативних комп’ютерних
програм.
Програмні продукти, які допомагають оволодіти іноземною мовою можна розподілити на чотири основні категорії:
1. Електронні словники (Lingvo, Webster’s Dictionary, Longman Dictionary, Macmillan
English Dictinary та інші), що не тільки надають можливість швидко знаходити слово з
усіма його значеннями та можливими граматичними формами, а й прослухати варіанти
вимови даного слова та ознайомитись із прикладами його вживання в різних контекстах.
2. Електронні перекладачі, що дозволяють перекладати великі тексти
3. (Prompt, Magic Goody та інші). Проте, слід наголосити, що дані програми не завжди
надають переклад, який відповідає усім синтаксичним та стилістичним нормам мови.
4. Програми для вивчення іноземної мови, орієнтовані на різні вікові й професійні
категорії та рівні володіння мовою. Можуть активно використовуватися на різних етапах
роботи з лексичним та граматичним матеріалом.
5. Програми для тестування з іноземної мови (електронне тестування з TOEFL,
IELTS та ін.) служать для перевірки та контролю знань, визначення загального рівня
володіння іноземною мовою.
Інформаційні технології мають ряд переваг у порівнянні з традиційними методами
навчання іноземним мовам. Мультимедійні засоби дозволяють суттєво збільшити інформативну ємність мовного матеріалу та розширити спектр навчальної діяльності студентів. Більша наочність представленого матеріалу (застосування кольору, звуку, відео,
тощо), в свою чергу, призводить до підвищення пізнавальної активності та підсилення
мотивації студентів до засвоєння іншомовного матеріалу. Швидкий зворотній зв’язок
із викладачем, відповідно, дозволяє індивідуалізувати процес навчання, а також значно
оптимізує самостійну роботу.
Окремим аспектом роботи зі студентами є перегляд іншомовних художніх фільмів з
попереднім і наступним виконанням спеціально розробленого комплексу вправ, направлених на засвоєння та застосування мовленнєвого матеріалу фільму. Доцільно обирати
відеоматеріал, який відповідає передбаченим навчальною програмою темам, оскільки це
сприяє підвищенню пізнавальної активності студентів, надає їм можливість отримати
великий обсяг соціокультурної інформації. Попередні вправи звичайно складаються із
запитань та завдань на прогнозування змісту фільму, роботу з лексикою, налаштування студентів на сприймання відповідного матеріалу, активізацію фонових знань. Після
перегляду відеозапису студенти мають зробити вправи, які виявляють рівень розуміння побаченого, а також розвивають навички аудіювання, говоріння, читання та письма.
Вагомим внеском в актуалізацію лексико-граматичного матеріалу відеофільму є його обговорення та виконання творчих письмових завдань.
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Варто також згадати й інші технічні інновації, що здатні інтенсифікувати та оптимізувати процес отримання та засвоєння іншомовного матеріалу: розповсюдженим явищем стало використання інтерактивних дошок, сенсорних екранів, на які зображення
з комп‘ютера подається за допомогою спеціального проектору. Це допомагає створити
відеоряд, що разом із синхронно запущеним аудіороликом дозволить максимально підключити органи чуття до процесу запам’ятовування.
Підсумовуючи вище сказане можна із впевненістю стверджувати, що рівень сьогоденної педагогічної науки цілком відповідає вимогам сучасності, а найширший спектр
навчальних методик і можливостей, разом з новітніми інформаційними технологіями зайняли належне місце в освітньому процесі, зокрема у процесі навчання іноземним мовам, і стали не тільки надійними помічниками викладачів, а й активно застосовуються
тими, хто вирішив опанувати іноземну мову самостійно.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Бонуэлл Ч.К., Сазерленд Т.Е. Непрерывность активного обучения: выбор видов
деятельности для активизации учебной работы студентов в аудитории / Пер. с
англ. Л.Г. Кирилюк // Университетское образование от эффективного преподавания к эффективному учению. Сб. рефератов статей по дидактике высшей школы /
Белорусский государственный университет. Центр проблем развития образования.
Мн., 2001. – С. 47–66.
2. Грігальчік Є.К., Губаревич Д.І. Навчаємо інакше. Стратегія активного навчання //
Мінськ: МОГО В“БІП-СВ”, 2003. – 181 с.
3. Загальна методика навчання іноземних мов: Хрестоматія / Сост. Леонтьєв А.А. – М.:
Русс. яз., 1991. – 350 с.
4. Пасів Є.І., Кузовлев В.П., Коростельов В.С. Мета навчання іноземній мові на сучасному етапі розвитку суспільства// Иностр. яз. в школе. – М.: 1987, – № 6.
5. Пассов Е.И. Коммуникативность – основное направление современного обучения
иностранным языкам. // В кн.: Коммуникативность обучения – в практику школы:
Из опыта работы. Книга для учителя / Под ред. Е.И.Пассова. – М.: Просвещение,
1985. – 127 с.
6. Пометун О.І. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід /
О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.
7. Сепир Э. Коммуникация / Избранные труды по языкознанию и культурологи /
Э.Сепир. – М.: 1993, С. 211.
8. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. / Г.О. Сиротенко –
Х. : Основа, 2003. – 164 с.
9. Складові реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі / [Бібік Н.М.,
Ващенко Л.С., Локшина О.І. та ін.] // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики /Під заг.
ред. О.В.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 112 с.
10. Holliday A. Appropriate methodology and social context.  Cambridge, CUP, 1994. 237 p.
11. Grimeberg M.M., Sykes R.N. Students attitudes to the keyword method of language
learning. – Language Learning Journal, 1991, № 4. – p. 60-62.
1.

154

12. Littlewood W.T. Communicative language teaching: an introduction. – Cambridge:
Cambridge University Press, 1981. – 108 p.
Горбаченко А., ассист.
КНУ имени Тараса Шевченко, Киев
Малий А., кандидат филологических наук, преп.
КНУ имени Тараса Шевченко, Киев
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК
СПОСОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В статье рассматривается самый широкий спектр методик и технологий,
которые успешно применяются в процессе обучения иностранным языкам, в частности рассмотрены принципы коммуникативного подхода и его разновидности – интерактивного подхода; проанализированы возможности использования разнообразнейших
информационных и мультимедийных средств обучения иностранным языкам.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, коммуникативный подход,
интерактивный подход, информационные и мультимедийные средства обучения
Gorbachenko A., assistant professor
Kyiv national Taras Shevchenko university, Kyiv
Maliy А., assistant professor
Kyiv national Taras Shevchenko university, Kyiv
APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS THE INTENSIFICATION
MEANS OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE
The article considers the widest spectrum of methodologies and techniques which are
successfully used in the process of teaching foreign languages. In particular the principles
of communicative approach are analyzed as well as its subdivision, interactive approach; the
potentialities of using various information technologies and multimedia means of teaching are
also analyzed in the article.
Key words: communicative competence, communicative approach, interactive approach,
information technologies, multimedia means.

155

УДК 821.01.4
Олексюк О. М., доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник
Інститут вищої освіти НАПН України, Київ
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ ОСВІТІ:
СУЧАСНИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС
У статті проаналізовано погляди сучасних учених на сутність компетентнісного
підходу. Розкрито особливості упровадження компетентнісного підходу та показано
шляхи його реалізації у вищій школі.
Ключові слова: компетентнісний підхід, дискурс, компетентність, компетенція,
вища освіта.
Останнім часом компетентнісний підхід до професійної підготовки фахівців у вищій
школі став предметом активних обговорень у вітчизняному та зарубіжному педагогічному
співтоваристві. Попри загальне зростання дослідницької активності, проблема компетентнісної освіти перейшла в площину практичних розробок. Це стосується переважно виявлення майбутніх фахівців із метою створення стандартів нового покоління. Здійснюється
спроба врахування особливостей вітчизняного ринку праці й значно менше розглядається
необхідність конструювання компетенцій у процесі європейського освітнього діалогу. На
сьогодні існує багато публікацій з широкими переліками компетенцій за певними спеціальностями. Чисельні дискусії з приводу номенклатури і класифікації компетенцій дуже
важливі, але не можуть замінити осягнення їх сутності та ідентичності. Існує думка, що в
компетентнісному підході, як і в будь-якому іншому предметі науково-пізнавальної і практичної діяльності, слід виділяти два аспекти: явище і сутність. Оскільки проникнення в
глибину речей завданням науки, у науковому плані проблема компетентнісного підходу
має розв’язуватися не лише як фіксація його проявів у педагогічній практиці, а передусім
як осмислення сутності компетенцій та компетентностей [1, с. 9].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Активізація компетентнісного дискурсу, підвищений інтерес наукового співтовариства до цієї проблеми, велика кількість
наукових статей та монографій, присвячених їй, ще не привели до оформлення єдиної
концепції. На сьогодні у вітчизняній та зарубіжній науці все ще існують розбіжності в
осмисленні сутності понять «компетенція» і «компетентність» (В. Андрущенко, Є. Бондаревська. К. Вудраф, А. Вербицький, Д. Єрмаков, В. Луговий, О. Зіневич, Н. Хомський.
Х. Тхагапсоєв та ін.). Узагальнюючи погляди вчених, можна констатувати, що більшість
із них визначають компетенції як нормативні вимоги до змісту освіти, а компетентність –
як сукупність взаємопов’язаних якостей особистості, котрі визначають успішне виконання того чи іншого виду діяльності.
Існує й інша думка щодо сутності компетентнісного підходу, яка представляє не
лише педагогічний, а й широкий соціокультурний дискурс. Виступаючи проти ототожнення понять «компетенція» та «кваліфікація», учені підкреслюють, що насправді проблема співвідношення понять криється в дилемі «освіта – економічний прогрес». Компетентнісно орієнтована освіта – це істинний рушій соціально-економічної модернізації,
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а компетентнісна людина – розвинена особистість, індивідуальність. До речі, Дж. Равен
у своїй теорії компетенцій співвідносить компетентності не з освітою, а з суспільством,
типами соціальності та з мотивами соціальної дії, виокремлюючи 40 компетенцій. Автор
спирається на такі особистісні якості, як «здатність», «готовність», «відповідальність»,
«упевненість» у діях і соціальній поведінці. Саме це, з нашого погляду, можна вважати
як девізом компетентнісного підходу: «Не для школи, для життя навчаємося» [8].
Мета статті – здійснити термінологічний дискурс компетентнісного підходу та
з’ясувати форми співвідношення компетенцій з духовним потенціалом особистості.
Відповідно до предметної структури змісту освіти, як правил, виділяють три рівні
компетенцій: ключові (загальнокультурні), професійні та предметні. У межах європейського проекту в реалізації компетентнісного підходу в сфері вищої професійної освіти
«Tuning Educational Structures in Europe» виділено 85 компетенцій. До переліку компетенцій включаються переважно соціально-економічні. Однак, як справедливо стверджує
більшість дослідників, соціально-економічні компетенції як нормативні вимоги до змісту освіти покликані констатувати, описувати ті явища, які відбуваються на ринку праці,
і пристосувати освіту до них. Разом із тим, реально існує ризик втрати інноваційного
потенціалу компетентнісного підходу, адже поза увагою залишається духовна сфера особистості. Ця ситуація ставить на порядок денний педагогічної науки нові питання. Для
пошуку відповідей на них звернемося до аналізу сучасних концепцій.
Розглядаючи процес становлення парадигмального підходу в освіті Х. Тхагапсоєв
[6] ставить питання про міру компетентності та форми співвіднесеності компетенцій з
типом особистості та професійною ідентичністю людини. Автор гостро критикує формулювання великої кількості компетенцій, зазначаючи, що в європейських дискурсах
категорії «компетенція» і «компетентність» набувають соціологічних та соціально-філософських смислів, покликані виразити особливості епохи і типу особистості. Звідси
випливає висновок: компетентнісний принцип є способом проектування сутнісних сил
суспільства на сферу освіти, а також основою проектування парадигми і моделей освіти. Категорія «компетентність», зазначає Х. Тхагапсоєв, «виражає і проектує на освіту
виклики часу, його запити і той чи інший тип особистості та професійності» [6, с. 13].
У цьому смислі компетентнісний підхід – це спосіб і механізм проектування моделей
освіти і корегування її орієнтирів у межах існуючої парадигми освіти чи формування
нової парадигми освіти як сукупності багатьох моделей. Не менш важливим є ключове
питання автора про кількість компетенцій для тієї чи іншої професійної компетентності.
Адже навіть сума найкращих компетенцій не гарантує професіоналізм людини, багато
залежить від особистісних якостей, від персональної ідентичності людини.
Ці ідеї уможливлюють розроблення форм і типів соціальної ідентичності, породжених комбінаціями компетенцій і компетентностей. З нашого погляду, такі смислові
потенціали освіти, як «компетенція» та «ідентичність», лежать в основі духовного потенціалу особистості, адже навіть сума найкращих компетенцій не гарантує осягнення
духовних цінностей суспільства.
У концепції О. Зіневич [2] загострюється питання інноваційного потенціалу
компетентнісного підходу. Який має сприяти переходу до некласичної моделі всієї
системи освіти. Знання, що складають зміст освітнього процесу, – це знання, співвіднесені не лише з особливостями засобів наукової та освітньої діяльності, а й із
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зовнішніми ціннісно-цільовими структурами. Авторка підкреслює, що інноваційність
компетентнісного підходу поєднана з кризою гуманітарності і веде до трансформації
основоположної гуманітарної мети – творення суб’єкта, особистості як носія духовних
цінностей суспільства.
Орієнтація на розв’язання проблем у різних сферах і видах діяльності послуговує
структурній та змістовій інтеграції відбору компетенцій. Зазначимо, що більш системно і
науково обґрунтовано компетентності можна згрупувати, враховуючи види людської діяльності в системі суб’єкт-об’єктних і суб’єкт-суб’єктних відносин [4]. У цьому контексті
можна виділити п’ять видів компетентностей: інтелектуально-знаннєві, творчо-інноваційні, ціннісно-орієнтаційні, діалогово-комунікаційні та художньо-творчі [4].
Не претендуючи на повноту розв’язання проблеми, виділимо деякі важливі, з нашого
погляду, аспекти сучасного дискурсу компетентнісного підходу у вищій школі.
По-перше, для визначення сутності та шляхів реалізації компетентнісного підходу
слід виявити його зв’язки з провідними концепціями, які складають наукові основи сучасної освіти.
Останніми роками у зв’язку зі змінами картини світу змінюється погляд на людину,
її формування й розвиток. Сьогодні можна стверджувати, що реалізація вищого «Я» людини можлива лише через пізнання нею своєї внутрішньої природи. Дедалі більш поширеними стають ідеї, що стосуються саморозвитку особистості, її духовного потенціалу
і здатності до творчої реалізації. Фокус пізнання зміщується із соціальних структур на
людську індивідуальність, на суб’єктність. Суспільство стрімко рухається до антропоцентризму, а цей принцип зміг увійти в сучасну педагогіку лише тому, що він відображає
глибокі зміни у соціальній реальності.
По-друге, необхідно чітко розмежовувати знання в традиційному навчанні, які розглядаються як збереження в пам’яті та вміння відтворювати основні факти науки, і компетентнісні знання.
Компетентнісний підхід, упроваджуючись в освітній процес вищої школи, сприяє переходу до некласичної моделі, що ґрунтується на новому типі постнекласичної раціональності. Знання в змісті освітнього процесу – це знання, співвіднесені не лише з особливостями засобів освітньої діяльності, а й із зовнішніми ціннісно-смисловими структурами,
що пов’язують внутрішні цілі із зовнішніми культурними цінностями і нормами. Духовне
«Я» суб’єкта співвідноситься із загальнокультурним потенціалом – базовими соціокультурними цінностями. Від ступеня сформованості ціннісного ядра особистості залежить
те, чим насправді стануть сформовані компетентності студента. Ми поділяємо думку В.
Лугового про те, що як і правильна система знань, запропонована та освоєна, сприяє життєвій успішності людини, підвищуючи її адаптивність до пізнаного і прогнозованого світу,
так і доцільна система цінностей, у разі її прищеплення – сприйняття – призводить до
успіху через доцільну людську орієнтацію і мобілізацію. Емоційно-почуттєва (ціннісна)
пріоритетність у царині об’єктів не менш важлива, ніж абстрактне осмислення (розуміння)
об’єктивного світу [4]. У такій інтерпретації знання виступають у ролі орієнтира при визначенні людиною напряму своєї діяльності. Вони тісно пов’язані з уміннями, а також із
нормативно-регулятивними механізмами особистісного потенціалу.
По-третє, сучасний термінологічний дискурс компетентнісного підходу до професійної підготовки особистості передбачає фундаментальність освіти, тому заміна теоре158

тичних знань на практиці є неприпустимою. Фундаменталізація є пріоритетом галузей
і методів пізнання, що мають універсальне значення для професійної підготовки фахівця. Оптимальним варіантом для розроблення методичної системи навчання на принципі
компетентнісного підходу можуть стати компетентнісні задачі. У межах міжнародних
досліджень конструювання К-задач характеризується такими складовими: контекст (соціальний, глобальний, особистісний), знання про світ, уміння застосовувати наукові знання в життєвих ситуаціях та інтерес до професій.
По-четверте, розробка методики діагностування компетентностей як ключових передбачає використання конкретних діагностичних методів. Розглядається питання про
те, які з конкретних діагностичних методик, що застосовуються у психології та педагогіці для вивчення окремих ключових компетенцій, можуть бути використані при діагностиці рівнів сформованості кожної з них. Поряд із традиційними методиками діагностування (педагогічний моніторинг, зрізовий та лонгітюдний методи, анкетування, тестування, рейтинг та ін.) підвищується інтерес дослідників до розробки і вдосконалення
методів, спрямованих на дослідження індивідуальної неповторності кожного окремого
суб’єкта. Традиційні психолого-педагогічні методи пізнання особистості спрямовано насамперед на визначення індивідуальних відмінностей, наявність чи відсутність окремих
рис, якостей, а не на вивчення індивідуальності як такої. З огляду на це, останнім часом
підвищується актуальність пошуку таких методів пізнання особистості, які б дали змогу
дослідити здібності як індивідуально-психологічні особливості та вроджені передумови,
обдарованість у виконанні тієї чи іншої діяльності.
По-п’яте, сучасне розуміння компетентності передбачає обов’язкове включення майбутнього фахівця в міждисциплінарні зв’язки. Загальною методологічною основою компетентнісного підходу має стати інтеграція освітнього простору. Контекст оволодіння
ціннісним простором освіти потенційно передбачає пошук інтегрованих знань, в основі
якого використання в класичній структурі наукового пізнання некласичних підходів. У
цьому зв’язку дедалі більше піддається сумніву можливість існування «чистого» негуманітарного знання, що ґрунтується на законах, аналогічних законам класичного природознавства.
Цілком погоджуючись з авторами проаналізованих вище концепцій інтегративного знання в мистецькій освіті, зауважимо, що проблеми сучасної дійсності вимагають розробки нових наукових підходів, орієнтованих на виявлення головних напрямів науково-педагогічної діяльності з врахуванням глибини кардинальних зрушень,
які принципово змінюють людське співтовариство. Утворені при цьому опозиційні
пари проблем глобалізації світового простору – збереження національних культур,
прискорення темпів науково-технічного прогресу – ціннісного статусу науки і мистецтва тощо – створюють предметне поле для інтегративного знання. На передній
план виходить новий, вищий рівень інтеграції знань, пов’язаний із законами самоорганізації Універсуму.
Реалізація вищевикладеного в освітньому середовищі вищого навчального закладу
забезпечить розв’язання стратегічного завдання – підготовку професійно компетентних,
конкурентоздатних і мобільних фахівців, здатних адаптуватися до динамічного розвитку
професійного середовища, постійно підвищувати свій професіоналізм.
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МОДЕЛЬ, СИНТЕЗИРУЮЩАЯ ЗАДАЧИ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
И МЕДИАКРИТИКИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ И АНАЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ, ИХ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
К МЕДИАОБРАЗОВАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ *1
В теоретической модели, синтезирующей задачи медиаобразования и медиакритики для эффективного развития медиакомпетентности и аналитического мышления
будущих педагогов, их целенаправленной подготовки к медиаобразованию школьников,
представлены следующие компоненты: 1) начальный констатирующий компонент:
констатация и анализ уровней медиакомпетентности (включая развитие аналитического мышления) по отношению к медиа и медиатекстам в данной аудитории на начальном этапе обучения; 2) формирующий компонент: теоретическая составляющая
(блоки теоретической подготовки аудитории в области медиаобразования и медиакритики), то есть изучение аудиторией методов и форм медиаобразования; и практическая
составляющая (блок аналитической и креативной деятельности аудитории по отношению к медиа; блок технологии подготовки аудитории к медиаобразованию школьников);
3) итоговый констатирующий компонент (блок проведения тестирования аудитории
с целью выявления итоговых уровней медиакомпетентности (включая развитие аналитического мышления) аудитории; блок анализа результатов тестирования аудитории с целью выявления итоговых уровней медиакомпетентности (включая развитие
* Cтатья написана при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ). Проект № 14-18-00014 «Синтез медиаобразования и медиакритики в процессе подготовки будущих педагогов».
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аналитического мышления) аудитории; 4) результативный компонент: повышение
уровней медиакомпетентности аудитории, в том числе – на материале анализа взаимоотношений медиа и социума и анализа медиатекстов разных видов и жанров.
Ключевые слова: модель, медиаобразование, медиаграмотность, медиакритика, медиакомпетентность, аналитическое мышление, студенты, учителя, педагоги,
школьники.
Во времена читающей массовой аудитории СССР признаками профессиональности
в медийной критике считались: «во-первых, постоянная работа в данной области, вовторых, более или менее узкая специализация, и, в-третьих, авторитетность, общепризнанность. Кроме того, необходимым стимулом для профессионального роста работника
всегда будет постоянный и растущий спрос на его труд» [Дьяченко, 1967, с. 39]. Думаю,
большинство из этих признаков профессионализма в современной медийной критике
остается столь же актуальным, кроме, разве что, «общепризнанности», т. к. в нынешней
социокультурной и медийной ситуации очень трудно представить себе хотя бы одного
«общепризнанного» медиакритика. Конечно, он может иметь авторитет в профессиональных кругах, быть востребованным в смысле ежегодно растущего количества посещений его интернет-страницы, но в нынешнем перенасыщенном информацией мире
трудно себе представить медиакритика, столь же широко популярного, как, например,
В. С. Саппака (1921-1961) в 1960-х или В. П. Демина (1937-1993) в 1960-х – 1970-х.
Тем не менее, не стоит недооценивать роль медийной критики в современном мире,
так как «с резким увеличением источников информации появилась необходимость проверять и перепроверять полученные сведения. При этом на первый план выходит культура
восприятия сообщений, отсев некачественных данных, а также так называемых «утечек»
и «сливов» компромата. … Общественность должна знать, что любая информация – манипулирование и научиться определять по возможности большее число заинтересованных
сторон, относящихся к каждому передаваемому сообщению. Таким образом, каждый человек должен выработать собственный критический взгляд на деятельность современных
СМИ. В этом состоит одна из главных задач медиакритики» [Баканов, 2008b].
Увы, медиакомпетентность населения, включая школьников и студентов, оставляет желать много лучшего, «нельзя забывать, что большая часть зрителей не обладает
таким важнейшим социально-психологическим инструментом фиксации художественных смыслов, как чувство дистанции, необходимое для того, чтобы освободиться от пут
идентификации. Все, кто способен хоть как-то считывать и интерпретировать семиотические смыслы продуктов творчества, должны уметь дистанцироваться от рассказанной
авторами истории. Подавляющее же большинство населения мира, и наша страна здесь
не исключение, не способны выйти за пределы сюжета. Поэтому естественно, что зрители живут в том придуманном мире, который демонстрируется с экрана, переживая его
как реальный. Разницу они не чувствуют» [Дондурей, 2004].
Более того, медиа, озабоченные рейтингами, «торгуют фрустрациями, негативными
эмоциями и низменными инстинктивными устремлениями зрителей, продавая людей,
завороженных огоньком голубого экрана, рекламодателям, «окучивающих» их рекламой. Получается так: «свобода слова» в рекламно-коммерческой модели телевидения
оборачивается рекламным рабством, торговлей «поголовьем телезрителей» [Шариков,
2007, с. 316-317].
162

Еще лет 20 назад человеку, желающему быть в курсе широкого спектра мнений медиакритики, необходимо было либо подписаться на десятки печатных изданий, либо
регулярно ходить для их чтения в библиотеки (а там были на 90% только советские/российские издания, западная пресса была доступна немногим специалистам). Высказать
свое собственное мнение о медийном процессе в печати человек первой половины 1990х (как и предыдущие лет двести) мог только в том случае, если его письмо в редакцию
газеты/журнала в той или иной степени устраивало редакцию, и она принимала решение
о ее публикации в соответствующем раздела писем/откликов читателей.
Сегодня ситуация изменилась радикально: 1) интернет-версии большинства российских и зарубежных газет и журналов доступны практически любому желающему, но
главное – любой желающий и на любом языке может разместить в сети свои размышления, мнения как о проблемах взаимоотношений общества и медиа, так и о конкретных
медиатекстах. К примеру, сетевые порталы http://mediaeducation.ucoz.ru/, www.kino-teatr.
ru, http://www.afisha.ru/, http://www.cinematheque.ru/, http://www.kinopoisk.ru/, www.imdb.
com, www.telekritik.ru, http://mediakritika.by/, http://www.mediacompolicy.org/articles/mediacriticism/, http://shmacek.faculty.noctrl.edu/media_criticism_links.htm и многие другие позволяют не только профессионалам (http://old.kpfu.ru/f13/rbakanov/index.php?id=8, http://www.
novayagazeta.ru/profile/412/, http://www.rg.ru/Telenedelia-s-IUriem-Bogomolovym/, http://
bogomol37.livejournal.com/, http://journalist-virt.ru/search/?search=вартанов, http://valerykichin.livejournal.com/, http://ru-bykov.livejournal.com/ и др.), но и медиакритикам-любителям свободно высказывать свои мнения по любому медийному (и не только медийному)
поводу. Плюс к этому можно добавить бесчисленные блоги, форумы, комментарии, твиттерные ссылки и пр.
При этом по сравнению с массовой медиакритикой в печатных изданиях, сетевая
медиакритика имеет ряд преимуществ: 1) сиюминутность, оперативность публикаций
автора и реакции на них читателей; 2) возможность организации дискуссии по обсуждаемым вопросам; 3) возможность для любого интернет-пользователя развивать свои аналитические умения по отношению к деятельности медиа, к конкретным медиатекстам
[Баканов, 2010а].
И здесь надо отметить, что многие современные газеты нередко избегают такого
традиционного в прошлом, но «неформатного» сегодня жанра медиакритики как рецензия. Так в изданиях первого десятилетия XXI века было выявлено «всего 3% рецензирующего типа критики в общем объеме всех аналитических публикаций о телевидении. Для сравнения: проблемно-постановочный тип критики содержится в 62%
выступлений, описательный – в 18%, комментирующий – в 17%. Причем процент
рецензирующего и комментирующего типов критики на протяжение десятилетия снизились с 22,7% и 35% в начале десятилетия. Наиболее резкий спад наблюдался у рецензирующего типа критики» [Баканов, 2010b]. Более того, «к сожалению, в настоящее
время все чаще газетные полосы освобождаются от журналистских выступлений, призванных содействовать развитию у читателей мыслительной активности и способностей критического осмысления реальности, «в пользу» текстов, направленных на удовлетворение развлекательных потребностей публики и ее большого (судя по рейтингам)
интереса к частной жизни известных людей» [Баканов, 2008a, с.39]. Об этом же пишет
и известный медиакритик С. Муратов: «Проблемные и социально-прогностические
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выступления становились редки, как алмазы. Рецензии съежились до размеров реплик.
Творческие поиски на экране уже не поддерживались экспертными оценками. Они тонули в суммарном мнении анонимного большинства. Потребность в эстетическом анализе отпадала вместе с самим предметом анализа. Зато астрономически вырос спрос
на анонсы, рекламы и сплетни о личной жизни экранных звезд» [Муратов, 2001, с.122].
Зато в сети, не обремененной подсчетом печатных знаков на газетно/журнальной
странице, рецензий на медиатексты очень много: порой на только что вышедший медиатекст (книгу, фильм, телепередачу и пр.) можно прочесть сразу несколько десятков
обстоятельных рецензий.
В целом относительно проблем профессиональной медиакритики трудно не согласиться с Р. П. Бакановым: закрытой зоной остаются многие экономические и политические аспекты деятельности СМИ; медиакритика часто ограничивается пересказом сюжетов медиатекстов, избегая обобщений, выявления достоинств/недостатков медиатекстов
с точки зрения художественного мастерства, логики подачи материала, постановки конкретных социальных проблем; многие медиакритики не имеют соответствующего образования, часто полагаясь на свою собственную логику, знание молодежного сленга
и эмоциональность [Баканов, 2009, с.280-281].
В 1980-х – 1990-х годах – начале ХХI века в России и за рубежом было опубликовано немало книг, статей, исследований, посвященных как проблемам как медиаобразования, так и медиакритики [Д. Брайант и С. Томпсон; Г. В. Грачев и И. К. Мельник;
И. М. Дзялошинский, Д. В. Жмуров, С. Г. Кара-Мурза, А. П. Короченский, С. А. Муратов, Г. Г. Почепцов, Д. Рашкофф, Дж. Поттер, Л. Мастерман, Д. Бэкингем, Р. Хоббс,
Ж. Гонне, Э. Бевор, С. Ауфенангер, Б. Бахмайер и др.], образования на материале различных видов медиа [Л. М. Баженова, О. А. Баранов, Е. А. Бондаренко, Е. Л. Вартанова,
В. А. Возчиков, М. В. Жижина, А. А. Журин, Л. С. Зазнобина, Н. Б. Кириллова, А. П. Короченский, И. С. Левшина, С. Н. Пензин, Е. С. Полат, Г. А. Поличко, А. В. Спичкин,
Ю. Н. Усов, И. А. Фатеева, А. В. Федоров, А. В. Шариков, Н. Ф. Хилько, Е. Н. Ястребцева, Л. Мастерман, К. Бэзэлгэт, Д. Букингэм, Э. Харт, Б. Бахмайер, Ж. Гонне, Ж. Жакино
и др.]. В России поток медиаобразовательных исследований усилился особенно со времени радикального изменения политической и социально-экономической жизни в стране (с начала 1990-х годов). Однако работы, касающиеся тематики синтеза медиаобразования и медиакритики до сих пор встречаются относительно редко.
Зарубежные исследователи (в первую очередь – Д. Букингэм, Ж. Гонне, Б. Бахмайер
и др.) исследовали эту тему глубже. Однако ни в России, ни за рубежом до сих пор не
было исследований, касавшихся разработки концептуальных инновационных моделей,
синтезирующей задачи медиаобразования и медиакритики в процессе подготовки будущих педагогов. На создавшееся положение обращали внимание многие исследователи
(Д. Букингэм, К. Бэзэлгэт, А. П. Короченский и др.).
Отметим, что в отличие от зарубежных подходов к развитию медиаобразования (теории информационной защиты, развития «критического мышления», семиотической, культурологической теорий и др.), российское образование в течение многих десятилетий –
вплоть до 1990-х годов опиралась на эстетический подход. Ключевой фигурой российского
медиаобразования 1970-х – 1990-х годов, вероятно, можно считать Ю. Н. Усова (19362000), возглавлявшего лабораторию экранных искусств при Институте художественного
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образования РАО. Именно Ю. Н. Усову (1989) принадлежит пальма первенства в подробной и поэтапной разработке медиаобразования школьников с учетом специально разработанной модели развития творческой личности учащегося в плане аудиовизуального восприятия, воображения, зрительной памяти, интерпретации, анализа и т. д.
А. В. Шариковым (в 1989-1991 годах) была предпринята попытка адаптировать западный опыт медиаобразования к российским условиям: эстетический подход был заменен социокультурным. По мысли А. В. Шарикова [Шариков, 1991], аудитория должна
были изучать медиатексты вне зависимости от их художественных качеств, опираясь на
их социальные, политические, информационные и иные свойства. В какой-то мере взгляды А. В. Шарикова перекликались с концепцией британского профессора Л. Мастермана
[Masterman, 1985], который в своих работах основное влияние уделял развитию критического мышления личности с помощью медиаобразования. Споря с популярным в России
эстетическим подходом в медиаобразовании, Л. Мастерман убежден, что в первую очередь надо развивать критическое мышление аудитории, учить ее понимать, кто и зачем
создает медиатексты, на что они рассчитаны и т. д. [Masterman, 1985].
Вместе с тем до сих пор и в нашей стране и за рубежом наблюдается своего рода смешивание понятий «медиаобразования» и «медиаграмотности». Немалые разночтения можно обнаружить и в теоретических подходах к медиаобразованию и медиакритике, к выделению его наиболее важных целей, задач, способов внедрения в учебный процесс и т. д.
Вот почему мы [Fedorov, 2003] обратились к ведущим российским и зарубежным
медиапедагогам с просьбой ответить на специальную анкету с целью выяснения следующих вопросов:
- какие известные определения медиаобразования и медиаграмотности/медиакомпетентности имеют наибольшую поддержку в «экспертной группе»?
- какие медиаобразовательные цели и теории кажутся ей самыми важными?
В итоге на наши вопросы ответили 26 медиапедагогов из 10 стран. Первый пункт
нашей анкеты предлагал экспертам три варианта определений понятия медиаобразования (опубликованные в авторитетных изданиях), с которыми им следовало согласиться или не согласиться. В итоге оказалось, что подавляющее большинство экспертов (96,15%) высказалось в поддержку следующего определения: «Медиаобразование
(media education) связано со всеми видами медиа (печатными и графическими, звуковыми, экранными теории и различными технологиями; оно дает возможность людям понять, как массовая коммуникация используется в их социумах, овладеть способностями использования медиа в коммуникации с другими людьми; обеспечивает
человеку знание того, как: 1) анализировать, критически осмысливать и создавать
медиатексты; 2) определять источники медиатекстов, их политические, социальные,
коммерческие и/или культурные интересы, их контекст; 3) интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые медиа; 4) отбирать соответствующие медиа для
создания и распространения своих собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в них аудитории; 5) получить возможность свободного доступа к медиа, как для
восприятия, так и для продукции. Медиаобразование является частью основных прав
каждого гражданина любой страны мира на свободу самовыражения и права на информацию и является инструментом поддержки демократии. … Медиаобразование рекомендуется к внедрению в национальные учебные планы всех государств, в систему
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дополнительного, неформального и «пожизненного» образования» [Recommendations …,
1999, pp.273-274].
Очевидно, это определение, разработанное в рамках конференции ЮНЕСКО, показалось экспертам наиболее полным и убедительным. Мы разделяем мнение К. Ворснопа,
Дж. Пандженте, И. Розера, Д. Сюсса, В. Гура, В. Монастырского, А. Короченского,
С. Пензина, Л. Усенко и других медиапедагогов, считающих, что медиаграмотность
(media literacy) или медиакомпетентность (media competence) – результат процесса медиаобразования (media education) личности.
Следующий вопрос анкеты касался того, какие задачи медиаобразования/медиаграмотности эксперты могут выделить в качестве основных. Результаты опроса по данному
пункту (в порядке убывания голосов экспертов) выглядят следующим образом:
- развивать способности к критическому мышлению/критической автономии личности – 84,27% голосов;
- развивать способности к восприятию, оценке, пониманию, анализу
медиатекстов – 68,88%;
- готовить людей к жизни в демократическом обществе – 61,89%;
- развивать знания социальных, культурных, политических и экономических смыслов и подтекстов медиатекстов – 61,54%;
- обучать декодированию медиатекстов/сообщений – 59,44%;
- развивать коммуникативные способности личности – 57,34%;
- развивать способности к эстетическому восприятию, оценке, пониманию медиатекстов, к оценке эстетических качеств медиатекстов – 54,90%;
- обучать человека самовыражаться с помощью медиа – 53,85%;
- обучать человека идентифицировать, интерпретировать медиатексты, экспериментировать с различными способами технического использования медиа, создавать
медиапродукты/тексты – 50,00%;
- давать знания по теории и истории медиа и медиакультуры [включая такие ключевые понятия, как «агентство медиа» (agency), «категория медиа» (category), «язык медиа»
(language), «технология медиа» (technology), «репрезентация медиа» (representation), «аудитория медиа» (audience) и т. д.] -47,90% [Fedorov, 2003].
Анализ этих данных показывает, что в той, или иной степени эксперты считают важными все вышеуказанные задачи медиаобразования, выделяя при этом развитие способностей
к критическому мышлению/критической автономии личности, к восприятию, оценке, пониманию, анализу медиатекстов и подготовку человека к жизни в демократическом обществе.
Что касается разницы между ответами российских и зарубежных экспертов, то она
проявилась в основном в том, что зарубежные эксперты в большей степени выделили
цель подготовки людей к жизни в демократическом обществе, в то время, как российские
эксперты несколько большее внимание уделили развитию способности к восприятию (в
том числе – эстетическому), оценке, пониманию, анализу медиатекстов. При этом и те,
и другие в равной степени вывели на первое по значимости место развитие способности
к критическому мышлению/критической автономии личности.
Следующий вопрос, на который было предложено ответить экспертам, касался наиболее важных для них теорий медиаобразования / медиаграмотности. Подавляющее
большинство экспертов (84,61%) выделили в качестве ведущей теорию развития
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критического мышления/критической автономии (что полностью соответствует лидерству аналогичной задачи медиаобразования в ответах на предшествующий вопрос).
Далее с примерно равными предпочтениями (от 69% до 57%) следовали культурологическая, социокультурная и семитическая теории медиаобразования. Как и следовало
ожидать, наименьшую популярность у экспертов (15,38%) имела предохранительная (то
есть концентрирующаяся на защите аудитории от вредных влияний медиа) теория медиаобразования. При этом зарубежные эксперты в большей степени высказались в пользу
«практической» теории (с опорой на обучение практическим умениям работы с медиатехникой), теории «потребления и удовлетворения» (предпочтений аудитории) и идеологической теории, в то время, как российские медиапедагоги во многих случаях отдали
предпочтения эстетической теории медиаобразования [Fedorov, 2003].
Эстетическая ориентация российской медиапедагогики имеет давние традиции, поэтому результаты нашего опроса подтвердили это факт. Вполне объяснима, на наш взгляд,
и малая популярность у российских экспертов идеологической теории медиаобразования: находившаяся в течение многих десятилетий ХХ века под жестким идеологическим
прессом, российская педагогика сегодня в целом негативно относится к идеологизации
образовательного процесса, хотя, на самом деле, идеология по-прежнему (в явном или
завуалированном виде) продолжает оставаться влиятельной силой в любом обществе,
а, следовательно, не может не отражаться на любых образовательных процессах. В целом созданные при социокультурных условиях, отличных от российских, зарубежные
концепции медиаобразования, касающиеся развития аналитического мышления на материале анализа медиатекстов не могут быть механически перенесены в российские условия, хотя, конечно, зарубежный опыт нами тщательно анализируется.
Вот почему мы считаем важным обоснование и разработку и практическую апробацию (в результате формирующего эксперимента) теоретической модели, синтезирующей
задачи медиаобразования и медиакритики в процессе подготовки будущих педагогов,
что, по нашему мнению, будет способствовать эффективному развитию медиакомпетентности и аналитического мышления будущих учителей, их целенаправленной подготовке к медиаобразованию школьников.
Обоснование теоретической модели, синтезирующая задачи
медиаобразования и медиакритики для эффективного развития
медиакомпетентности и аналитического мышления будущих педагогов,
их целенаправленной подготовки к медиаобразованию школьников
Определения основных понятий
Медиаобразование (media education literacy) – «процесс развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирования
культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического
мышления, полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники, обретения медиаграмотности. … Позитивным результатом медиаобразования следует считать медиакомпетентность личности (media competence of personality) – совокупность её мотивов, знаний,
умений, способностей [показатели: мотивационный, контактный, информационный, перцептивный, интерпретационный (оценочный), практико-операционный (деятельностный),
креативный], способствующих выбору, использованию, критическому анализу, оценке,
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созданию и передаче медиатекстов в различных видах, формах и жанрах, анализу сложных
процессов функционирования медиа в социуме» [Федоров, 2012, с.480].
Медиакритика (media criticism) – область журналистики, творческо-познавательная деятельность, в ходе которой осуществляется критическое познание и оценка социально значимых, актуальных творческих, профессионально-этических аспектов
информационного производства в средствах массовой информации с акцентом на
творческую сторону медийного содержания; это общение с аудиторией, в процессе которого на основе анализа, интерпретации и оценки медиатекстов, жанрово-стилевых
форм их воплощения оказывается влияние на восприятие медийного содержания, на
представления о материальном и духовном мире, формирующиеся в сознании аудитории [Короченский, 2003].
Аналитическое мышление по отношению к системе медиа и медиатекстам – сложный рефлексивный процесс мышления человека, включающий ассоциативное восприятие,
анализ и оценку механизмов функционирования медиа в социуме и медиатекстов (информации/сообщений), в сочетании с аудиовизуальным воображением, виртуальным экспериментированием, логическим и интуитивным прогнозированием в медийной сфере.
Медиакомпетентность личности – совокупность умений (мотивационных, контактных, информационных, перцептивных, интерпретационных/оценочных, практикооперационных/деятельностных, креативных) выбирать, использовать, анализировать,
оценивать, передавать и создавать медиатексты в различных видах, формах и жанрах,
анализировать сложные процессы функционирования медиа в социуме.
Цели теоретической модели, синтезирующей задачи медиаобразования и медиакритики для эффективного развития медиакомпетентности и аналитического
мышления будущих педагогов, их целенаправленной подготовки к медиаобразованию
школьников: развитие медиакомпетентности личности, культуры ее общения с медиа,
творческих, коммуникативных способностей, аналитического мышления, умений интерпретации, анализа и оценки взаимоотношений социума, медиа, медиатекстов, обучения
различным формам самовыражения при помощи медиатехники, подготовка будущих педагогов к медиаобразованию учащихся в учреждениях различных типов.
Задачи теоретической модели, синтезирующей задачи медиаобразования и медиакритики для эффективного развития медиакомпетентности и аналитического
мышления будущих педагогов, их целенаправленной подготовки к медиаобразованию
школьников: развитие у аудитории следующих умений:
- аналитических (анализ взаимоотношений социума, медиа, медиатекстов различных
видов и жанров, основанный на развитом медиавосприятии);
- историко-теоретических (самостоятельное использование полученных знаний по
теории и истории медиа/медиакультуры, по медиакритике);
- практико-креативных (самовыражение с помощью медиа, то есть создание и распространение медиатекстов различных видов и жанров);
- методических/технологических (владение методами и формами медиаобразования,
в том числе с привлечением медиакритики);
Методы практической реализации теоретической модели, синтезирующей задачи медиаобразования и медиакритики для эффективного развития
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медиакомпетентности и аналитического мышления будущих педагогов, их целенаправленной подготовки к медиаобразованию школьников:
1) по источникам полученных знаний – словесные (лекции, беседы, дискуссии,
включающие создание проблемных ситуаций); наглядные (демонстрация медиатекстов,
иллюстрации); практические (выполнение различного рода творческих заданий практического характера на материале медиа);
2) по уровню познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративные (сообщение педагогом определенной информации о медиа и медиаобразовании, восприятие
и усвоение этой информации аудиторией); проблемные (проблемный анализ определенных ситуаций в сфере медиа и/или медиатекстов с целью развития аналитического мышления); исследовательские (организация исследовательской деятельности студентов,
связанной с медиа и медиаобразованием).
При этом на занятиях преобладает опора на аналитические, практические, игровые,
творческие задания, ролевые игры.
Основные разделы содержания медиаобразовательной программы практической
реализации теоретической модели, синтезирующей задачи медиаобразования и медиакритики для эффективного развития медиакомпетентности и аналитического
мышления будущих педагогов, их целенаправленной подготовки к медиаобразованию школьников (касающиеся изучения таких ключевых понятий медиаобразования,
как «медиаобразование», «медиакомпетентность», «медиакритика», «медиаграмотность»,
«агентства медиа», «категории медиа», «технологии медиа», «язык медиа», «репрезентации
медиа» и «аудитория медиа» и др.):
- место и роль медиа и медиаобразования в современном мире, виды и жанры, язык
медиа;
- место и роль медиакритики в современном мире, ее виды и жанры;
- основные термины, теории, ключевые концепции, направления, модели медиаобразования и медиакритики;
- основные исторические этапы развития медиаобразования и медиакритики;
- проблемы медиакомпетентности, анализа функционирования медиа в социуме
и медиатекстов разных видов и жанров (контент-анализ, структурный анализ, сюжетный/повествовательный анализ, анализ стереотипов, анализ культурной мифологии, анализ персонажей, автобиографический (личностный) анализ, иконографический анализ,
семиотический анализ, идентификационный анализ, идеологический и философский
анализ, этический анализ, эстетический анализ, культивационный анализ, герменевтический анализ культурного контекста);
- технологии медиаобразовательных занятий с учащимися (с опорой на творческие
задания следующих типов: литературно-имитационные, театрализовано-игровые, изобразительно-имитационные, литературно-аналитические и пр.).
Области практического внедрения (в зависимости от степени адаптации к возрастным особенностям аудитории) теоретической модели, синтезирующей задачи
медиаобразования и медиакритики для эффективного развития медиакомпетентности и аналитического мышления будущих педагогов, их целенаправленной подготовки к медиаобразованию школьников: вузы, колледжи, школы, учреждения дополнительного образования и др.
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В итоге мы пришли к выводу, что в теоретической модели, синтезирующей задачи
медиаобразования и медиакритики для эффективного развития медиакомпетентности
и аналитического мышления будущих педагогов, их целенаправленной подготовки к медиаобразованию школьников, должны быть представлены следующие компоненты:
1) начальный констатирующий компонент: констатация и анализ уровней медиакомпетентности (включая развитие аналитического мышления) по отношению к медиа
и медиатекстам в данной аудитории на начальном этапе обучения;
2) формирующий компонент: теоретическая составляющая (блоки теоретической
подготовки аудитории в области медиаобразования и медиакритики), то есть изучение аудиторией методов и форм медиаобразования; и практическая составляющая (блок аналитической и креативной деятельности аудитории по отношению к медиа; блок технологии
подготовки аудитории к медиаобразованию школьников);
3) итоговый констатирующий компонент (блок проведения тестирования аудитории с целью выявления итоговых уровней медиакомпетентности (включая развитие аналитического мышления) аудитории; блок анализа результатов тестирования аудитории
с целью выявления итоговых уровней медиакомпетентности (включая развитие аналитического мышления) аудитории;
4) результативный компонент: повышение уровней медиакомпетентности аудитории, в том числе – на материале анализа взаимоотношений медиа и социума и анализа
медиатекстов разных видов и жанров.
Необходимость констатирующих компонентов нашей теоретической модели обоснована
тем, что как в начале, так и в конце реализации главных структурных блоков преподавателю
важно иметь четкое представление об уровнях развития медиакомпетентности данной аудитории. Сначала – для определения объема знаний для достижения медиаобразовательных
задач. В итоге – для определения эффективности медиаобразовательного курса.
Овладение аудиторией аналитическими и креативными умениями на материале медиа, прежде всего, связано с новыми творческими возможностями, которые открылись
к началу XXI века в связи с массовым распространением аудиовизуальной, компьютерной техники. Разумеется, данный этап предусматривает и традиционные для медиаобразования творческие задания (к примеру, написание статей для прессы, минисценариев, «экранизации» отрывков литературных произведений и т. д.). Однако главное,
что видеокамера, видеомагнитофон, компьютер и монитор позволяют без каких-либо
технических трудностей в игровой форме «идентифицировать» себя с авторами произведений медиакультуры (журналистами, медиакритиками, продюсерами, сценаристами, режиссерами, актерами, дизайнерами, аниматорами и пр.), что помогает развитию
способностей к аналитическому мышлению, творческих способностей, воображения.
В целом блок аналитической и креативной деятельности аудитории по отношению
к медиа предусматривает: рассмотрение внутреннего содержания ключевых эпизодов,
наиболее ярко выявляющих закономерности построения медиатекста в целом; попытку разобраться в логике авторского мышления (целостное воссоздание развития основных конфликтов, характеров, идей и т. д. медиатекста); выявление концепции создателя/создателей медиатекста; оценку аудиторией этой системы авторских взглядов,
выражение ею своего личного отношения к данной концепции [Усов, 1989, с.253].
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Блоки историко-теоретической подготовки аудитории в области медиаобразования и медиакритики, по нашему мнению, вовсе не обязательны для школьной аудитории (особенно – младшего возраста), но для будущих педагогов весьма полезны.
Хотя при этом знакомиться с теорией и историей медиакультуры, медиаобразования,
медиакритики лучше тогда, когда у аудитории уже в достаточной мере развиты восприятие, умение анализа медиа и медиатекстов, креативные подходы. Тогда целостность процесса развития медиакомпетентности аудитории не нарушается, а раздел
историко-теоретический блок будет базироваться на подготовленной почве, не превратиться в набор фактов и фамилий.
Мы полагаем, что для педагогов (будущих и настоящих) блок историко-теоретической подготовки в области медиаобразования и медиакритики, бесспорно, необходим,
так как без знакомства с теорией и историей медиакультуры, особенностями современной медиаситуации, медиаобразования, медиакритики преподаватель, на наш взгляд,
фактически будет близок к уровню медийных знаний своих учеников. Такой педагог
не сможет ответить на многие вопросы школьников, не сумеет квалифицированно составить медиаобразовательную программу и т. д. При этом совсем не обязательно, чтобы
педагог включал все полученные историко-теоретические медийные знания в программу, к примеру, школьного медиафакультатива. Однако такой информационный запас, несомненно, положительно повлияет на его общий культурный уровень.
При проведении конкретных занятий со студентами в рамках практического внедрения теоретической модели, синтезирующей задачи медиаобразования и медиакритики
для эффективного развития медиакомпетентности и аналитического мышления будущих
педагогов, их целенаправленной подготовки к медиаобразованию школьников, можно
воспользоваться циклом следующих вопросов/заданий, касающихся анализа медиатекстов [Баканов, 2008, с.25-27]:
– В чем Вы видите новизну данного медиатекста?
– В чем заключается главная цель и проблема, которую анализирует автор, каковы
его побудительные, субъективные мотивы?
– Какое место занимает данная проблема в иных медийных текстах в конкретный
период времени?
– Какой характер имеет данная проблема: локальный, всероссийский или
международный?
– Отражает ли, на ваш взгляд, название смысл всего медиатекста?
– Кому может быть выгодно / невыгодно широкое распространение данного
медиатекста?
– Для какой целевой аудитории предназначен данный медиатекст?
– Какую, на ваш взгляд, реакцию может вызвать данный медиатекст у аудитории?
– Убеждает ли Вас аргументация, приводимая автором медиатекста? Почему?
Приведите конкретные примеры.
– В чем вы согласны / не согласны с автором медиатекста?
– Есть ли в данном медиатексте средства художественной выразительности? Если
да, то какие?
– Присутствует ли в данном медиатексте ссылка на экспертов? Кто эти люди?
Насколько их мнение убедительно?
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– Если это печатный медиатекст, то можно ли в данном СМИ найти другие точки
зрения на обсуждаемую проблему?
– Кто (что) является учредителем данного печатного издания? Какова его тематическая направленность? Какое место на информационном рынке оно занимает? Кто является прямым и косвенным конкурентом в борьбе за читателя?
- Каково общее соотношение информационных, аналитических и художественнопублицистических жанров в данном СМИ? Каким образом в данном СМИ освещаются
социальные проблемы общества? О чем издание сообщает наиболее часто / редко / не
информирует вовсе? Присутствуют ли авторские рубрики? Дайте творческую характеристику каждой из них.
– Есть ли у данного СМИ интерактивная связь с аудиторией?
– Каков круг постоянных авторов данного печатного или сетевого СМИ?
Что же касается творческих, игровых подходов при проведении занятий, готовящих
учителей и будущих педагогов к медиаобразованию учащихся, то их необходимость, на
наш взгляд, тоже не подлежит сомнению, так как в игре происходит дальнейшее развитие
личности (развитие психики, интеллекта, аналитического мышления, деловитости, коммуникативности и т. д.), активизация и мобилизация дополнительных резервов человеческих
возможностей. Это относится и к дидактическим, ролевым и специальным педагогическим играм, связанным с выработкой конкретных умений, необходимых для преподавательской профессии.
Таким образом, в плане подготовки педагогов к медиаобразованию учащихся нужны
специфические направления, предусматривающие изучение методов и форм медиаобразования аудитории и использование полученных знаний и умений в области медиаобразования в процессе педагогической практики.
Для полноценной реализации данной модели, конечно, необходимы показатели развития медиакомпетентности аудитории будущих и/или действующих педагогов,
показатели развития профессиональных знаний и умений, необходимых педагогам
для медиаобразовательной деятельности [Федоров, 2007]:
1) мотивационный (мотивы контакта с медийной сферой, медиатекстами: жанровые, тематические, эмоциональные, гносеологические, гедонистические, психологические, моральные, интеллектуальные, эстетические, терапевтические и др.; мотивы
медиаобразовательной деятельности: эмоциональные, гносеологические, гедонистические, нравственные, эстетические и др.; стремление к совершенствованию своих знаний
и умений в области медиаобразования);
2) контактный (частота общения/контакта с медийной сферой и медиатекстами);
3) информационный (знания терминологии, теории и истории медиакультуры
(включая медиакритику), процесса массовой коммуникации, медиаобразования);
4) оценочный (умения интерпретировать, анализировать взаимоотношения социума
и медиа, медиатексты на основе определенного уровня медиавосприятия);
5) практико-операционный, деятельностный (умения создавать и распространять
собственные медиатексты; качество медиаобразовательной деятельности в процессе
учебных занятий разных типов);
6) креативный (наличие творческого начала в различных аспектах деятельности –
аналитической, игровой, художественной, исследовательской и др., связанной с медиа;
уровень творческого начала в медиаобразовательной деятельности);
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7) методический/технологический (методические/технологические умения в области медиаобразования);
В целом модель, синтезирующая задачи медиаобразования и медиакритики для эффективного развития медиакомпетентности и аналитического мышления будущих педагогов, их целенаправленной подготовки к медиаобразованию школьников, графически
представлена нами на рис. 1.
Рис 1. Модель, синтезирующая задачи медиаобразования и медиакритики
для эффективного развития медиакомпетентности и аналитического мышления будущих педагогов, их целенаправленной подготовки к медиаобразованию
школьников
ɐɟɥɟɜɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɟɞɢɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
- ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɞɢɚ ɢ ɫɨɰɢɭɦɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɦɟɞɢɚɬɟɤɫɬɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢ ɠɚɧɪɨɜ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ
ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ
ɦɟɞɢɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ

Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ

Ȼɥɨɤ ɢɫɬɨɪɢɤɨɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɦɟɞɢɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ
ɢɬɨɝɨɜɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ
ɦɟɞɢɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ

ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɫ
ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ
ɭɪɨɜɧɟɣ
ɦɟɞɢɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ

Ɏɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ

Ȼɥɨɤ ɢɫɬɨɪɢɤɨɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɦɟɞɢɚɤɪɢɬɢɤɢ

Ȼɥɨɤ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ
ɦɟɞɢɚ

ɂɬɨɝɨɜɵɣ
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ

Ȼɥɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɤ
ɦɟɞɢɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧ
ɢɸ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɫ
ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜɵɯ
ɭɪɨɜɧɟɣ
ɦɟɞɢɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟɣ
ɦɟɞɢɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ - ɧɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɞɢɚ ɢ ɫɨɰɢɭɦɚ ɢ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɞɢɚɬɟɤɫɬɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢ ɠɚɧɪɨɜ
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Выводы. В теоретической модели, синтезирующей задачи медиаобразования и медиакритики для эффективного развития медиакомпетентности и аналитического мышления будущих педагогов, их целенаправленной подготовки к медиаобразованию школьников, нами представлены следующие компоненты: 1) начальный констатирующий
компонент: констатация и анализ уровней медиакомпетентности (включая развитие
аналитического мышления) по отношению к медиа и медиатекстам в данной аудитории на начальном этапе обучения; 2) формирующий компонент: теоретическая
составляющая (блоки теоретической подготовки аудитории в области медиаобразования и медиакритики), то есть изучение аудиторией методов и форм медиаобразования; и практическая составляющая (блок аналитической и креативной деятельности аудитории по отношению к медиа; блок технологии подготовки аудитории
к медиаобразованию школьников); 3) итоговый констатирующий компонент (блок
проведения тестирования аудитории с целью выявления итоговых уровней медиакомпетентности (включая развитие аналитического мышления) аудитории; блок
анализа результатов тестирования аудитории с целью выявления итоговых уровней
медиакомпетентности (включая развитие аналитического мышления) аудитории; 4)
результативный компонент: повышение уровней медиакомпетентности аудитории,
в том числе – на материале анализа взаимоотношений медиа и социума и анализа
медиатекстов разных видов и жанров.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
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Таганрозький державний педагогічний інститут імені А. П. Чехова,
Таганрог, Росія
МОДЕЛЬ СИНТЕЗУЄ ЗАВДАННЯ МЕДІАОСВІТИ І МЕДІАКРИТИКИ
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ
І АНАЛІТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ, ЇХ
ЦІЛЕСПРЯМОВАНУ ПІДГОТОВКУ ДО МЕДІАОСВІТИ ШКОЛЯРІВ
У теоретичної моделі, що синтезує завдання медіаосвіти та медіакритики для
ефективного розвитку медіакомпетентності та аналітичного мислення майбутніх педагогів, їх цілеспрямованої підготовки до медіаосвіти школярів, представлені наступні компоненти: 1) початковий констатуючий компонент: констатація і аналіз рівнів
медіакомпетентності (включаючи розвиток аналітичного мислення) по відношенню до
медіа та медіатекстів в даній аудиторії на початковому етапі навчання; 2) формує
компонент: теоретична складова (блоки теоретичної підготовки аудиторії в галузі медіаосвіти та медіакритики), тобто вивчення аудиторією методів і форм медіаосвіти;
і практична складова (блок аналітичної та креативної діяльності аудиторії стосовно
медіа; блок технології підготовки аудиторії до медіаосвіти школярів); 3) підсумковий
констатуючий компонент (блок проведення тестування аудиторії з метою виявлення
підсумкових рівнів медіакомпетентності (включаючи розвиток аналітичного мислення)
аудиторії; блок аналізу результатів тестування аудиторії з метою виявлення підсумкових рівнів медіакомпетентності (включаючи розвиток аналітичного мислення) аудиторії; 4) результативний компонент: підвищення рівнів медіакомпетентності аудиторії,
в тому числі – на матеріалі аналізу взаємин медіа та соціуму та аналізу медіатекстів
різних видів і жанрів.
Ключові слова: модель, медіаосвіта, медіаграмотність, медіакритика, медіакомпетентність, аналітичне мислення, студенти, вчителі, педагоги, школярі.
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СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ПРОФІЛІ ПІДГОТОВКИ
У ВИЩИХ ШКОЛАХ КРАЇН ОЕСР
Досліджено характерний для країн Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) розподіл студентів університетів та закладів аналогічного рівня за полями навчання і вужчими профілями підготовки. Використані положення Міжнародної
стандартної класифікації освіти (МСКА –11), створеної в ЮНЕСКО (варіант 2011
року). В аналізі цього розподілу зроблений акцент на те, який відсоток студентів обирає інтегральне поле суспільно-гуманітарних профілів підготовки. У статті також
розглянуто можливості реалізації виховної функції у вищих школах шляхом використання тих навчальних програм, що включають гуманітарні елементи у традиційних дисциплінах або передбачають додаткові гуманітарні курси. Наведено приклади освітньої
практики США, Великобританії і Франції. Відзначено, що велика тривалість середньої
освіти у розвинених державах світу (12 і більше років) дає змогу використати у старших середніх школах систематичний курс філософії і не звертатись пізніше до цієї дисципліни в університетах чи інших ВНЗ.
Ключові слова: вища освіта, суспільно-гуманітарні дисципліни, поля навчання, профілі підготовки, МСКА – 11, філософія в школі.
Актуальність. Незаперечним є той факт, що небачено швидке кількісне розширення
вищої освіти спершу у розвинених державах, а пізніше в більшості інших, не стало ефективним засобом усунення не тільки екологічних, а й великої кількості соціально-економічних проблем, ліквідації культурних і світоглядних протистоянь і змагань. Звернення
до текстів виступів провідних політиків Росії, України та більшості інших держав пострадянських просторів засвідчує зростання тривоги щодо розриву між дійсним моральним станом сучасних соціумів і тим, що вважається бажаним з точки зору загальносвітових цивілізаційних нормативів і цінностей. Далеке зарубіжжя має свої великі проблеми
у вихованні молоді, в успішній соціалізації через отримання професії під час довготривалого навчання у системі середньої і подальшої освіти. Загалом це створює атмосферу
підвищеного зацікавлення у виборі комплексу навчальних дисциплін для вищих шкіл та
формуванні їх змісту в припущенні досягнення бажаного й ефективного варіанту, спроможного вирішити більшість проблем виховання нових генерацій.
Стан наукової розробки проблеми. У педагогічній літературі для вищої школи
України, Росії й практично усіх інших держав світу дуже поширеними є не тільки традиційні слова (філософія, історія, географія, математика тощо) й поняття (навчання, виховання, фахова підготовка) з тисячолітньою історією, а й набагато новіші – соціальні,
гуманітарні, бізнесові, управлінські й інші дисципліни. Та при поглибленому аналізі, наприклад, змісту терміну „суспільно-гуманітарні дисципліни”, легко виявити значні розбіжності в уявленнях різних авторів. Цей термін відсутній у Законі України „Про вищу
© Дебич М. А., 2014
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освіту” 2002 р. [1], як і в проектах його зміненого варіанту. Натомість, у визначені навчального процесу наголошено на тому, що йдеться про „…здобуття особою знань, умінь
і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній сферах”, про „…
інтелектуальний, моральний, духовний, естетичний і фізичний розвиток особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості” [1, с.41].
Виникла значна невідповідність між стандартами міжнародних та українських освітніх і фахових класифікацій, що надто повільно ліквідується спільними зусиллями наших
науковців та освітніх керівників. У цій статті ми викладено зарубіжний погляд на визначення і використання широких полів навчання (Broad fields) і вужчих профілів підготовки (Narrow fields), а також розглянемо загальні дані про комплекс соціально-гуманітарних дисциплін у кількох провідних зарубіжних країнах.
Формулювання і вирішення проблеми. Розпочнемо виклад з наведення офіційних міжнародних класифікаційних даних, необхідних кожному з нас для належної
орієнтації у сфері сучасної вищої освіти. Міжнародна стандартна класифікація освіти
(The International Standard Classification of Education – ISCED) – плід тривалих зусиль
Інституту статистики при ЮНЕСКО [7], що встановлює чіткі поля навчання для полегшення порівняння освітніх даних та індикаторів різних держав світу на основі стандартних означень, які визнали всі держави-члени ЮНЕСКО. Ці стандарти застосовують
також у межах Організації економічної співпраці і розвитку, все краще і краще вони
враховуються і в Україні, чому сприяє її участь у Болонському процесі.
Запропонована класифікація включає 25 відносно вузьких профілів підготовки фахівців, що об’єднуються у 9 широких полів навчання. Цей поділ вказаний нами у табл. 1.
Таблиця 1
Широкі поля навчання і вужчі профілі підготовки: визначення Міжнародної стандартної класифікації освіти
Широкі поля навчання
0. Загальні програми

1. Освіта
2. Гуманітарні науки й
мистецтва
3. Суспільні науки, бізнес і
право

4. Точні науки (Science)
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Вужчі профілі підготовки
Основні програми
Грамотність і здатність до кількісного мислення.
Особистий розвиток
Підготовка вчителів та наука учіння (Teacher
training and education science)
Мистецтва
Гуманітарні науки
Соціальні й поведінкові науки. Журналістика та
інформація
Бізнес та управління (Business and administration)
Право
Науки про життя
Фізика (природничі науки)

5. Інженерія, виробництво,
будівництво (Engineering,
manufacturing and construction)

6. Сільське господарство
7. Здоров’я й добробут
8. Послуги

Математика і статистика
Комп’ютерні науки (Computing)
Інженерія та інженерні галузі (Engineering and
engineering trades)
Виробництво й обробка (Manufacturing and
processing)
Архітектура і будівництво
Сільське господарство, лісівництво й рибальство
Ветеринарія
Здоров’я
Соціальні послуги (Social services)
Особисті послуги
Транспортні послуги
Захист навколишнього середовища
Служби безпеки

9. Невідомі або незазначені
Зауважмо, що загальні програми (пункт 0) зазвичай стосуються нижчих освітніх рівнів. Тому ОЕСР та інші організації в своїх наукових соціологічних та інших дослідженнях концентруються на важливих для ринків праці фахах і компетентностях. Для них
дуже важливими є всі питання громадянської позиції загалу населення, обраної ними
освітньої парадигми – вибору преференційних профілів підготовки і відповідних ВНЗ
молоддю, яка планує все своє подальше життя у дорослому стані. Ці пріоритети ОЕСР
співпадають і з цілями цієї статті, адже виявляється, що вражаюче високий відсоток
молоді в практично всіх державах світу обирають для свого життєвого і професійного
шляху ті фахи, в основі яких перебувають саме суспільно-гуманітарні дисципліни. Все
це відбувається з ігноруванням того, що в сучасних умовах практично непередбачуваних
технологічних, соціальних і навіть політичних змін надто великий відсоток традиційних
професій цілковито зникають (верстатники, креслярі, радіомонтажники тощо) й замінюються новими, що вимагають набагато вищого освітнього вишколу й ширших компетентностей (програмісти, біоінженери та ін.). Впродовж шляху від початку трудового
життя до досягнення пенсійного віку доводиться все більшу кількість разів змінювати не
тільки місце праці, а й професію. Навчання впродовж усього життя (Life-long Learning –
LLL) стає не примхою окремих осіб, а майже обов’язковою вимогою для все вищого і
вищого відсотка активного населення.
Наведемо найбільш загальні кількісні дані щодо преференцій молоді країн-членів
ОЕСР стосовно вибору широких полів навчання. Вражає, що серед 9 можливих немає
навіть подоби рівномірного розподілу – у середньому аж третина молоді в ОЕСР обирає
поле номер 3 – суспільні науки, бізнес і право. Цікаво, що така бажана в очах освітніх
керівників й більшості політиків гендерна рівність досягнута саме в межах поля №3.
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Максимальна перевага на користь чоловіків зберігається в інженерії і цілком сформувалася в молодому профілі інформатики (програмування і комп’ютерні технології).
„Жіночими” були й залишаються поля 1 і 7 – освіта і медичні фахи.
Слід вказати на те, що перевага навчальних профілів з поля 3 спостерігається в абсолютній більшості країн-членів ОЕСР за винятком усього двох – Фінляндії і Південної
Кореї. Визнано високі економічні успіхи цих двох держав та постійне перебування у невеликій групі світових лідерів зі спроможності сприймати і використовувати найвищі
технологічні досягнення провідних сучасних наук. Поза сумнівом – саме державна увага керівників цих двох держав та погляди всього населення на соціально важливі профілі підготовки забезпечує не тільки вказані економічні успіхи, а й прекрасні досягнення
учнів на міжнародних тестуваннях останніх років (Фінляндія займала місця 1, 1, 1, 3 і 6;
а Південна Корея – 2, 2, 4, 5 і 5).
Використовуючи останнє видання відомого освітнього довідника ОЕСР, наведемо
таблицю розподілу за полями навчання тих вступників, які обирають заклади університетського рівня (в Україні їх відповідниками є заклади IV рівня акредитації).
Таблиця 2.
Розподіл вступників у заклади університетського рівня в країнах ОЕСР за полями
підготовки (2011 рік). У дужках – поля навчання за стандартами ЮНЕСКО [5, с.302]
Країна

Австралія
Австрія
Бельгія
Чилі
Чехія
Данія
Естонія
Фінляндія
Франція
Німеччина
Греція
Угорщина
Ісландія
Ірландія
Ізраїль
Італія
Японія
Корея
Мексика
Нідерланди
Нова
Зеландія
Норвегія
Польща
Португалія
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Гумантарні
науки та
освіта
(1 +2)

Здоров’я і
добробут
(7)

Суспільні
науки,
бізнес і
право (3)

Послуги(8)

Інженерія,
виробництво,
булівництво
(5)

Точні
науки
(4)

Сільське
господарство (6)

Невідомі
або незазначені
(9)

21
28
25
16
18
16
21
15
19
23
21
13
29
15
24
19
23
26
14
18
24

16
7
24
22
13
20
11
19
11
20
9
9
12
13
6
13
15
14
9
19
12

38
34
31
25
31
40
28
21
39
23
30
40
31
21
36
34
27
20
41
38
34

4
3
2
11
7
3
9
7
4
3
2
13
3
6
n
4
9
7
2
7
6

9
16
11
17
15
12
15
25
9
16
17
14
11
11
24
16
14
25
22
9
6

12
10
5
6
13
8
14
9
19
13
14
8
13
15
8
11
2
7
10
7
16

1
1
3
2
4
2
2
2
n
2
5
2
1
2
n
3
2
1
2
1
1

н
н
н
н
н
н
н
н
н
1
1
н
н
17
1
н
7
н
н
1
н

23
20
19

17
9
14

31
34
35

7
9
7

8
17
16

10
9
8

1
2
1

3
н
н

Словаччина
Словенія
Іспанія
Швеція
Швейцарія
Туреччина
Великобританія
Середньо
для ОЕСР
Росія
Південна
Корея
США

20
14
23
25
17
21
24

18
10
13
13
12
7
17

26
32
28
28
37
39
27

6
11
7
3
7
5
2

17
22
17
19
16
15
8

10
8
9
11
9
10
14

3
3
1
1
1
3
1

н
н
н
н
1
н
7

20

14

32

6

15

10

2

1

10
25.9

6
7.2

40
25.3

6
5.4

26
24.6

7
10.3

2
1.3

3
н

30.1

8.2

27.8

4.1

5.4

9.2

0.6

14.6

У це видання не подали даних про себе США, Південна Корея і Канада, тому ми вимушені для порівняння скористатися довідником 2011 року видання [6, с. 92]. З останніх
двох рядків випливає, що Південна Корея випередила навіть Фінляндію за рівнем цікавості молоді до точних наук та інженерії – майже 35% всіх вступників обрали відповідні
фахи. На цьому тлі дуже невиразно виглядають США, де подібних студентів у два з половиною разів менше, що примушує цю могутню державу докладати значних зусиль до
того, щоб молодь з багатьох держав вступала на магістерські програми і в аспірантуру
американських університетів не з соціології чи права, а з точних наук та інженерії.
Таблиця 2 надає також точні дані про те, який відсоток вступників обирає найполярніше третє поле навчання – суспільні науки, бізнес і право. Трійка лідерів – Мексика,
Естонія та Угорщина. Такими ж є показники Росії, що не є членом ОЕСР, але скеровує
в цю організацію дані про свою вищу школу.
Якщо віднести до суспільно-гуманітарних наук (дисциплін навчання) поля 1, 2 і 3,
то лідерами серед держав ОЕСР виявляться Австрія (62%), Ізраїль і Туреччина – 60%.
Ненабагато відстають США і Нова Зеландія (майже 58%) і Австралія (59%).
Якщо розглядати блок суспільно-гуманітарних дисциплін у Сполучених Штатах
Америки, то впадає у вічі різноманітність програм підготовки бакалаврського рівня, набагато вища, як у відповідних європейських ВНЗ. Росіяни виявили, що загалом на суспільно-гуманітарні дисципліни в Росії і США виділяється приблизно однаковий обсяг
навчального часу – у межах 21–26%, залежно від напрямку підготовки й спеціалізації
ВНЗ [2, с. 33]. Зазвичай у групу подібних дисциплін американські коледжі включають
історію, економіку, культурологію, філософію (зокрема, курси логіки й антропології),
іноземну мову. Для американських навчальних програм характерні мало представлені
в Європі і Росії комунікативні дисципліни – публічний виступ, дискусія в малих групах, що скеровані на розвиток критичного аналізу. Помітна висока увага до історії самих
США і нехтування знаннями про події в світі. Не випадково в американських виданнях
історія ІІ світової війни редукована до детального аналізу подій та просторах Тихого
океану, а про остаточний розгром Німеччини сказано дуже мало ([3; 4] та ін.).
Вища освіта Великобританії відзначається підвищеною пошаною до традицій і мінімальними освітніми інноваціями в її відомих в усьому світі класичних університетах
(менш престижні заклади намагаються в усьому копіювати Оксфорд і Кембридж). Тому
під час навчання у британських університетах акцентуються дисципліни професійного
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або спеціального циклу, що різко скорочує загальний час перебування студентів в університетах (у Великобританії магістром можна стати майже удвічі швидше, як в Австрії
чи Німеччині). Звичні для нас загальні дисципліни суспільно-гуманітарного циклу представлені мало, зазвичай, як факультативи чи предмети за вибором в переважній більшості
напрямків і спеціальностей з полів навчання 4, 5, 6 і 7. Однак, для напрямків економіки,
міжнародних відносини, історії й ін. суспільно-гуманітарні курси мають важливе значення, а тому їх не можна вважати якимось доповненням комплексу професійних і спеціальних дисциплін. Російські науковці детально знайомилися з навчальними планами
Страдклайдского університету і вказали, що „…програма бакалавра по економіці передбачає обов’язкове засвоєння навчальних модулів по філософії, іноземній мові, сучасній
європейській літературі й історії, які не мають безпосереднього відношення до напрямку
«Економіка». На кожний з них передбачено по 160 годин загальної трудомісткості. У той
же час у програмах бакалавра в області машинобудування, металургії й інформатики
того ж університету зазначені дисципліни не включені до складу обов’язкових або рекомендованих до вивчення” [2, с. 33]. Розглядаючи вищу освіту Великобританії в цілому,
не варто забувати про те, що в цій країні зміст підготовки самостійно визначається керівництвом відповідних навчальних департаментів. Відтак, для тих самих напрямків він
може істотно різнитися в різних ВНЗ і за вибором дисциплін, і за їх змістом.
Як і більшість інших континентальних європейських держав, Франція має більш
уніфіковані навчальні програми, за дотриманням яких уважно стежить добре забезпечене кваліфікованими кадрами освітнє міністерство. Загалом же у Франції студенти
кожного року отримують якийсь офіційний документ, що спокушає частину з них виходити на ринок праці, не досягаючи рівня магістра. Програми навчання університетів
або спеціалізованих вищих шкіл чи інститутів формуються на модульній основі у вигляді чітко визначених блоків дисциплін. Виконання програми й дає право на отримання відповідної проміжної кваліфікації після 2-го, 3-го чи 4-го років навчання. Більшість
модулів у французьких ВНЗ безпосередньо орієнтовані на професійну й спеціалізовану
підготовку студента й не передбачають відособлене вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу. Певним винятком з цього правила є своєрідний модуль „Expression
et communication”, назву якого можна перекласти як „Самовираження і спілкування”.
У модуль зазвичай входять курси «Іноземна мова», «Публічно-ділове спілкування»,
«Риторика», «Ділове листування», «Конфліктологія» тощо. Хоч усі студенти Франції вивчають іноземну мову, але найчастіше вона розглядається не як загально-розвивальна
гуманітарна дисципліна, а важливе доповнення до професійного компонента. Це легко
помітити з назви – «Економічна й фінансова англійська мова», що присутня у програмі
Університету Париж-Дофін (напрямок «Банківська справа, фінанси й страхування»).
Загалом для західноєвропейських країн характерна увага до іноземних мов і значно
менша – до інших дисциплін суспільно-гуманітарного циклу. Як відомо, після винаходу
у США чікагської моделі коледжу (відповідник нашого ВНЗ гуманітарного скерування) та його відносного успіху в багатьох закладах країни поширилася практика значного
використання суспільно-гуманітарних дисциплін для загального формування особистості студента, його підготовки до конкуренції на жорсткому ринку праці США з постійним змаганням з іншими особами за стабільне місце праці. Не випадково викладачі,
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сформовані в радянські часи, так важко входили в ритм життя американських ВНЗ з їх
відомим гаслом – „Публікуйся, або гинь!”.
В Європі традиційно дуже висока повага до іноземних мов, а от інші гуманітарні
дисципліни (якщо вони не стосуються прямо і безпосередньо профілю спеціальності)
вивчаються на факультативній основі. Подібні явища можна пояснити тим, що середня освіта в розглянутих та інших країнах триває на рік більше, як в Україні. Старша
середня школа має три, а часто – чотири роки навчання. Це дає змогу винести на рівень
середньої освіти ті загальні суспільно-гуманітарні дисципліни, які в Україні чи Росії використовуються лише у вищих школах. Наприклад, в усіх країнах Західної Європи старшокласники вивчають не одну, а одразу дві іноземні мови.
Вкажемо, що російські автори виявили дуже цікаву своєрідність навчання у США,
Японії і Південній Кореї – у старшій середній школі цих держав „..дуже велика в порівнянні з іншими країнами увага приділяється вивченню дисциплін, орієнтованих на
виховання норм суспільної поведінки, побутової культури, основ сімейного життя” [2,
с.35]. Та ще важливіша та незвична для України чи Росії обставина, що старшокласники усіх держав Європейського Союзу й більшості позаєвропейських членів ОЕСР ґрунтовно вивчають філософію. Доцільність подібного заходу можна пояснити тим, що на
відповідний інтервал віку припадає заключна стадія трансформації мозкових структур
з молодіжного у дорослий стан, для якого характерна загострена реакція на фундаментально-життєві абстрактні поняття, які найглибше вивчає і висловлює саме філософія.
На закінчення вкажемо, що в Україні за роки незалежності відбулося багато спеціалізованих зібрань науковців з метою встановлення шляхів і засобів трансформації до європейських норм успадкованої від радянського періоду вищої школи, в якій висока якість
природничо-математичної та інженерно-технологічної освіти існувала поряд з цілковито деформованою за сутністю і спрямуванням суспільно-гуманітарною складовою.
Серед їх організаторів і провідних авторів доцільно вказати В. Андрущенка, В. Кременя,
В. Литвина,
В. Ільїна, Г. Онкович, Н. Дем’яненко та ін. З 1991 року сталося багато змін, але навіть
зараз система вищої освіти, маючи задовільні кількісні показники щодо рівня охоплення
молоді навчанням, лише наближається до притаманного для розвинених європейських
держав сутнісного і цивілізаційного наповнення.
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ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ
У ВЫСШИХ ШКОЛАХ ОЭСР
Исследовано характерное для стран Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЕСР) распределение студентов университетов и заведений аналогичного уровня по полям обучения и узким профилям подготовки. Использованы положения
Международной стандартной классификации образования (МСКА – 11), созданной
в ЮНЕСКО (вариант 2011 года). В анализе этого распределения сделан акцент на то,
какой процент студентов избирает интегральное поле общественно-гуманитарных
профилей подготовки. В статье также рассмотрено возможности реализации воспитательной функции в высших школах путем использования учебных программ, включающих гуманитарные элементы в традиционных дисциплинах или предусматривающие
дополнительные гуманитарные курсы. Приведены примеры образовательной практики
США, Великобритании и Франции. Отмечено, что большая продолжительность среднего образования в развитых государствах мира (12 и больше лет) дает возможность
использовать в старших средних школах систематический курс философии и не обращаться позже к этой дисциплине в университетах или других ВНЗ.
Ключевые слова: высшее образование, общественно-гуманитарные дисциплины,
поля обучения, профили подготовки, МСКА – 11, философия в школе.
Debich M.A., docent
KMU, Kiev
SOCIALLY-HUMANITARIAN PROFILES OF PREPARATION
AT HIGH SCHOOLS OF THE OECD COUNTRIES
Typical for the countries of the Organization for economic cooperation and development
(ОЕСD) distribution of students in universities and establishments of similar level on fields
of training and narrow profiles of preparation is investigated. Positions of the International
Standard Classification of Education (ISCED – 11), created in UNESCO (a variant of 2011)
are used. In the analysis of this distribution the emphasis is placed on the percentage of students
who have chosen an integrated field of socially-humanitarian profiles of preparation. In the
article possibilities for realisation of educational function in the higher schools by use of the
curricula, including humanitarian elements in traditional disciplines or providing additional
humanitarian courses are considered. Examples of educational practice in the USA, Great
Britain and France are given. It is noticed, that the longer duration of secondary education in
184

the developed states of the world (12 and more years) gives the chance to use a regular course
of philosophy in the senior high schools and not to address later to this discipline at universities
or others establishments.
Keywords: higher education, socially-humanitarian disciplines, training fields, preparation
profiles, The International Standard Classification of Education (ISCED – 11), philosophy at
school.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

УДК 821.111-31.09
Крючкова О., канд. філол. наук, викладач
Кам.-Под. коледж культури і мистецтв, Кам’янець-Подільський
КОНЦЕПЦІЯ МИСТЕЦТВА В РОМАНІ Г. НОРМІНТОНА
«ПОРТРЕТ ПРИВИДА»
У статті розглянуто концепцію мистецтва та трактування проблеми митця в романі «золотого хлопчика постмодернізму» Г. Нормінтона «Портрет привида» й обґрунтовано думку, що письменник не вкладається в рамки постмодерністської концепції,
наближаючись фактично до форми класичного роману.
Ключові слова: постмодернізм, мистецтво, митець, часопростір, історичний роман, авторська маска, класичний роман.
Роман «Портрет привида» Г. Нормінтона, як і роман «Дива і чудасії», сильно відрізняється від першого твору письменника («Корабель дурнів»), в якому життя постає
начебто лише як матеріал для художньої гри словом.
Така ситуація принципово важлива для літературознавця, оскільки молодий письменник має в західній критиці репутацію «золотого хлопчика постмодернізму». Водночас,
серед вкрай нечисленних статей, присвячених романістиці Г. Нормінтона, і, зокрема,
у дисертації Є. В. Колодинської, в якій концентрується увага на проблемі історичного
минулого в англійському постмодернізмі [2], не зустрічається проявів належної цікавості
до цього конкретного й невивченого питання.
Тому аналіз концепції мистецтва у романі «Портрет привида», співвідношення мистецтва і життя в ньому потребують дослідницької уваги. Окрім того, Г. Нормінтон, порівняно зі своїм першим романом «Корабель дурнів», відходить від підкреслено-складної
літературно-митецької гри словом, використовуючи вже начебто суто традиційну манеру
нарації та класичну стилістику.
Увагу привертає також глибока цікавість письменника до історичного тла. В одному
зі своїх інтерв’ю Г. Нормінтон на питання, як йому вдалося так точно відтворити в романі «Портрет привида» історичне оточення, відповів, вільно використовуючи відому
формулу А. Рембо, що письменникові для відтворення світу, що створюється в його уяві,
треба бути знайомим з визначними пам’ятками, звуками й запахами тієї епохи, про яку
він пише, і тому він не лише читав багато досліджень, але й намагався відвідати ті місця,
що збереглися від минулих часів [6].
З іншого боку, художня умовність та узагальнення набувають вишуканого вираження, хоча й дещо імпліцитно. Часопростір «Портрета привида» побудований на вільно
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використаному принципі класицистичної драми, оскільки пов’язує події, що відбулися
упродовж трьох діб – 1650, 1660 та 1680 років. Це не дуже суперечить постмодерністській естетиці, адже «час і простір, які мають для жанру історичного роману основоположне значення, у творах такого «постмодерністського» типу свідомо викривляються,
трансформуються відповідно до внутрішньої логіки оповіді» [3: 500].
Ці три дні – вияв магії недописаного портрета покійної дружини художника Натаніеля
Деллера, Белінди Деллер. Епіграф з Дж. Мільтона (Сонет ХІХ) створює атмосферу містичної загадковості й відчуття «вічного повернення»: «Me thought I saw my late espoused
saint / Brought to me like Alcestis from the grave…»[8: 1] . Ідея «вічного повернення» в романі пов’язана з тим, що ніщо в світі не минає назавжди, а дрібна, здавалось би, подія
культурного життя старовинної Англії стає ключем до доль багатьох людей і навіть, як
сказано в тій самій анотації, впливає на долю Англії епохи Революції й Реставрації. Ця
концепція нагадує погляд сучасного західного дослідника Пола Вейна, який називає історію «правдивим романом з прогалинами» [цит. за: 7: 339]; автора цікавить не стільки
минуле як таке, скільки вплив його на сьогодення (пор.: [2]).
Наратор конденсує в подіях трьох днів колосальний та динамічний матеріал національної історії, що визначає особливу вагомість кожної деталі й вимагає активізації прийому авторської маски. Та на відміну від двох своїх попередніх романів автор відмовляється від оповідача-персонажа й розповідає про події начебто за типом класичної моделі
ХІХ ст., уподібнюючись на цей раз відкинутому у постмодернізмі «Богові в природі»:
«She cannot read his face in sleep. Leaning closer, she tastes the sourness of his breath… She
has broken his sleep like a spider`s web» [8: 1] . І так само, як і в класичному «вікторіанському» романі, автор широко використовує діалоги, які є «драматичним елементом»
роману нового типу – синтетичного жанру, що об’єднує можливості епосу, лірики, драми
й навіть риторичних жанрів [Про синтетичність класичного роману ХІХ ст. див.: [1]:
«’Oh – Cynthia’…
‘Have I woken you, Father?
‘I was resting my eyes. Your mother came to me. She rested in that chair and smiled. She
was silent as ever, and the words she did not speak echoed in my mind like music» [8: 1] .
Мимоволі пригадується думка Т. Дочерті: «Історія переслідує постмодерністського
критика у вигляді привида», – оскільки вона нематеріальна, а все, що від неї залишилося, може інтерпретуватися по-різному [5: 78]. Водночас структура тексту у «Портреті
привида» зовсім не визначає домінацію «авторського» відстороненого погляду. Мовна
ініціативність персонажів, з одного боку, й зростання можливостей авторського самовиразу з другого (автор вже не обмежується винятково епічним, «об’єктивним» кутом
зору, а вільно висловлює власне ставлення до свого матеріалу в ліричній чи риторичній
проекціях), дає можливість романісту значно активніше втрутитися в особистість персонажа, «злитися» з персонажем, нехай і ситуативно.
До оселі, де доживає віку старий художник, вривається, немов порив свіжого вітру,
Вільям Страуд, закоханий у відсторонену, заклопотану доглядом за немічним батьком
Синтію (все це також формально подається начебто «очима автора», але водночас відчувається, що автор «перевтілюється» в свого персонажа й тут-таки переймає його бачення, його світовідчуття й голос): «Upstairs, a door clears its throat. She is coming. He
stares into the empty hearth, at the blackened firebrick, for a moment not to think of her, of the
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urgent letter, by her hand, which he has folded in his pocket. It is a year since last he came to
the manor: a year since he passed beneath the sprawl of the oaks and swept up their boughs
with the wind from his horse. Is it the speed, the haste of his ride which shortens his breath?»
[8: 2-3] . Цей прийом стабільно використовується й надалі.
Ускладнюється ситуація тим, що психологічні стани, у які занурює читача
Г. Нормінтон, часто подані як медитація на межі реальності й марення. Саме в цій проекції подається й репрезентативно-емблематичний образ художника, який колись так захопив юнака Вільяма і який, безумовно, є подальшою розробкою теми «Див і чудасій».
Маестро Деллер колись постав перед ним, сином млинаря, що прагнув навчитися малювати, у блискучому й недосяжному вигляді: « …the celebrated painter, newly settled in
the parish, more splendid in his doublet of cloth of silver, in billowing sleeves and breeches
of black velvet, than ever William`s father on a Sunday; a potent emissary from the world of
power, transposing as by magic the mill, the millstream with a horse drinking and the green
battlements of oak beyond, to a narrow square of canvas» [8: 7-8] . Це – втілення міфу про
ідеального митця, який складався від доби Відродження й досяг свого ακμή в епоху романтизму (опис цей нагадує відомий «Автопортрет» Ван-Дейка). Вільям мріяв колись
стати саме таким блискучим і артистичним, точнісінько, як і нещасний невдаха Гріллі
(«Дива і чудасії»).
Як і в попередньому романі письменник поглиблює й розгортає наскрізну для себе
тему мистецтва й митця, окреслюючи у трагічному ключі життя старого художника, що
колись був начебто живим втіленням міфу про митця, але відтак втратив основне для
нього – зір, він зруйнований фізично й згасає в обіймах невблаганної старості. Але йому
так і не вдалося реалізувати задум усього життя – створити портрет померлої матері
Сінтії, що була для нього втіленням усього цінного й найдорожчого в житті: «’She has
been dead for twenty years. The woman I studied and cherished, whose every line and blemish
was my landscape…’ <…> ‘Do not tell me, Mr Stroud, that this portrait cannot be completed.
It must be’» [8: 10] . Це – одчайдушний виклик реальному стану речей, боротьба зі всепереможним Хроносом. Що ж, М. Калінеску слушно твердить, що постмодернізм – це
«мрія про втечу від часу» [4].
Вільям, покликаний постарілим маестро, приїхав до рідного міста в справах успадкування батьківського млина, й отримав абсолютно неочікувану пропозицію, яка засвідчила не лише визнання його, вільямового, власного таланту, а й печальну поразку
й катастрофу його змагання з невідворотним плином життям. Маестро Деллер пропонує збентеженому Вільяму завершити портрет коханої померлої дружини художника – і
йдеться не про якісь дрібниці фону, а про її обличчя, абсолютно невідоме Вільямові.
Винагородою для Вільяма має стати дочка старого, Синтія, яка в романі сучасного англійського письменника є фактично «естафетою», «думкою сімейною»: старий Деллер
служив, так би мовити, мистецтву, як самовизначенню власного «я», й закрився у колі
особисто-сімейних та суто естетичних цінностей (лінія, яка приведе в перспективі до
складання потужного англійського сентименталізму).
Цим інтрига не вичерпується. Це стає поштовхом до екскурсу в минуле блискучого маестро Деллера. З подальшої оповіді ми дізнаємося, що саме тоді зовсім юний
Натаніель Деллер разом зі своїм другом Дігбі брали участь у русі інсургентів-пресвітеріан, що радикально, зі зброєю в руках боролися з реставрацією монархії .
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Перед нами постають класичні проблеми «митець і суспільство», «митець і народ»,
«митець і соціальна справедливість». Вочевидь, що приховані паралелі з «Уленшпігелем»
Ш. де Костера в «Кораблі дурнів» так само, як і трагікомічні взаємини Томмазо Гріллі з
сильними світу цього в «Дивах і чудасіях», були зовсім не випадкові: питання соціального статусу художника цікавить Г. Нормінтона, як бачимо, що далі, то глибше, і тим
цікавішою має бути для нас інтерпретація «чистого естетизму» й замкненості митця на
своєму внутрішньому світі, які все життя сповідує його персонаж Натаніель Деллер.
Звичайно, за бажання тут можна знайти рефлекс суто постмодерністського уявлення
про владу як «децентровану» мережу (П. Кенінг), як і декларацію незалежності й автономності митця, що сам собі буцімто володар. Але вже у порівнянні двох товаришів по
боротьбі прочитується усе ж таки певна «навантаженість» ідеологією: «Was it that they
both meant to change their surroundings: Digby in social terms and Nathaniel –? His chif
purpose in Cobham had been to sketch and paint. He used to seek out the flimsy shade of a
birch thicket and there, his tools laid out beside him in the grass, he would scan the distant
purple hills, shimmering with heat, until inspiration, as he called it, set his fingers roving» [8:
95] . Незалежність митця, якому досить власного таланту, є основою характеру Деллера,
що дивиться на своє оточення вкрай відсторонено. Йому не треба переробляти світ, як
його друзям-повстанцям (яким він внутрішньо завжди залишався чужим), він його цілком влаштовує таким, як є:
«He did not belong in such company. If the enterprise failed, he would still be able to prosper.
There was another life for him to resume… Yes, the present Digby reasons, or allows reason to
flow through his numbness, it was his security, more than any turn of phrase or detail of dress,
which set the painter apart. He was there by choice instead of desperate need. For most who came,
the common offered a last hope. To Deller it must have seemed a kind of game» [8: 97] .
І коли через багато років Дігбі з`являється в домі Деллера, який отримав маєток померлого брата й зажив як есквайр, постає картина бурі, таємничого світла місяця крізь
бурхливі хмари й мотив посланця зі світу реального, вкрай політизованого, сповненого боротьби й страждання життя. Дігбі кличе старого товариша до Америки: там, як
він сподівається, можна буде втілити в життя ті ідеали, для яких не знаходиться грунту
в Англії, де реставровано монархію й переслідується інакодумство.
Та голодний і змучений правдолюбець з болем відчуває, що Натаніель, ситий, «роздобрілий», схожий на сільського есквайра, благополучний, аж ніяк не радий його появі. У нього – справжня «фабрика» для виготовлення картин, які користуються попитом
(щоправда, «фабрика», як виявляється, це дім у Лондоні, а тут, у маєтку, виконуються
замовлення, з якими можна не квапитися).
Безумовно, твори Деллера майстерні та досконалі, але чомусь непримиренний Дігбі
відчуває до ремесла свого товариша неочікувану огиду: «…he lifts, with his little finger,
a greasy membrane from a pot and peers at lead white <…> ‘Unadulterated,’ says Nathaniel,
‘for light spots in the eyes’ <…> There is here something of the bawdy house, thinks Digby,
wrinkling his nose at a collection of greasy and paint-stained rags» [8: 43] .
І коли стає зрозуміло, що Натаніель Деллер ніколи нікуди з цього обжитого й затишного місця не рушить, Дігбі навіть відчуває якесь дивне полегшення: «Aches and longings
in Digby`s body dwindle. It occurs to him that he has never known, for certain, the hopes and
beliefs of his former companion» [8: 95] . Це – самодостатній дім, справжній такий собі
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«my home іs my castle». І Томас Дігбі з печаллю полишає старого друга, аби зануритися
в буревій життя й боротьби.
Натаніель Деллер залишається начебто переможцем у цьому напруженому ідейно-психологічному діалозі. Його правота принаймні здається не менш очевидною, ніж
правота суворих індепендентів, борців за суспільну справедливість. Тим паче, що його
відсахує тупа нечутливість його колишніх товаришів до мистецтва, яка з усією повнотою виявилася в сцені розпродажу на аукціоні конфіскованих повсталими картин, що
належали королю Карлу І. Ця сцена варта того, щоб зацитувати її, нічого не скорочуючи.
«’This art cannot be considered good,’ the man had said, ‘when the means of its procurement
were iniquitous.’ Jeake seemed to walk among effluvia; there was a constant crease in his
bloodless nose. ‘Look at these bawds and panders.’
Half listening, Nathaniel had marveled to see so much art: hundreds of works forfeited by
the tyrant along with his head. There were portraits by van Dyck, majestic acres of Rubens,
including an allegorical Peace with leopards and cherubs and spurting breast milk, autumnal
masterworks by Titian <…>
‘Look at these – a gift from a cardinal, nephew to the Pope himself. So many trinkets to
advance the cause of Rome…’» [8: 158-159] .
Але всі епізоди з життя Деллера – юнацька, хоча вже виразно відсторонена участь
у справах соціальної боротьби, вершинний, «королівський» момент появи перед юним
Вільямом в усьому блиску таланту та вдачі, самовдоволення й успішності модного живописця – повертаються, мов бумеранг, в експозицію роману, в якій перед нами постає підсумкова постать змученого життям старого, якому так і не вдалося здійснити мрію свого
життя – намалювати кохану дружину. Експлуатація свого таланту й активне заробляння грошей, як і відсторонена суспільна повага, були таки не «перемогою» незалежного
митця, а поразкою і зрадою самому собі. «I lost my purpose before I lost my sight. In the
little time I had left I neglected the canvas for despair of ever fixing what I believed belonged
there. Now, when it is too late, my eyes run riot in my head. The black bile in my system goes
unpurged, my fancy unmastered. What remedies I had at my disposal, before the melancholy
cloud fell, have been snatched from me» [8: 34] , – розпачливо мовить старий.
Епілог роману, однак, «знімає» ці суперечності, які неможливо розплутати, суперечності, створені індивідуалістичним волюнтаризмом та хибними думками персонажів, бо
тут змученому Натаніелеві, який думає про те, що з його смертю обличчя коханої назавжди
зникне, з`являється у видінні сама покійна дружина. Вона переконує його, що ніхто не може
створити монумент, непідвладний часу, і радить Натаніелеві заспокоїтися і не мучити доньку
та Вільяма своїми фобіями, а просто дозволити їм одружитися й жити у мирі [8: 193-194].
Роман «Портрет привида» можна назвати якщо не реалістичним, то принаймні доволі традиційним, хоча автор широко використовує прийоми постмодерністської нарації
й створює принципово нову жанрову структуру, в якій грань між реальним життям і
його проблемами та фантастичною конструкцією, так само, як між «риторичним» і «поетичним», постійно коливається. На противагу популярному й гордовитому гаслу «Ars
longa, vita brevis» («Мистецтво вічне, життя коротке») Г. Нормінтон показує в кінцевому
результаті вічну силу і нездоланність життя і вразливість, штучність та нетривкість мистецтва, яке є лише блідою тінню реальної краси й незбагненності життя й не може претендувати на те, щоб стати не тільки його квінтесенцією, а й навіть подобою.
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Активно оперуючи матеріалом живопису, автор водночас грає на контрасті між статичністю зорово-митецького образу та динамікою й «розріженістю» словесного образу,
між малярством та літературною нарацією, хоча питома вага живопису з його установкою на мімезис у цьому романі значно вища, ніж у попередніх: адже йдеться не про
образну аналогію – відомий твір Є. Босха, як у «Кораблі дурнів», й не про копіювання
чужих зразків, як у «Дивах і чудасіях», а про сміливу імпровізацію автора, який відтворює творчу лабораторію видатного майстра епохи бароко.
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КОНЦЕПЦИЯ ИСКУССТВА В РОМАНЕ Г. НОРМИНТОНА
«ПОРТРЕТ ПРИЗРАКА»
В статье рассматривается концепция искусства и трактовка проблемы художника в романе «золотого мальчика постмодернизма» Г. Норминтона «Портрет призрака»
и обосновывается мысль, что писатель не укладывается в рамки постмодернистской
литературы, фактически приближаясь к традиции классического романа.
Ключевые слова: постмодернизм, искусство, художник, временное пространство,
исторический роман, авторская маска, классический роман.
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CONCEPT OF ART IN THE NOVEL BY G. NORMINTON «GHOST PORTRAIT»
The article dwells on the concept of Art and the interpretation of the problem of the artist
in the novel by «the golden boy of post-modernism» – G. Norminton «Ghost Portrait». Also the
idea, that the writer doesn`t fit into the frames of post-modern conception in fact makes it close
to the form of classic novel.
Key words: post-modernism, art, artist, chronotope, historical novel, author`s mask,
classical novel.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧИТАЧА
В ЛІТЕРАТУРНО-ЕСТЕТИЧНОМУ ПОЛІЛОЗІ
Розглядається проблема наративної організації літературного твору в параметрах
світоглядного, етичного та естетичного діалогу. Системоутворювальна функція наратора досліджується в аспекті гармонізації світосприймання та світопереживання
як основних принципів літературної комунікації.
Ключові слова: наратор, наративна типологія, системоутворювальні чинники, поетологічні засади, естетичний діалог.
Надзвичайно важливим аспектом міркувань про природу художнього явища та спосіб його адресації є проблема вибору читацької стратегії. Зокрема, на теоретично-термінологічному позначені п’ять основних типів ідентифікації у процесі читання, які характеризують основні рівні сприйняття – асоціативний, адміративний, симпаетичний,
катарсичний та іронічний [Зубрицька 2004, 192]. Диференціація різних рівнів читання як
діалогу дозволяє виокремити кілька типових моделей психологічної самоідентифікації
особи читача. Основними серед них є стратегія щодо: літературного твору, біографічного
автора твору, історичного контексту, сучасного актові творення, а також щодо особистісної самотрансформації, яку спричинив твір.
Погоджуємося із твердженням Ж.-П. Сартра, що «процес письма передбачає процес читання як свій діалектичний корелят, і ці два взаємопов’язані акти вимагають
двох різних виконавців. Тільки завдяки об’єднаним зусиллям автора і читача виникає
той конкретний та уявний об’єкт, як продукт розумової праці» [Сартр 2000, 43]. На перехресті самодостатніх напрямів розгортання художнього світу опиняється літературний твір. З одного боку, він є продуктом інтелектуально-естетичних пошуків автора, з
© Мацевко-Бекерська Л., 2014
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другого – очікує адресата і, головним чином, персонального відгуку на власну явно подану чи приховану суть. Поводження читача є суб’єктивним, часто тенденційним, із переважаючим бажанням щось здобути безпосередньо від тексту. Тому чільним атрибутом
опозиції твір – читач є спроба ототожнення читачем фікційного світу зі своїм приватним.
Приписування характеристик, зрозумілих самому читачеві, стосується абсолютно всіх
рівнів як змістової, так і формальної організації літературного твору.
Деяка істотна для автора проблема постає у читацькому сприйманні лише тим боком висвітлення, на який може здобутися життєво-біографічна чи асоціативна спроможність читача. Вихід за межі стереотипної конфігурації зображених явищ або відтінків
значень пов’язується із особистим психологічним дискомфортом адресата. Разом із тим,
факт початку читання свідчить, що «читач, який бере до рук книгу, свідомий непорушності фундаментального правила літературної гри: перед ним світ фікції, можливої дійсності, який, однак, містить незліченну кількість знаків подібності до реального світу»
[Зубрицька 2004, 296]. Тому серед множинності асоціацій читач обирає передусім ті, що
є суголосними з його унікальними рецептивними настановами. Після безпосереднього
впізнавання «свого» у текстовому масиві читач вже оперуватиме новими знаками, новими, власне авторськими, вказівками щодо сприймання чи розуміння. Справді, «текст
і читач взаємно активні […] Текст прагне нав’язати реципієнтам свою систему кодів,
свою смислову структуру, а ті в процесі сприйняття не можуть не видозмінювати тексту,
оскільки не виконують функції якогось механічного транслятора чи автоматичного споживача інформації, який діє лише за певним набором команд чи програм» [Зубрицька
2004, 209]. Власне домінуюча позиція читача відносно твору є лише початком діалогу,
далі відбуватиметься повільна або стрімка (залежно від змісту твору) трансформація ролей – ведучого у розгортанні значення та гравця, котрий погоджується чи сперечається із
запропонованими правилами.
Парадоксальність контакту читача з літературним твором вбачається передусім у свідомій синхронізації вимислу та реальності – фікційний світ художнього твору форматує
цілком реальні обриси у свідомості читача. У цьому разі надзвичайно промовистим є
вихід із замкненого комунікативного кола, запропонований В. Ізером: «якщо читання
усуває поділ «суб’єкт – об’єкт», що окреслює всі перцепції, то з цього випливає, що читач «потрапляє у полон» думок автора, а останні, спричиняються до встановлення нових
меж. Текст і читач перестають бути у конфронтації один до одного як суб’єкт і об’єкт, але
натомість відбувається «поділ» самого читача […] У процесі читання існують два рівні:
чуже «я» і реальне «я», які ніколи не відокремлюються одне від одного» [Ізер 2001, 364].
Стратегія читацької поведінки мимоволі роздвоюється, однак і свідомо концентрується – у полі сприймання слід втримувати всю систему не лише описових компонентів твору, але й значеннєвих відтінків, які постійно активізують уяву та пам’ять читача.
Реальне «я» читача змінюється пропорційно з привласненням чужого досвіду – чим менше сутність тексту є відокремленою від сприймання, тим виразніше артикулюється нова
психологічна сутність читача. Тобто поступово набирає значимості вже інша рецептивна
субстанція відносно реального читача, котрий перегорнув першу сторінку твору. Із заглибленням у зміст відбувається зміна горизонту сподівань, а конкретний читач позбувається частини власних ілюзій і починає мислити згідно з мистецькою пропозицією, що
форматується у наборі «підказок» для розуміння.
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Процес читання не є візуальним контактом із написаним текстом або механічним
запам’ятовуванням фактів. На думку А. Компаньона, «читання постає як розгадування
загадок (відповідно до Бартового «герменевтичного кола»). Використовуючи пам’ять,
воно здійснює архівування прикмет […] Таке завдання запрограмоване текстом, однак
текст обов’язково і перешкоджає його виконанню, позаяк в інтризі завжди існують незаповнені прогалини, невирішувані альтернативи, і стопроцентний реалізм неможливий.
В кожному тексті є перешкоди, на які неодмінно наражається процес конкретизації»
[Компаньон 2001, 178–179]. Тому стратегія читацької поведінки з текстом значною мірою виявляється як вміле поєднання згоди та заперечення, адже регламентування сприйняття є питомим атрибутом саме ролі читача.
Перешкоди для конкретизації змісту читач долає згідно з особистими упередженнями чи сподіваннями. Тому індивідуалізація фікційного світу набирає цілком чіткого та
впізнаваного окреслення. Комунікативна і культурно-естетична компетентність читача
знаходить власне продовження у просторі літературного твору. Довільність поведінки
читача з текстом досить часто є ілюзорною, оскільки сам процес читання не дає вичерпної відповіді про те, хто у кожному змістовому повороті художнього простору встановлює напрям сприйняття чи оцінки зображеного. За класифікацією В. Ізера, існують «три
важливі аспекти, які формують основу взаємовідносин читача і тексту: процес антиципації та ретроспекції, послідовність розгортання тексту як життєвої події і враження,
викликані подібністю текстуального та життєвого досвіду» [Ізер 2001, 362]. Глибина читацького проникнення в смислову структуру тексту якраз і є найбільш суттєвим показником інтенційності літературного діалогу, так як засвідчує співзвуччя авторського задуму
та спроможності читача цей задум хоча би впізнати.
Стратегія поведінки читача в особливий спосіб торкається особи автора твору.
Перебуваючи на якій завгодно відстані від безпосередньо авторської історичності, читач
відчужується також від контексту – соціально-історичного, культурно-ціннісного. Тому
сприймання автора стає більш нейтральним в емоційному плані, щоправда об’єктивність
такого ставлення не є незаперечною. Оскільки перше читання розгортається на емоційному рівні, то наближення до особистості творця також зазнає ситуативного настроєвого впливу. Як зазначає П. Рікер, «у момент, коли твір відокремлюється від свого автора, все його буття наповнюється значенням, якому йому надає інший. Для автора твір,
як показник його індивідуальності, а не його універсального покликання, просто стає
ефемерним» [Рікер 2002, 188]. Рівно як для автора після того, як твір відбувся в літературно-комунікативному просторі, перестає існувати виняткове право на всі значення
його творіння, так само для читача не одразу наступає момент осяяння чи привласнення
чужого досвіду. Повинен відбутися двоякий процес реінтеграції, хоча значно активнішу
роль в ньому виконує саме читач. Мовчання автора набирає денотативності, особливо
за наявності часової дистанції, а отже – світоглядної, психологічної, навіть онтологічної. Артикуляція невимовленого цілковито покладається на компетентного читача. Тому
стосунки читач – автор твору є мегаперсональними, позаяк уявний адресат здобувається
на проникнення у світ, необмежений консистенцією певного твору. Масив значень діалогічно кореспондується читачеві, однак завдання самого читача – відчути поклик автора
і зреагувати на нього. Ймовірно, є рація в одному із тверджень стосовно природи мистецького твору: «Твір мистецтва – це створений автором об’єкт, який організовує потік
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поєднуваних вражень так, що кожний потенційний реципієнт по-своєму може зрозуміти
той самий твір, первинну форму, яку задумав автор […] У такому значенні автор продукує закриту в собі форму, щоб її використовували і розуміли так, як він її задумав» [Еко
2001, 526].
Множинність інтерпретацій не варто ототожнювати із множинністю смислу твору
чи зводити всі модифікації розуміння до першоджерела певного тексту. Однак невіддільним від естетичності та сугестивності літературного твору є консистенція життєвого
досвіду реальної особи, яка змоделювала той чи інший фікційний світ з очікуванням
адресата. Не відкидаючи права читача на власну оцінку й тенденційне ставлення як до
змісту твору, так і до його формальних складових, вважаємо толерування автора одним
із атрибутів компетентного читання. П. Рікер виразно розмежовує два поняття: текст як
зосередження інтенції автора і текст як засіб для читача осмислити себе. Однак чи є
рух тексту і текст в русі – діаметральними або конфліктними категоріями? Видається
можливим твердити про неминучу асиміляцію цих двох понять. Проникнення читача
в текстовий масив не обов’язково спроектується або на ототожнення свого життєвого досвіду з авторським, або на нівелювання первинної смислової структури: «значення тексту, яке ми передбачаємо, по суті, не є інтенцією автора, життєвого досвіду письменника,
а швидше тим, що текст означає для кожного, хто виконує його розпорядження. Текст
прагне розмістити нас у своєму значенні […] пояснювати означає виявляти структуру,
тобто внутрішні зв’язки залежності, які встановлюють статику тексту; інтерпретувати
означає йти дорогою мислення, яке відкриває текст, розмістити себе на шляху до сходу тексту» [Сартр 1997, 320]. Можливим і досить гармонійним способом увиразнення
інтенції самого твору є компромісне сприйняття: суб’єктивна оцінка тексту не заперечується, а конкретизується й ускладнюється, натомість об’єктивна – персоналізується і
враховує як емоційне враження, так і тривалий естетичний вплив тексту на читача.
Звичайно, складним є ставлення читача до історичності як складової, по-перше,
творчого процесу та, по-друге, як складової рецептивного та інтерпретаційного процесу. Перебування автора й адресата у спільному контексті явищ – позатекстових зокрема
та позалітературних загалом – забезпечує унісон мислення, а тому ставлення до одного
і того ж тексту наближається до спільного чи подібного. Однак із наростанням часової
дистанції твір набуває нових смислових контурів, опиняється в колі естетичного чи
пізнавального зацікавлення тих читачів, які історичність автора цього твору пізнають
передусім через текст: «читання – це новий вимір життя написаного тексту, це нове
його переписування, урухомлення його застиглої дійсності» [Зубрицька 2004, 182].
Таким чином, функції читача продовжують розширюватися й модифікуватися: крім
осмислення фактичного змісту твору, який зосереджується на пошукові первинного
смислу, слід вивчити і спроектувати атрибути, що супроводжували творчий процес.
Власне пізнавально-естетична місія читання форматується як синтетичний дискурс
культурологічної комунікації.
До певної міри завершальним актом читацької активності є процес самоідентифікації – самотрансформації особистісних характеристик читача, до яких спричинився твір.
Художній текст стає досить потужним чинником моделювання світосприйняття, читач
заглиблюється в сюжетні повороти передусім задля визначення цікавих для нього особисто закономірностей мислення, ситуативного бачення внутрішніх законів окремих
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явищ чи подій. Закономірним результатом літературної комунікації стає асиміляція читача з Іншим. З одного боку, Інший був ефемерним об’єктом автора, Іншому адресувалися
закодовані значення зі сподіванням на порозуміння. Водночас Інший був невідступним
проводирем читача в пошуках смислу твору, його орієнтиром для визначення достовірності напряму розуміння прочитаного. Зрештою, Інший свідомо чи мимовільно стає органічною частиною самого читача – або через впізнавання його і сприйняття втіленої
ним оцінки зображеного, або через цілковите відкидання будь-якого стороннього щодо
матриці тексту впливу. На думку П. Рікера, «в остаточному підсумку те, про що йдеться
в тексті, – це світ, який стоїть за сенсом тексту, світ, який текст проектує і який утворює
його горизонт. Слухач чи читач відкривають для себе цей світ відповідно до їх власної
здатності сприймати» [Рікер 1998, 95]. Фактично з наближенням фінальної сцени, епізоду чи фрази досвід читача постає суттєво зміненим. Особа, пізнавши смислотворчу
еволюцію власного світу емоцій, переживань, та вражень, дещо інакше сприймає свій
особистий інтелектуальний та ціннісний досвід. Тобто процес читання певним чином
корелюється із процесом асиміляції, що в глибині свого здійснення засвідчує не лише
стильову досконалість тексту, але й тісну комунікативну погодженість між автором та
читачем. Як справедливо зауважує М. Зубрицька, «текст чи книга перетворюють замкненість і закінченість особистого естетичного переживання, вербалізованого в закінченій
поетичній чи прозовій формі, у нескінченність та вичерпність рецепційно-естетичного
процесу нового переживання. У цьому сенсі Книга стає еквівалентом Світу, а індивідуальний простір художньої уяви окремого автора – топосом естетичних універсалій»
[Зубрицька 2004, 271].
На завершальному етапі літературно-художнього діалогу по-новому окреслюється
силует автора, його інтенційність вже не потребує доведення, оскільки гармонійно і закономірно трансформувалася в інтенційність читача. Концентрація думки і наявного
естетичного досвіду супроводжувала розгортання континууму «розмови мовчки» – читач сприймав текстову основу за своїм індивідуальним стереотипом, поступово входив
у простір художнього світу з його неминучим впливом на зміну кута зору читача або
на трансформацію психологічної настанови щодо самого твору, а далі – синхронізація
очікуваного значення із фактично знайденим у творі проектує нову особистість як безпосередньо читача, так і тенденційно (на основі численних текстових позначень та інтертекстуальних смислів) пізнаного ним автора. Художній твір зазнає не лише різних за
глибиною естетичного контакту прочитань, але й відмінних за кінцевою конфігурацією смислу: «читання має характер впочування, самопроекції, самоототожнення. Воно
неминуче деформує книгу, пристосовує її до турбот читача» [Компаньон 2001, 169].
Артикулюючи фінал твору, читач не лише завершує читання як особистісний діалог, але
й пропонує своє вирішення змістової структури, окреслення індивідуальних рис персонажів, конкретизацію смислу твору в його унікально пізнаному змісті.
Разом із тим, окремий читач фактом прочитання асимілює новий відтінок існування
твору в загальний культурний, естетичний та ціннісний контекст: «Онтологізація процесу
читання є найбільшим викликом для літературно-теоретичного дискурсу, оскільки найважчою з теоретичного погляду є проблема кореляції окремого читача, його рецепційної
свободи з інтерпретаційною спільнотою, її канонами, моделями, редукційними схемами
та матрицями» [Зубрицька 2004, 310]. Можемо твердити, що кожне завершене читання
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розширює простір «паралельного» до смислу твору світу його значень. Відповідно кожен
читач заявляє про себе як складову цього простору, як повноправного співавтора значень
тексту. Як зауважив В. Ізер, «сходження в одній точці тексту і читача започатковує екзистенцію літературного твору, і це сходження ніколи не можна точно передбачити, але завжди воно повинне залишатися можливим для здійснення, оскільки не ідентифікується
ні з текстуальною дійсністю, ні з індивідуальними уподобаннями читача» [Ізер 2001,
349]. Тобто здійснення читацького сподівання значною мірою залежить від потенційної
спроможності твору максимально зблизити текстову матерію та рецептивну компетентність. Найперший емоційний відгук задає основний напрям подальшій комунікації, читач
відповідним чином намагається ідентифікувати своє бажання пізнати чи відчути зв’язок
із тим, що і як саме пропонує текст. Взаємозалежність, взаємозв’язок твору і читача є
такою ж неодмінною частиною культурно-естетичного простору, як і первинний контакт
твору з його автором. Адресація текстового континууму є позаперсональною і понадперсональною, однак виразна потреба бути сприйнятою і пережитою супроводжує всю
літературну історію загалом і кожен художній текст зокрема. Наповнення твору смислом
і як процес, і як результат є виключно читацькою проекцію тексту на власний горизонт,
тому варто погодитися із феноменологічними позиціями В. Ізера, зокрема із тим, що істинним смислом твору може бути також (або передусім) вплив, пережитий читачем, але
не те, що первинно було закладено як у текст, так і конкретизовані контури його змісту.
Система впливів та стимулюючих чинників настільки внутрішньо складна, що
аналітичні процеси розщеплення звучання твору на різні (відмінні чи співзвучні)
голоси є невизначено тривалим як в часі рецепції, так і в часі інтерпретації. Іноді
досить складно визначити, чий вплив – текстового простору чи історичності адресата – справляє вирішальний вплив на читача. Тому невипадковою в літературознавчих
дослідженнях є теза про «двох авторів»: «Стенограма гуманітарного мислення – це
завжди стенограма діалогу особливого виду: складний зв’язок тексту (предмет вивчення та обдумування) і створюваного контексту, в якому реалізується пізнавальна
та оцінна думка вченого. Та зустріч двох текстів: тексту готового і тексту, що створюється і є реакцією, – це зустріч двох суб’єктів, двох авторів. Текст не є річчю, і тому
другу свідомість, свідомість, яка сприймає, аж ніяк не можна елімінувати чи нейтралізувати» [Яусс 2001, 417].
Таким чином, щоразу глибша деталізація можливих проекцій тексту призводить до
увиразнення в калейдоскопі особистісного погляду на твір нових відтінків, а саму постать читача дозволяє наділити співавторськими правом та відповідальністю. З одного
боку, він привласнює текстову структуру й модифікує художній світ за власним баченням
і потребою, з другого ж – асимілюється не лише в екзистенцію значеннєво-естетичної
парадигми, але й у загальний історико-культурний контекст, а тому його персональне
сприйняття стає частиною складно синтезованого погляду на твір.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧИТАТЕЛЯ
В ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ ПОЛИЛОГЕ
Рассматривается проблема нарративной организации литературного произведения в параметрах мировоззренческого, этического, эстетического диалога.
Системообразующая функция нарратора исследована в аспекте гармонизации мировосприятия и миропереживания как основных принципов литературной коммуникации.
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факторы, поэтологическая основа, эстетический диалог.
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READER’S RESPONSIBILITY IN LITERARY-AESTHETIC POLILOGUE
The problem of narrative arrangement of a literary work within the parameters of
philosophical, ethical and aesthetic dialogue is examined. The system-forming function of the
narrator is investigated in terms of harmonization of world perception and world involvement
as the basic principles of literary communication.
Keywords: narrator, narrative typology, system-forming factors, poetological principles,
aesthetic dialogue.
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КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
ТРАДИЦІЇ «ШКОЛИ» Т. ШЕВЧЕНКА
У ТВОРЧОСТІ М. СТАРИЦЬКОГО
У статті запропоновано спробу осмислення традицій «школи» Т. Шевченка у творчості М. Старицького. Особливу увагу приділено осмисленню спільності естетичних
і світоглядних засад, стилю, жанрово-тематичним особливостям, поетикальним домінантам їхнього доробку.
Ключові слова: «школа» Т. Шевченка, поезія, проза, драматургія, стиль, поетикальні домінанти.
Літературно-мистецьке життя України від 60-х рр. ХІХ ст. до поч. ХХ ст. важко уявити без титанічної постаті М. Старицького, який, на думку Я. Поліщука, втілював тип
письменника-організатора, письменника-культуртреґера, письменника-менеджера [10:
41]. Його всеохопна діяльність передбачала залучення до роботи на українському мистецькому полі культурних і громадських діячів різних формацій, політичних поглядів і
переконань. Як зауважив П. Хропко, «своєю подвижницькою, мужньою громадянською
діяльністю, високим пафосом літературної і театральної творчості, усім прикладом особистого життя, наснаженого патріотичними ідеалами, Старицький виховував нову ґенерацію української інтелігенції, яка енергійно включилася в будівництво національної
культури, в реалізацію ідеї національного відродження рідної землі» [13: 37].
Загальноприйнятим є твердження, що різновекторність поетичної творчості
М. Старицького полягає в акумулюванні шевченківських традицій і певних еволюційних тенденцій. До проблеми «шевченківського у творчості М. Старицького» вже зверталися Л. Ленюк [5] та Л. Пивоварський [7], але лише на рівні простого називання
можливих аспектів дослідження. Глибше розуміння теми продемонстрували І. Франко
[12] та В. Поліщук [8], актуалізувавши значно ширше коло питань. Однак означена проблема видається надзвичайно багатоаспектною і потребує подальшого вивчення. Відтак,
метою пропонованої розвідки є осмислення шевченківських традицій у творчості
М. Старицького як яскравого представника літературної «школи» Кобзаря. Досягнення
поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: визначення спільності естетичних платформ Т. Шевченка та М. Старицького, особливостей стилю; окреслення жанрово-тематичних особливостей, поетикальних домінант згаданих митців.
На сучасному етапі розвитку літературознавчої науки поняття «літературна школа»
закріпилося в ужитку, термін було не раз сформульовано, але спостерігається розбіжність
у його змістовому навантаженні. У своєму дослідженні ми виходимо з того, що літературна школа – це самобутнє мистецьке явище, одна з історико-типологічних категорій
літературного процесу. Для письменників, які утворюють літературну школу, спільними
є зорієнтованість на мистецькі досягнення видатного попередника чи сучасника, єдність
естетичної платформи, стилю чи системи стилів, жанрово-тематичних особливостей,
© Меншій А., 2014
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поетикальних домінант. Представники літературної школи творчо переосмислюють попередню мистецьку традицію, створюють нову художню реальність [Див. 6: 164].
Творчість Т. Шевченка позначилася на формуванні особистості М. Старицького як
громадянина й митця. Важливо, що перші два десятиліття його життя накладаються на
останнє двадцятиліття Т. Шевченка. Юнацьке захоплення творчістю Кобзаря продовжилося діяльними заходами щодо поширення Шевченкових творів, розвитку його традицій,
розбудови української культури.
Одним із важливих напрямків активної діяльності М. Старицького стала його праця,
спрямована на виховання творчої молоді. До обдарованих початківців М. Старицький
ставився з незмінною добротою і толерантністю, завжди прагнув підтримати їхні творчі
зусилля, надихнути на нові кроки у митецькому житті. Збереглося чимало документальних свідчень про те, як М. Старицький допомагав початківцям набути знань і майстерності (листи до Б. Грінченка), підтримував мистецьку молодь морально й матеріально.
Митець радів успіхам своїх літературних нащадків, перекладав їх російською для інформативних статей у столичні журнали, декламував їхні твори на літературних вечірках.
М. Старицький як продовжувач Шевченкових традицій і палкий прихильник українського слова повсякчас боровся за вільне функціонування рідної мови. Він вважав,
що українська мова повинна відігравати виняткову роль у житті суспільства, в розвитку науки, культури й освіти. На утвердження українського слова було спрямоване все:
видання письменником художніх творів і різних брошур для народного читання, участь
в українських періодичних виданнях, перекладацька діяльність, гостра полеміка з противниками української мови, створення українського професійного театру, для якого
він пожертвував своєю маєтністю, боротьба за сценічне втілення українських п’єс
тощо. Велика роль М. Старицького в розвитку української літературної мови виявилася і в його поглядах на збагачення словника. Так, основним джерелом його поповнення
драматург вважав народну розмовну мову. Одночасно своєю творчістю він довів, що
словниковий склад української літературної мови може збагачуватись за рахунок інших мов, шляхом семантичної трансформації слів, розширення семантики вже відомих
у мові лексем, уживання неологізмів, книжної та абстрактної лексики тощо. Одним із
важливих способів розвою української літературної мови М. Старицький вважав переклади творів світової класичної літератури.
Аналізуючи поважне коло персоналій і чинників, які зумовили появу творчого феномена М. Старицького-художника, В. Поліщук цілком обґрунтовано зауважує, що стильовий вплив Шевченка-романтика на його творчість був одним із визначальних [9: 138].
Невипадково навіть представники радянського літературознавства в поетичному стилі
М. Старицького поряд із превалюючими реалістичними тенденціями зауважували й романтичний складник (Й. Куриленко, М. Комишанченко, В. Бєляєв). Нині ж дослідники
відзначають еволюцію жанрової та образно-стильової системи поезії М. Старицького
в напряму від романтизму 60-х, реалістичного світобачення 70-х до неоромантичних
тенденцій 90-х рр. [4], обґрунтовують думку про романтизм як стильову домінанту творчості письменника загалом [8], що й пов’язують із засвоєнням автором інонаціональних
художніх здобутків через переклад.
Серед чинників, які споріднюють творчість Т. Шевченка й М. Старицького,
В. Поліщук назвав збереження, а де в чому й розвиток давньої релігійної традиції
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в українській літературі. Аналізуючи прозовий доробок автора «Руїни», дослідник зауважив: «У нього, здається, як ні в кого іншого з митців-сучасників другої половини
ХІХ ст., релігійна традиція склала основу ідейно-естетичної системи, виступила мірилом усіх цінностей – національних, соціальних, гуманістичних, морально-етичних» [8:
55]. Нерідко теми й мотиви Шевченкової творчості ставали поштовхом до створення
М. Старицьким оригінальних творів. Особливо його приваблювала поема «Неофіти»,
в якій оспівано гордих і нескорених людей, що виходили на шлях боротьби. В архіві
письменника зберігаються деякі нотатки до опери «Неофіти», лібрето якої він мав на
меті написати в творчій співдружності з М. Лисенком – автором музики майбутньої опери. За попереднім планом опера повинна була складатися з п’яти дій. У цих же нотатках
дається список дійових осіб, а також характеристика Алкіда, Аврелія та Фабіана, яка, на
превеликий жаль, не збереглась.
Розвиток вітчизняної поетичної думки після смерті Т. Шевченка стримували явища штамповості, вторинності, аж до прямого наслідування. Відтак перед митцями постала необхідність пошуку виходів на шляхи ширшого культурного розвитку. Один із
можливих варіантів розвитку української поезії пошевченківської доби запропонував
М. Старицький, відійшовши від наслідування стилю Т. Шевченка, за влучним спостереженням І. Франка, вирвавшись «з того круга понять, образів та проблем, які геніальною
рукою поклав перед Україною Шевченко» [12: 234]. Аналізуючи особливості зв’язку поезії М. Старицького з творчістю Т. Шевченка, зосередимось на культурологічному аспекті (осмислення творчої постаті Т. Шевченка у поезіях, присвячених його пам’яті) та
рецепції поетичної традиції Т. Шевченка в художньому світогляді письменника і в структурі його поетичного тексту.
Символічним видається той факт, що перший опублікований вірш М. Старицького
«Гей, Тарасе! Рідний батьку…» звернений до Т. Шевченка. Образ Кобзаря присутній і
в його поезії «До молоді». Особливою проникливістю сповнений вірш «До Шевченка»
(«По виході празького видання Т. Г. Шевченка»)». Вдаючись до натуралістичних деталей,
ліричний герой-оповідач з болем констатує про ті кричущі кривду й несправедливість,
що спіткали Україну. Завдяки градації підсилюється емоційний ефект від поетичних
рядків, що передають глибину деморалізації в середовищі співвітчизників, процвітання безґрунтянства та угодовства. Поза тим, що ліричний герой усвідомлює всю складність діяльності подвижників, символічний образ зорі у фіналі твору додає йому оптимістичного забарвлення. Вірш «На спомин Т. Г. Шевченка» сприймається як своєрідна
автобіографічна сповідь. У першій частині українська молодь, що прощалася з прахом
Т. Шевченка, присягнула на вірність його ідеалам. У другій, події якої розгортаються
через два десятиліття, констатовано незмінність демократичних устремлінь покоління:
«Двадцять років пройшло, вже й посивіли ми, // А ждемо все слушної надії: // Що розтануть сніги вікової зими, // Що справдяться рожевії мрії» [11 (1: 104)]. Останні рядки
співзвучні із Шевченковим твором «Ісайя. Глава 35». У вірші «На роковини Шевченку
(До поновлення могили)» ліричний герой констатує неабияку увагу до поховання
Кобзаря, що стало місцем паломництва національно свідомих громадян. Отже, у поезіях,
сюжетною основою яких є життєвий і творчий шлях Т. Шевченка, утвердження вічності духовної спадщини митця примножене просвітницькою ідеєю подвижницької праці,
керованої на духовне відродження батьківщини. Поетична Шевченкіана М. Старицького
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сповнена соціальними мотивами й майстерно акумулює пристрасне захоплення творчістю Кобзаря.
Автор «Борвію» розвивав пафос творчості Т. Шевченка в нових соціально-історичних умовах кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Йдеться про новий рівень інтелектуалізації української
художньої думки. Якщо інтелектуальне начало поезії Т. Шевченка постає на тлі його
в цілому чуттєвої поезії, то інтелектуалізація у М. Старицького – провідне начало вираження ліричного стану, превалювання рефлектуючої думки, реалістичної приземленості
художнього осмислення дійсності. Як зазначила Н. Левчик «Інтелектуалізація поетичної
думки М. Старицького пов’язана, насамперед, з утвердженням нового для української
поезії другої половини ХІХ ст. героя – українського інтелігента в усій багатовимірності його соціальних зв’язків і самоусвідомленні як особистості [4: 21]. Зрозуміло, що
М. Старицькому не належить безумовний пріоритет у започаткуванні в українській поезії образу інтелігента, образу «нової людини». Проте, за спостереженнями М. Бондаря,
М. Старицький «образ цієї «нової людини», як ніхто інший, пов’язав із новим звучанням
поетичного слова, із самою, відповідно зміненою, структурою художнього, поетичного
мовлення» [2: 42]. Дослідник додав, що внесок митця полягає не стільки у витворенні нового типу мелодії (хоча на цьому шляху він не міг представити нових її філіацій), скільки
в новому її інструментуванні. Митець зосередився на проблемах, тісно пов’язаних із самоутвердженням інтелігента: осмисленням інтелігенції як фактора соціального і національного визвольного руху, роздумах про покликання і роль митця.
Традиція Т. Шевченка виявлена у творчості М. Старицького на образотворчому та композиційному рівнях структури художнього тексту. В поетичній творчості М. Старицького образні ремінісценції поезії Т. Шевченка акцентують романтичну світоглядну концепцію. Образний перегук з поезією Т. Шевченка спроектований
М. Старицьким на утвердження концептуальної для романтичного світогляду ідеї надчасової цінності духовної спадщини митця: «Не умре ж душа живая, // Дума не загине,
// А від краю і до краю // Славою полине…» («Кантата на честь і славу М. Лисенку») [11
(1: 205)]. Образні конструкції віршів «На проводи другу», «На страстях» увиразнюють
ідейну спорідненість з громадянською поезією Т. Шевченка.
У вірші М. Старицького також віднаходимо окремі вирази, які можна кваліфікувати як ремінісценції з Т. Шевченка. Наприклад, в поезіях «На проводи другу.
М. П. Драгоманову»: «Коли втнемо ми не такої // На нашій рідній чужині?» [11 (1:
58)]; «Край комінка»: «А мати, їх сердешна мати, // Немов з хреста сьогодні знята…»,
«Звелася, нишком підійшла, // Зняла останню свитину, // Укрила хворую дитину // І знов
робити почала…» [11 (1: 86 – 87)]; «Сльоза»: «Свої знеможенії руки // Кругом мене ти
обвила // І тяжко, тяжко заридала…» [11 (1: 129)]. Йдеться, насамперед, про психологічну лірику Т. Шевченка, її образи та інтонації. У широкому інтертекстуальному полі з поезією Т. Шевченка перебуває віршова балада М. Старицького «Хрещенська ніч», вперше
опублікована у «Літературно-науковому віснику» 1906 р. під заголовком «Гетьман».
Своєю творчістю М. Старицький продовжив розпочату Т. Шевченком та представниками його «школи» (Л. Глібов, С. Руданський, Я. Щоголів, Ю. Федькович) роботу, направлену на жанрове збагачення українського поетичного слова. Традиційно
осмислюючи природу як засіб глибинного художнього пізнання і розкриття душі,
М. Старицький водночас іде далі, до її подальшого, жанрового виокремлення, надає
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пейзажу самостійного значення. Природа у його творчості стає засобом глибинного художнього пізнання і осмислення життя ліричного героя. Крім пейзажу М. Старицький
звернувся до ліричного нарису як ще одного жанру медитативно-описової лірики, зображально-виражальні засоби якого привабили поета можливістю втілювати конкретний
життєвий матеріал, оперативністю у відображенні явищ дійсності. Йдеться про ліричні
нариси «Край комінка», «Ніч. У хаті зимно, темно…», «Учта», «Ніч («Ніч. Замовкли
денні речі…»)», в яких суто побутові подробиці інтер’єру та екстер’єру набувають ваги
виразної художньої деталі і свідчать про опанування митцем особливостями жанру.
Цікавим і результативним для поезії М. Старицького було його звернення до жанру
ліричного портрета. У його портретах, насамперед «Швачці», за допомогою художніх деталей, які вимальовують зовнішній вигляд людини та її предметне оточення, досягається
чітка індивідуальна й соціальна характеристика об’єкта зображення.
Панівним для пісенної лірики М. Старицького був жанр романсу, що, насамперед,
зумовлено особливістю його поетичної творчості як вираження душевного стану, думок і
переживань ліричного героя-інтелігента, і в цьому її відмінність від пісенної лірики попередників. У поезії М. Старицького жанр романсу найповніше представлений у 60 – 70-ті
рр. його творчості: «Ждання», «Мій рай», «Не сумуй, моя зірко, кохана…», «Не згадуй!».
Романсам М. Старицького чужа фатальність, культ любовних страждань «жорстокого»
романсу. Це гірка сповідь люблячого серця, коли герой страждає від того, що страждає
кохана. У його романсах також спостерігаємо відхід від народнопісенної символіки, характерної для традиційної романсової лірики М. Шашкевича чи С. Руданського. Таким
чином, в художньому дискурсі поезії М. Старицького традиції Т. Шевченка синтезувалися з оновленою структурою поетичного тексту, витвореною мистецькою епохою кін.
ХІХ – поч. ХХ ст.
Як прозаїк М. Старицький зосередився переважно на історичній темі. Через переслідування рідного слова, відсутність періодики, видавництв україномовного читача
М. Старицький більшу частину прозових творів написав російською мовою. До свого
вимушеного білінгвізму він ставився вкрай негативно. У листах він з гіркотою констатував, що «треба їсти чужий хліб, коли свого дастьбі…» [11 (8: 501)], але як активна
й діяльна натура він використовував найменшу можливість висловити свої переконання, розповісти світові про Україну. У листі до М. Комарова письменник підкреслював:
«Отже, я, працюючи і на чужій ниві, все живописую тільки своє рідне з минулого і сучасного життя і прихиляю тим симпатії сотень людей до нашого поля, до наших розкіш…»
[11 (8: 501)].
Продовжуючи і розвиваючи кращі традиції української літератури, митець художньо
відтворив найважливіші періоди героїчного минулого України. Трилогія М. Старицького
«Богдан Хмельницький» складається з романів «Перед бурею», «Буря» і «Біля пристані»,
які у хронологічній послідовності висвітлюють події в Україні перед та під час визвольних змагань українського народу 1648 – 1654 рр. У романі «Останні орли» М. Старицький
продовжив шевченківські традиції показу Коліївщину як масового народного руху проти
соціального й національного поневолення. Автор роману зосереджується на одній із найяскравіших сторінок історії Гайдамаччини – бурхливих подіях на Правобережній Україні
влітку 1768 р. Головним героєм «Останніх орлів», як і «Гайдамаків», є народ – селяни,
міщани, низове козацтво. Саме вони, наголошує автор, творять історію своєї країни.
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Розвиваючи у своїй творчості історіософську концепцію Т. Шевченка, М. Старицький
поглиблював досягнення попередника, моделюючи образи культурників, які усвідомлюють значення освіти, культури й національних духовних надбань, їхній вплив на формування національно свідомого громадянства. На думку Я. Поліщука, улюблений герой
М. Старицького – це передусім культурний герой, який не тільки вміє вести за собою і
махати шаблею, а й має хист до музики, слова, пісні; він репрезентує передусім культурну свідомість українців. «Це є принципово важливим, бо прозраджує основу світогляду
Старицького, в якому програма культурної ідентичності сприймалася як надзавдання», –
зауважив дослідник [10: 52].
На думку сучасного дослідника, творча спадщина Т. Шевченка відіграла надзвичайну роль у становленні та розвитку української драматургії та театру другої половини ХІХ
ст. [1: 194]. У драматичному доробку М. Старицького впадають в око конкретні приклади декларування ідей, висловлених у творчості Т. Шевченка. Міркування козака Нечая з
драми «Богдан Хмельницький» про сутність взаємин поляків та українців перегукуються
з останніми рядками поезії Т. Шевченка «Ще як були ми козаками» та «Полякам». Таким
чином проблема втраченого раю, порушення природної гармонії братерських стосунків
між народами з болем звучить на сторінках багатої творчої спадщини і Т. Шевченка,
і М. Старицького. При написанні драми «Оборона Буша» своєрідним джерелом для
М. Старицького стала поема Т. Шевченка «Гайдамаки». Її вплив помітний вже в першій
картині п’єси. Як і в поемі, кобзар, співаючи пісню, поглиблює у слухачів почуття національної самосвідомості, утверджує розуміння необхідності визвольної боротьби, посилює почуття відповідальності не лише за своє життя, а й за долю України. У драмі пошевченківськи показано непримиренність інтересів українського народу з прагненнями
польської шляхти, відтворено нездоланну силу повстанців на чолі з козацьким сотником
Завісним та його донькою Мар’яною, героїзм і відданість Вітчизні. Відтворюючи за допомогою художнього слова сповнену драматизму трагічну долю України, він показував
долю конкретної особистості, засобами драматургічного мистецтва інтерпретував постаті визначних діячів минулого. Так само як і в творчості Т. Шевченка, на особливу
увагу в драматургії М. Старицького заслуговують жіночі образи, серед яких вирізняється
постать Катрі Дзвонарівни з драми «Не судилось». Трагедія молодої сільської дівчини,
що на своє нещастя покохала панича, перегукується із сумною долею Катерини із однойменної поеми Т. Шевченка. Однак п’єсу М. Старицького характеризує, насамперед, поглиблена соціальна спрямованість.
Отже, що М. Старицький як представник «школи» Т. Шевченка творчо переосмислив мистецьку традицію талановитого попередника, і, використавши його досвід, продовжив кращі традиції вітчизняної культури.
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ТРАДИЦИИ «ШКОЛЫ» Т. ШЕВЧЕНКО В ТВОРЧЕСТВЕ М. СТАРИЦКОГО
В статье предпринята попытка осмысления традиций «школы» Т. Шевченко
в творчестве М. Старицкого, исходя из общности эстетики и мировоззрения, стиля,
поэтики, жанровых и тематических особенностей писателей.
Ключевые слова: «школа» Т. Шевченко, поэзия, проза, драматургия, стиль, особенности поэтики.
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SHEVCHENKO’S «SCHOOL» TRADITIONS IN M. STARITSKIY’S WORKS
The article gives an attempt to examine M. Staritskiy’s oeuvre according to its succession
of aesthetics, philosophy, style features, poetics, genre and narrative of Shevchenko’s «school»
traditions.
Keywords: Shevchenko’s «school», poetry, prose, drama, style, features of poetics.

УДК 821.161.1-31
Метолиди Е. И., аспирантка
ХНПУ им. Г. С. Сковороды, Харьков
ХАРАКТЕР ВОПЛОЩЕНИЯ ЛИЧНОСТИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО
В РОМАНЕ В.К. КАНТОРА «КРЕПОСТЬ»
Статья посвящена осмыслению характера воплощения личности Н. Г. Чернышевского в романе «Крепость». Проанализировано восприятие идей мыслителя в разные периоды развития страны, а также определено авторскую позиция В. К. Кантора,
существенно корректирующую представления о взглядах Н. Г. Чернышевского и показывающую их актуальность.
Ключевые слова: вставной текст, реминисценция, революционность, авторство,
просвещение, гуманизм.
Одним из вставных текстов в романе «Крепость» является неопубликованная
статья главного героя Ильи Тимашева – «“Эстетика жизни” – о Чернышевском».
Представленный читателю отрывок статьи, главным образом, касается понимания эстетической теории русского мыслителя в контексте проблем, поставленных художественной культурой и символическими образами, в которых литература выражала свое понимание действительности.
Анализ свидетельствует о том, что статья, подготовленная Ильей Тимашевым, на самом деле принадлежит В. К. Кантору и была опубликована в книге «В поисках личности:
опыт русской классики» (1994) [1], где предпринята попытка рассмотреть динамику формирования и осмысления личности в истории отечественной литературы. Основываясь
на анализе деятельности выдающихся российских писателей – М. М. Карамзина,
A. C. Пушкина, В. Г. Белинского, П. Я. Чадаева, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского,
писателей-философов Ф. М. Достоевского, И. А. Гончарова и других – В. К. Кантор показывает, как в недрах просвещенного российского общества, начало которому было положено реформами государственной власти, сложилось осознание трагической безличностной российской действительности – оборотной стороны самодержавного правления.
© Метолиди Е. И., 2014

206

В. К. Кантор видит мессианское предназначение молодой интеллигенции как силы, несущей народу просвещение, «освободительницы от деспотизма» и «гнета» самодержавия.
Однако, как показывает история, просвещение российского общества вызвало «резкое
критическое отношение к существующему порядку мироустройства» [1:25]. Этого, по
мнению автора, оказалось достаточно, чтобы переориентировать власть на сдерживание
социальных устремлений интеллигенции и развития в ее среде личностного начала, требовавшего провозглашения и признания за личностью тех прав на свободу творчества
и самовыражения, которые в принципе исключала самодержавная система. Проблема
человека, точнее – личности стала центральной для всей русской литературы второй
половины XVIII – начала XX века. Уже со времен М. М. Карамзина, каксправедливо
показывает В. К. Кантор, «человеческая мера, примененная к историческимсобытиям
и историческим деятелям» [6 : 31], становится для русской литературы (художественной,
научной или философской) определяющей: «...Это литература, обратившаяся к человеку
в его соотнесении с историей народа и государства» [2: 31].Усвоение образованным российским обществом таких значимых понятий, как «личность», «государство», «свобода», «просвещение» в корне изменило культурно-мировоззренческий климат, заставило
искать теоретически обоснованные перспективы развития России. В этом контексте писатель и обращается к диссертации Н. Г. Чернышевского, полагая, что именно она явилась «теоретическим выражением и обобщением целой эпохи противостояния русской
художественной культуры самодержавию» [2: 229].
Во вставном эпизоде В. К. Кантор, в первую очередь, акцентирует внимание на определение главного тезиса, сформулированного в диссертации Н. Г. Чернышевского – «прекрасное есть жизнь». Апеллируя к историко-политическим событиям («мрачное семилетие» (1848-1855) – период правления Николая I или же, как отмечает сам автор «моровая
полоса»), в рамках которых писалась диссертация, теория молодого мыслителя осмыслена какнепосредственная реакция на состояние общественной жизни: «Увиденная их
глазами николаевская Россия напоминает “убогое кладбище” (Герцен), “Некрополис”,
город мертвых (Чаадаев), “Сандвичевы острова”, то есть, по представлениям XIX века,
место, где поедают людей (Никитенко), а обитатели этого мира поголовно – “мертвые
души” (Гоголь), как крепостные, так и крепостники…» [2: 233]
Характерно и не случайно упоминание В. К. Кантором в статье метафизической тоски, прозвучавшей в стихах Пушкина уже в первые годы николаевского царствования:
«Дар напрасный, дар случайный,Жизнь, зачем ты мне дана?» (1828) [2: 217]. Напомним,
что именно это двустишие автор «Крепости» делает эпиграфом главы «Прекрасное есть
жизнь», повествующей о жизненных проблемах Ильи Тимашева. Как представляется,
В. К. Кантор устанавливает двойную параллель между своим персонажем и эпохой, в которой он живет, и Николаевским правлением в России, во времена которого работал
Н. Г. Чернышевский.
Сам Н. Г. Чернышевский, описывая окружающие его обстоятельства, не раз писал
о веками выработанном равнодушии русского общества ко всем высшим интересам общественной, умственной и нравственной жизни, ко всему, что выходит из круга личных
житейских забот. Продолжая и теоретически закрепляя традицию великой русской литературы, боровшейся против этого «сна-смерти», «мертвого сна», навеваемого русским
самодержавием, той «гласно необъявленной, но реально и безостановочно действующей
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системы ценностей, когда жизнь человека ничего не стоит, Чернышевский выдвинул
свой знаменитый тезис: “Прекрасное есть жизнь”» [2: 234]. В. К. Кантор прав, утверждая, что в те годы это был революционный тезис, который знаменовал переворот в ценностной ориентации общества.
Однако нам также представляется очевидным, что обращение к личности
Н. Г. Чернышевского раскрывает более глубокую позицию автора по отношению к роли
мыслителя в исторически-социальных изменениях. Заканчивая статью, как реально
опубликованную, так и редактируемую Ильей Тимашевым, В. К. Кантор резюмирует: «Несчастный Чернышевский! Не понятый ни сторонниками, ни противниками!
Жизнь положивший, чтоб послужить России, и оклеветанный всеми» [2: 234]. Он продолжает длительную полемику об отношении разных поколений к трактовке личности
Н. Г. Чернышевского.
Исторические воззрения Н. Г. Чернышевского хорошо изучены. Их восприятие обусловлено наличием устоявшегося, жесткого штампа в оценке его личности и творчества. Как полагает Е. В. Листвина, [3: 20] историю восприятия идей Н. Г. Чернышевского
можно поделить на три периода. Первый связан с дореволюционным этапом, когда
Н. Г. Чернышевский воспринимался как харизматическая личность и сторонниками,
и ярыми противниками. Второй период наступил после 1917 г., когда отношение к нему
определялось его вкладом в освободительное движение ХIХ века, как его тогда понимали. На этом этапе складывался образ Н. Г. Чернышевского, отличающийся все большей
и большей хрестоматийностью, «кого бы из него ни пытались сделать – хитрого заговорщика, призывавшего к восстанию, или чистого теоретика» [3: 20]. Тогда формируется образ
Г. Н. Чернышевского, вписанный в довольно узкие рамки привычного образа революционера, готовившего почву для будущих великих свершений потомков. Третий этап начался
в середине 80-х гг. ХХ века. Попытки переосмысления роли и места Н. Г. Чернышевского
в общественной мысли России приходятся на конец 1980-х – начало 1990-х годов.
Большой вклад в переосмысления идей Н. Г. Чернышевского в этот период сделан
М. Д. Карпачевым. В монографии «Истоки российской революции: легенды и реальность» (1991) [4], исследуя революционно-демократическое движение в России 60-х
гг. прошлого столетия, автор отделяет А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского от общего
революционного движения, называет Н. Г. Чернышевского главой поколения «радикальной интеллигенции», однако продолжает называть Чернышевского «революционером». Хотя М. Д. Карпачев не сделал в своей книге коренного переосмысления наследия
Н. Г. Чернышевского, его концепция была большим шагом вперед в советской историографии, заложившей основу для возможных интерпретаций учения Н. Г. Чернышевского.
В работе Е. А. Карилловой [5] рассматриваются идеологические взгляды
Н. Г. Чернышевского и отношение к ним в послереволюционной России. В ней
Н. Г. Чернышевский назван крупнейшим философом-экономистом. Автор полагает, что
для Н. Г. Чернышевского главным путем развития общества является социализм, а социализация мировоззрения, идеологии людей – это и есть путь переустройства общества.
Думается, в этой работе еще слышен ленинский подход, не изжитый исторической наукой и имевший влияние на исследователей 80-х-90-х годов.
В 1996 г. в книге А. И. Володина [6] представления о мыслителе уже несколько отстранены от оценок, навязанных советской наукой, избавлены от крайностей
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и стереотипов. Автор предлагает отказаться от разделения западников на революционеров-демократов и буржуазных-либералов, пытается осмыслить либеральные мысли
Н. Г. Чернышевского, приводя его доводы о ценности личности и индивидуализме, о
демократии.
В 2000 г. вышла коллективная многотомная робота «Из истории русской культуры»
[7], пятый том которой был посвящен XIX столетию. В этой работе философия и футурологические идеи Н. Г. Чернышевского представлены в свете советских определений,
хотя сам мыслитель представлен радикальным демократом, готовящимся к «революционным кровавым битвам».
Еще одну попытку переосмыслить место и роль Н. Г. Чернышевского в становлении и развитии русской мысли предпринимает Н. А. Троицкий [8]. Он указывает на заблуждение предшественников, говоривших о революционных устремлениях
Н. Г. Чернышевского. Н. А. Троицкий отвергает его авторство в «Письме из провинции»,
опровергает принадлежность ему идеи о немедленном крестьянском восстании, однако
не отвергает его мысли о возможности революции и готовности к ней.
В этом контексте попытка В. К. Кантора переосмыслить роль Н. Г. Чернышевского
и сущность его наследия представляется важной и ценной. В книге «Поиск личности:
опыт русской классики» писатель аргументировано развенчивает ряд сложившихся мифов о Н. Г. Чернышевском и стремится пересмотреть его писательскую репутацию. Так,
он последовательно анализирует идеи Н. Г. Чернышевского о векторе развития общества, касается «христианского пафоса Н.Г.Ч.» и дает определение «революционным
изменениям как методу борьбы с произволом», отрицая самый главный тезис, вокруг
которого и образовались другие мифы, – революционная направленность творчества писателя. В. К. Кантор приводит выдержки из его разных работ, опровергающих жажду
революции, с одной стороны, и доказывающих стремление к эволюционному развитию,
с другой, – настаивает, что двигатель общественного развития, благоустройства общества для Н. Г. Чернышевского – самодеятельная личность: «Как вы хотите, чтобы оказывал энергию в производстве человек, который приучен не оказывать энергии в защите
своей личности от притеснений. Привычка не может быть ограничиваема какими-нибудь
частными сферами: она охватывает все стороны жизни. Нельзя выдрессировать человека
так, чтобы он умел, например, быть энергичным на ниве и безответным в приказной
избе» [9: 695]. В. К. Кантор обращает внимание на то, что для Н. Г. Чернышевского развитие общества заключалось не в революции и не в слепом разрушении старого, а, прежде всего, в просвещении. Одним из аргументов, который приводит В. К. Кантор для
снятия навязанного Н. Г. Чернышевскому образа революционера, является цитата из
«Писем без адреса»: «Все лица и общественные слои, отдельные от народа, трепещут
этой ожидаемой развязки. Не вы одни, а также и мы желали бы избежать ее. Ведь между
нами также распространена мысль, что и наши интересы пострадали бы от нее, <...>– интерес просвещения» [9: 92]. Однако особого внимания заслуживает характеристика самого Н. Г. Чернышевского, данная В. К. Кантором. Писатель опровергает его авторство
в тексте «Письма из провинции», где звучит призыв «к топору», находя, в частности, ряд
логических нестыковок [1: 130-135], отмечает, что автор письма говорит, что жил в «глухой провинции» во время Крымской войны, но Саратов, откуда сам мыслитель, никогда
не был глухой провинцией. В. К. Кантор полагает, что автором нашумевшего письма был
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П. Т. Огарев, а не Н. Г. Чернышевский, а этозначительно корректирует существующие
представления о его взглядах.
Сравнивая призывы из письма: «Наше положение ужасно, невыносимо, и только
топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет!» [1: 140] с некоторыми
другими текстами писателя, В. К. Кантор приходит к выводу, что произвол и насилие –
самые ненавистные для Н. Г. Чернышевского понятия идут в разрез с его основополагающими идеями.
Проблему авторства прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей
поклон» он решает в пользу Н. Г. Чернышевского или, во всяком случае, готов признать причастность к ее созданию [1: 146]. Называя его гуманистом, пытавшемся
предотвратить в своих зрелых произведениях катастрофическое течение событий:
«…а для того изменить саму систему российских ценностей, где кровь людская как
водица, а человек ни во что не ставится», В. К. Кантор склонен говорить о том, что
Н. Г. Чернышевский призывает крестьян не восставать, ибо, «договорившись с умом,
можно людям без крови жизнь устроить» [1: 146]. Согласно Н. Г. Чернышевскому,
преодоление мятежности общества возможно лишь средствами подлинного и глубинного просвещения нации, идущего через усвоение христианства как основополагающей составляющей культуры.
В. К. Кантор находит для Н. Г. Чернышевского оригинальное определение: «демо-критический» мыслитель. Когда большинство его современников говорили об уникальности народа, – и православные мыслители, и разночинные писатели, и радикалы,
и А. И. Герцен, и Л. Н. Толстой, и Ф. М. Достоевский, – Н. Г. Чернышевский призывал
к более реалистичной позиции: «Забудемте же, кто светский человек, кто купец или
мещанин, кто мужик, будемте всех считать просто людьми и судить о каждом по человеческой психологии, не дозволяя себе утаивать перед самими собою истину ради
мужицкого звания», – писал демократ [9: 862]. Можно согласиться с М. В. Зенкиным,
что Н. Г. Чернышевский не мог получить признание, поскольку не льстил народу и не
идеализировал его[10].
Переоценка личности Н. Г. Чернышевского и его взглядов привела В. К. Кантора
к выводу об их глубоком гуманизме и демократизме. Статья, посвященная
Н. Г. Чернышевскому, в 1996 г. стала вставным эпизодом в романе «Крепость» и вошла
в него в сокращенном виде, а через четыре года ее текст был включен в статью «Срубленное
древо жизни. Можно ли сегодня рассуждать о Чернышевском?» с подзаголовком «Тень
смерти, или Система ценностей николаевского царства». Текст статьи и вставного эпизода и практически идентичны за исключением определенных незначительных разночтений. Но в тексте вставного эпизода Илья Тимашев упоминает к А. И. Герцена, говорившего, что «в самой пасти чудовища выделяются дети, не похожие на других детей;
они растут, развиваются и начинают жить совсем другой жизнью. Слабые, ничтожные,
ничем не поддержанные, напротив, всем гонимые, они легко могут погибнуть без малейшего следа, но остаются, и если умирают на полдороге, то не все умирает с ними. Это
начальные ячейки, зародыши истории, едва существующие, как все зародыши вообще».
Приводится здесь и мысль А. С. Хомякова, полагавшего, что крепостная Россия «игом
рабства клеймена». Эти цитаты вошли также в статью В. К. Кантора «Срубленное древо
жизни. Можно ли сейчас рассуждать о Чернышевском». Включение этих цитат позволяет
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писателю более точно охарактеризовать эпоху, подтвердить мысльВ.К. Кантора о потере
истинных ценностей общества в эпоху самодержавия.
Писатель устанавливает очевидную параллель между Николаевской эпохой и советским периодом, представлявшей, по его мнению, «искаженно-увеличенное отражение
самодержавия» с таким же «убийственным» отношением к человеку, где искусство было
призвано служить потребностям самодержавного государства. Проблему личностного
выбора и свободу творческого начала В. К. Кантор воплощает в задачах, стоящих перед
Ильей Тимашевым и его коллегами по редакции, обязанными писать «нужные» статьи
и в заданный срок. Актуально звучит и главный посыл Н. Г. Чернышевского, сформулированные в его диссертации, о том, что основой «прекрасного» (искусства) является
жизнью свободной личности. В. К. Кантор утверждает, что Н. Г. Чернышевский ввел новое долженствование, новый принцип подхода к искусству, в корне отвергающий любой
утилитаризм, принцип создание «чистого искусства», считающегося с внутренним «я»
человека, признававший за ним свободу выбора для самого себя.
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ХАРАКТЕР ВТІЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Н.Г. ЧЕРНИШЕВСЬКИМ
У РОМАНІ В.К. КАНТОРА «КРЕПОСТЬ»
Стаття присвячена осмисленню характеру втілення особистості Н. Г. Чернишевського в романі «Крепость». Проаналізовано сприйняття ідей мислителя в різні
періоди розвитку країни, а також виявлено авторську позицію В. К. Кантора, яка істотно коригуює уявлення про погляди Н. Г. Чернишевського і показує їх актуальність.
Ключові слова: вставний текст, ремінісценція, революційність, авторство, просвітництво, гуманізм.
Metolidy O., aspirant
HNPU, Kharkiv
THE UNDERSTANDING OF THE NATURE
OF N. G. CHERNYSHEVSKY’SEMBODIMENT IN THE NOVEL «FORTRESS»
The article is devoted to the understanding of the nature of N. G. Chernyshevsky’sembodiment in the novel «Fortress».
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УО «ГГУ имени Ф. Скорины», Гомель, Беларусь
ТРАДИЦИИ ВЕСЕННЕЙ ОБРЯДНОСТИ ЛЕЛЬЧИЦКОГО
РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ: ОБРЯД ВСТРЕЧИ ВЕСНЫ
В статье на богатом фактическом материале рассматриваются локальные особенности обряда закликания весны в Лельчицком районе Гомельской области.
Ключевые слова: обряд, ритуал, обрядовое печенье, песня, обрядовые действия,
местная специфика.
Весенняя обрядность Гомельщины имеет свои особенности в каждом из районов этого региона. Богатством местной специфики отличаются весенние обряды
и песни Лельчицкого района. Обряд закликания весны – один из первых в системе
весенней обрядности – проводился в сёлах в разное время: 15 февраля на Стреченье
(дд. Боровое, Дуброва, Симоничи), 9 марта по ст. стилю на Сороки (д. Липляны), 14 марта (д. Милашевичи), 25 марта на Благовещение (д. Синицкое Поле). Среди структурных
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компонентов данного обряда выделяются такие, как выход на высокое место, ритуал
изготовления особого печенья (орнитоморфного), катание на качелях, выбор девушки, которая должна была символически исполнять роль весны, и вождение ее вокруг
костра, ритуальные действия с обрядовым деревцем (“ёлочкой”), венками, обрядовой
кашей, хороводы, исполнение песен-закличек. Что касается ритуала изготовления печенья в виде птиц, то подтверждением этого обычая являются свидетельства жителей д.
Дуброва: “У гэты дзень (15 лютага) гатавалі ежу, выпякалі птушак, потым з імі ішлі на
вуліцу. Лезлі на стог сена і спявалі песню:
Ужо вясна, ужо красна,
З страхі вада капне,
А ў нашага (імя хлопца)
Кашуля пахне” (записано от Леховец Марии Яковлевны, 1934 г. р.). По мнению
Т. А. Агапкиной, испеченное орнитоморфное печенье соотносится “не с птицей как таковой, а с мифопоэтическим концептом “возвращения предков”” [1: 272].
В отличие от других районов Гомельской области, именно в деревнях Лельчицкого
района важное значение в обряде закликания весны придавали ритуалам с обрядовым
деревцем – “ёлкай”. “Петнаццатага феўраля му светкавали Стрэчэнне – правадзілі зіму і ўстрачалі весну. Урубваем ёлку, наражаем, квасу наробім з ягод, посалодзім, понаготоўляем усяго. Той, у каго спраўляем Стрэчанне, запрагае свое коні і
седаем у сані, понараджваем коней кветкамі, бером ёлку, выбіраем молодого і молоду, і ездзім туды-сюды, весну гукаем” (записано в д Симоничи от Федарович
Анны Андреевны). По записанным в экспедиции 1993 года воспоминаниям Ольги
Калистратовны Астапович, 1908 г. р., из д. Симоничи, обряд “кликанья весны” проводился на второй день Пасхи: “Раніцай снедалі, затым ішлі ў цэркаў, прасілі ў Бога
даць згоду на гуканне вясны, прасілі добрага ўраджаю. Пасля абеду і адпачынку,
пасля всеночнай выходзілі на вуліцу, браліся ў кружок і спявалі песню “Ой, пасею
конопелюшку””. Отметим, что в содержании песенного текста отражены мотивы
будущего брака и выбора намеченных родственников: “Адна дзеўчына выходзіць
у сярэдзіну кола і намячае:
А ета будзе да мой бацюхно,
Я молода, а ты старборода,
А ето будзе да моя матухна,
А ето будзе да мой брацейко,
А ето будзе да мая сестрыца,
А ето будзе да мой свёкорко,
А ето будзе да моя свекрухна”.
Каждая строка песни соответствует тем действиям, которые должны были выполнять
парень и девушка, выбранные для роли “молодых”: “Дзеўчына з выбраным хлопцам садзіласа ў сярэдзіну кола на фартух. Дзеўчына спявала, а ўсе разам ёй адказвалі” (записано в д. Симоничи Лельчицкого р-на от Астапович Ольги Калистратовны, 1908 г. р.).
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Местом проведения обряда встречи весны в сёлах Лельчицкого района выбирали, по
свидетельству старожилов, стог сена, крышу сарая, пригорок. В некоторых местностях
закликали весну и возле берёзы.
Исходя из воспоминаний жителей, закликали весну не только на возвышенных местах.
Например, в д. Милашевичи выбирали для проведения обряда какое-нибудь место именно
возле берёзы. Основные моменты в структуре местной обрядности – это забрасывание
венков, сплетённых девушками, на берёзу, вождение хороводов, песенный диалог между участниками обряда и девушкой-весной. Представляет интерес обычай сбивания
заброшенных на берёзу венков, который символизирует быстрый приход весны.
В д. Приболовичи, когда закликали весну, девушки забрасывали венки и на другие деревья, а под вечер парни должны были их найти. Перечисленные магические
действия – своеобразное девичье гадание о замужестве. По свидетельству жителей
д. Боровое, во время обряда закликания весны выполняли символические действия
с обрядовой едой – кашей, горшок с которой девушки несли в лес и исполняли
песни-заклички. При этом парни стремились спрятать горшок с кашей, а девушки
должны были его найти. Если вдруг не находили, то объясняли, что весна еще не
скоро придёт. В других деревнях Лельчицкого района в структуре обряда закликания
весны выделялись такие компоненты, как игра “ў скокалкі”, которая имела аграрномагический смысл (д. Морковское), украшение маленькой ёлочки, которую “адносілі
ў лес” (дд. Боровое, Симоничи), употребление в пищу обрядового напитка – кваса,
подкрашенного клюквой (“чым краснейшы квас, тым лепша вясна” (д. Тонеж). Когда
закликали весну в д. Держинск, девушки стремились забросить свои венки на грушу
или берёзу как можно выше, чтобы парни не смогли их снять. В этой местности такие
обрядовое действие, как закапывание в землю каши, имело охранительное магическое значение: “Закопвалі ў зямлю кавалкі кашы, нібы яны ахоўвалі гэтую зямлю”
(записано от Лукашевич Х. Б., 1925 г. р.).
В. К. Соколова, отмечая специфический характер исполнения песен-веснянок,
утверждает, что утрата магического смысла обрядовых действий приводит постепенно
этот обряд к обычным забавам молодежи, даже детей: “Как только магическое значение обряда терялось, он переходил к детям (“жаворонки”, “закликание весны”) [2: 78].
В качестве аргументации исследователь обращается к фольклорно-этнографическим
материалам, записанным об этом обряде в д. Тонеж: “Обычай этот закрепился здесь за
детьми и подростками. В самом начале весны, как только начинает таять снег, дети идут
на какой-нибудь пригорок за деревней и начинают зазывать весну, “чыркаваць”, это значит петь песню-веснянку “Ой, чырачка-пташачка, не залятай далечка …”. Они украшают игрушками и цветами небольшую ёлочку, с которой ходят по дворам родственников
и знакомых, поют “Чырачку”, а также современные песни” [3: 56].
“Чыркаванне” – специфическая черта обряда закликания весны в некоторых деревнях Лельчицкого района, например, “чыркай” информанты называли этот обряд в д.
Боровое. Обязательным атрибутом, кроме каши, являлась маленькая ёлочка, которую,
“неслі ў лес, спявалі песні і закідвалі яе далёка”. Свадебная семантика “ёлочки” не
вызывает сомнений. Текст веснянки “Ой, чырочко-пташэчко”, записанный от Галины
Денисовны Забавко, 1939 г. р., также подтверждает факт взаимодействия календарно-обрядовой и свадебной поэзии:
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Ой, чырочко-пташэчко,
Не залетай далеко,
Не занось майго венчыка,
Бо мой венчык – потрэбчык.
Трэба брата жэніці,
Сястру й замуж аддаваці,
На белы камень ступаці.
Как отметили информанты, среди обязательных обрядовых действий, которыми
сопровождалось закликание весны на Сороки, были и такие, как сжигание на костре
старых ненужных вещей, украшение обрядового деревца “ёлочки” и исполнение песен-веснянок, привязывание “ёлочки” к забору (“А ёлку ставілі на забор, прывязвалі,
і она всей год стояла, то знак гукання” – записано в д. Боровое от Ларионова Василия
Ивановича, 1950 г. р.). Обычай “переломать сорок досок”, “сорок раз подпрыгнуть” –
также важные моменты в структуре местного обряда. В д. Чияне на праздник “Сороки”
нужно было испечь сорок “помпушак”: “Пяклі сорак помпушак” (запісано в от Хростик
Ольги Тафильевны, 1940 г. р.).
В д. Тонеж Лельчицкого района, по воспоминаниям жителей, обряд закликания
весны также был известен под названием “Чырачка”, но исполняли его на Масленицу:
“Мы чыркалі, чыркі такія былі, малодшыя былі да чыркалі. На Масьленіцу чырка.
Масьленіца, значыць, трэба залезьці на той стог, на сено, і чырку гукаць: “Ой, чырочкопташэчко”, ды сьпявалі, ды гукаем вясну:
Ой, гу, весна,
Ой, гу, красна,
Ой, шо ж ты нам прынесла?” [4: 162].
В обрядовом комплексе зазывания весны важным для участников было получение
родительского благословения, для того чтобы закликать весну:
Мама, тата!
Благаславіце вясну гукаці,
На летачка ціхае,
На жыта буйнае.
“На етые словы бацькі даўжны былі абязацельна атвеціць разрышэннем. Абычна
бацькі казалі такія словы:
Благаслаўляем, дзеткі!
Ідзіце ж зімачку праважаці,
А вясну сустракаці” (записано в д. Синицкое Поле от Сытько Нины Михайловны).
На основании приведенных описаний локальных вариантов обряда закликания
весны на территории Лельчицкого района можно сделать выводы о богатстве его местной специфики, которая затрагивает не только структурные обрядовые моменты, но касается и вербального сопровождения обрядовых действий, и связанных с ними примет
и поверий.
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ТРАДИЦІЯ ВЕСНЯНОЇ ОБРЯДОВОСТІ ЛЕЛЬЧИЦЬКОГО РАЙОНУ
ГОМЕЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ОБРЯД ЗАКЛИКАННЯ ВЕСНИ
У статті на багатому фактичному матеріалі розглядаються локальні особливості
обряду закликання весни в Лельчицькому районі Гомельської області.
Ключові слова: обряд, ритуал, обрядове печиво, пісня, обрядові дії, місцева
специфіка.
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TRADITIONS OF SPRING RITES IN LELCHITSA REGION (GOMEL OBLAST):
THE RITE OF MEETING SPRING
Local peculiarities of the rite of meeting spring in Lelchitsa region (Gomel oblast) are
described in the article.
Key words: rite, ritual, ritual cookies, song, ritual actions, local peculiarities.

216

УДК: 392.51:582.091(=161.3)
Павлова Е. П., аспирантка
ГНУ «Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы
НАН Беларуси», Минск, Беларусь
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ-СИМВОЛЫ
СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ БЕЛОРУСОВ
В статье на примерах песен устно-поэтического творчества раскрываются дендрологические образы-символы свадебной обрядности белорусов: березы, вербы, калины,
руты, сосны, явора. Главный акцент направлен на рассмотрение символики данных образов, их семантики и поэтики.
Ключевые слова: береза, верба, деревья, жених, невеста, сосна, свадьба, свадебные
песни, дендрологические образы-символы, персонажные образы, калина, растения,
рута, сваты, явор.
Свадебные песни, как и вся песенная лирика прошлых веков, имеют глубокое,
насыщенное содержание, меткое и четкое народное слово. Неповторимый характер художественного слова народной песни позволяет нам как можно лучше узнать духовный
мир наших предков, понять их мечты, чувства и надежды.
Первобытный человек на протяжении своей жизни сумел научиться распознавать
предметы и явления окружающего мира, давать им свое объяснение, а потом сопоставлять с собственной жизнью и природой. Постепенно наши предки стали наделять эти
предметы и явления всеми свойствами и качествами, которыми обладали сами.
Свадебные песни, что исполняли в далеком прошлом участники обряда, являются
ярким примером использования символики – “системы традиционных замен образов,
чувств и действий аллегорическими, взятыми на основе сходства и ассоциаций, имеющих прочное вхождение в обиход. Символика применяется для отражения человека,
его внутреннего состояния, поведения, взаимоотношений, для обозначения жизненных
явлений. Соответственно этому символика имеет два основных средства передачи – образ-символ и символическую ситуацию, которая чаще всего выступает в форме параллелизма” [ 1 : 306 ]. Образ -символ, в свою очередь, представляет собой “прочное и однозначное в данной художественной системе иносказательное отражение персонажа,
предмета с помощью другого, обычно растения, птицы, животного путем их уравнивания, замещения, отождествления” [ 1: 306 ].
В свадебных песнях, как отмечают ученые и исследователи фольклора
Н. М. Никольский, А. А. Потебня, К. П. Кабашникав, О. Дэй, Н. С. Гилевич, Т. В. Володина,
И. В. Казакова, А. М. Ненадовец, А. В. Гура, И. И. Крук, И. А. Швед, С. И. Фатеева
и другие, выделяется множество лексических групп символов. Наш материал мы посвятили подробному рассмотрению наиболее часто встречающихся в лексической группе
образов-символов, которая объединяет единицы растительного мира таких как береза,
верба, калина, рута, сосна, явор. Перечисленные представители растительного мира чаще
© Павлова Е. П., 2014
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других встречаются в качестве образа-символа дендрологического кода в поэтических
строчках свадебных песен белорусов, а также других восточнославянских народов.
Первобытный человек был уверен, что растения, животные и люди являются детьми
отца ( неба) и матери ( земли ). Как в свою очередь замечает исследователь фольклора
и мифологии А. М. Ненадовец, “отец и мать были неразрывно связаны между собой, но
потом их разлучил лес, который уперся ногами в землю, а головой в небо” [ 14 : 59 ].
Этнографические и фольклорные исследования свидетельствуют о том, что
наш далекий предок первоначально сумел выделить из окружающего мира лишь
некоторые растения и деревья. По мнению И. А. Швед, “дерево стало базовым
концептом, который определил организацию вселенной, универсальным средством для символизации различных ситуаций и явлений. В результате архаичной
антропоморфизацыи дерево стало проявлять психологически – эмоциональное состояние души человека” [16: 1].
Cамым распространенным среди дендрологических образов- символов белорусской свадьбы является калина, как считают фольклористы. С этим мнением ученых
нельзя не согласиться, поскольку образ калины встречается в песенных строчках
на всех этапах свадебного обряда: в качестве образа- символа девушки на выданье;
символа девичества, молодости, невинности невесты; символа девичьей красоты;
символа носителя вести, вестника; символа благополучия и счастья молодой семье,
когда красные гроздья ягод калины украшали свадебный каравай и дом молодых (
вельце – свадебное дерево). [15: 51]. Наиболее точное с научной точки зрения определение этого растения звучит следующим образом: “Калина в устно-поэтических
произведениях ассоциируется с красивой молодой невестой, наряд которой был разрешен в красно-белой цветовой гамме, украшенный белыми цветами или гроздьями
красных ягод. Калина высокая, “жаркая”, “колосистая с позолоченными веточками”,
“с широким листом, выращенная под солнцем и дождем” , в лугу “при речке, при холодной водичке , на крутом бережку”; красуючись на свободе, она помогает созреть
ягодке “чистого золота”. Срубленная, сломанная, ссеченная, склоненная калина-повенчанная девушка” [3 : 615 ].
Стихотворные строки свадебных песен белорусов подчеркивают красоту невесты,
сравнивают красавицу-невесту с красной калиной: (“лічыка, як каліначка // Сама, як маліначка” [ 2 : 169 ]; “красна каліначка” [ 10 : 157]); ее достоинство (“каліна высока ... « [
2 : 272 ]); и настроение (“Чырвона каліначка // Блізка саду стаяла // Да расою прыпала. //
Там дзевачка да расу брала, // Расою вымывалася, // Да шлюбу сабіралася…” [ 10 : 157 ]).
Роса на калине в данном случае символизирует горькие слезы девушки перед венчанием.
Из текста этой грустной песни следует, что ее героиня – девушка красивая, скромная,
трудолюбивая, достигла брачного возраста и с нетерпением и тревогой ожидает нового
этапа в своей жизни.
Символом девушки, что скоро пойдет под венец, является калина, которая “белым
цветом зацвіла, // Белым цветом зацвітала, // А чырвоным ужо даспела ...” [11 : 275 ]
В том случае, когда девушка на выданье ломает ветки, либо гроздья с пунцовых ягод
с куста калины, это может означать по всей определенности, что она обручена и беспокоится о своей доле, ожидающей её после окончания свадебных торжеств, и обращается
за советом к родной мамочке:
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Я па садзіку гуляла,
Цвет калінавуй ламала,
На дарожачку кідала,
У свае мамачкі путала:
– Ох, ці буду я такая,
Як каліначка тая ?
– Будзеш, доня, будзеш,
Як у мяне жыць будзеш,
А як пойдзеш ад мяне,
Спадзе красачка з цябе.
Як асыплюць, донька, дзеткі,
Як каліначку кветкі.
Паліліся з дочкі слёзы,
Як з каліначкі росы [11 : 246].
Следует отметить, что образ девушки-невесты в текстах свадебных песен предстаёт
в непрерывном развитии, раскрывает её богатый внутренний мир, даёт возможность
понять чувства и глубокие внутренние переживания молодой накануне больших перемен в её взрослой жизни: перехода на чужую сторону, в чужой дом, в новую семью.
Считалось, что девушка перед венчанием должна много и безутешно плакать, только
при этом условии её жизнь в браке будет счастливой и благополучной. Поэтому строки песни о невесте, которая “росою вымываецца” необходимо трактовать как “слезами
умываецца”, что означает “плачет” о скорой утрате своего девичьего положения, разлучиться с любимыми родителями, расстанется с бесхлопотной жизнью в родительском
доме и дорогими сердцу подружками:
Чырвоная каліначка, белы цвет.
Пыталася дзевачка: – Ці ўжо свет?
Чаму майго хлопчыка доўга нет?
Напісала б пісьмо – не ўмею,
Паслала б пасланца – не смею,
Пайшла б я сама – баюся,
Вялікая дарога – спазнюся

На той дарозе старажы.
Яны мяне, маладую, спаймаюць,
Да па русай косцы пазнаюць.
Яны маю косачку расплятуць,
Яны мае каснічкі забяруць,
Яны мае слёзачкі разліюць
[10 : 166].

Традиционный в свадебных песенных строчках образ калины, что “схілілася на
зялён луг”, способствует отражению глубокого внутреннего переживания девушки, которая скоро покинет не только родной дом, свой любимый сад-палисад перед окнами
дома, но и весь свой род, перейдёт в род мужа с его порядками и обычаями, иным укладом жизни и быта:
Чырвоная каліначка
На зелен луг схілілася,
Я, малада, журылася,
Што ад роду адбілася.
Ой, ад роду, ад родачку,
Цяжка мне жыці сіротачкай.

Цяжка саду без зязюлі,
Мне ж цяжэле без матулі.
Цяжка рыбцы без вадзіцы,
Мне цяжэле без сястрыцы
[11 : 285].
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Анализ свадебных песен, что исполнялись повсеместно на территории Беларуси
в давние времена, свидетельствует о ярком, выразительном и полном образе-символе
растительного мира – калине, который ассоциируется с образом-персонажем невесты,
молодой, привлекательной, доброй, доверчивой девушкой, что с тревогой и надеждой
ожидает начала приезда сватов, потом красивой, весёлой, запоминающейся свадьбы,
этого главного события в жизни молодых людей столетия назад; и, наконец, верой в доброе, уважительное отношение к ней в семье будущего мужа – спутника жизни.
Береза представляет собой женский образ-символ дендрологического кода белорусской устно-поэтической обрядовой поэзии. На протяжении нескольких столетий участники свадебных обрядов и ритуальных действий используют в величальных
песнях этот светлый образ-символ. Именно благодаря женскому началу, на наш
взгляд, образ этого красивого дерева довольно часто употребляется исполнителями народных песен в дни свадебных празднеств. По свидетельству И. И. Крука,
в давние времена на Брестчине существовал свадебный ритуал, согласно которому
свадебный поезд молодых, который возвращался из-под венца, должен был обязательно проехать под свитыми в арку и переплетенными между собой живыми ветками березы. Такой ритуал, по мнению учёного-исследователя фольклора, предсказывал
жениху и его невесте счастье и благополучие в семейной жизни на долгие годы,
а также свидетельствовал об изменении социального положения жениха и невесты
[3 : 208 ]. Очень частое применение березы в величальных стихотворных строчках песен белорусской свадьбы было связано с отличительными особенностями этого дерева:
белым цветом ствола с редкими черными полосками; более ранним, в отличие от других
деревьев, появлением на ветках красивых листьев нежно-зелёного цвета ранней весной
и серёжек сразу после схода снега.
Больше всего внимания в песнях, что исполнялись на различных этапах свадьбы,
всегда уделялось образу-персонажу невесты в сочетании с образом-символом, представителем дендрологического кода, березой. Молодая, стройная березка с высоким стволом и роскошной кроной зелёных листьев издавна сравнивалась с красивой молодой
девушкой, которая достигла возраста, когда настало время мечты о суженном преобразовать в реальность:
– Ой ты, да бярозанька,
Чаму ты не зялёная?
– Як жа мне зялёнай быць?
Паўз мяне, да бярозаньку,
Бітая дарожка ляжыць,
Паўз мяне купцы едуць
І з мяне дубцы рэжуць…

– Маладая Валечка,
Чаму ты невясёлая?
– Як жа мне вясёлай быць?
Каля мяне Ванечка сядзіць,
Да за маю ручку дзяржыць.
Як на маё лічка гляне –
То маё сэрдачка вяне
[5 : 60].

Именно поэтому, полагаем, красивую девушку на выданье чаще всего сравнивали
с молодой березкой, а также в тех случаях, когда предсказывали невесте плодовитость
как у березы. Кроме того, береза издавна являлась символом девичьей чистоты, невинности: “Выгаралі лясы, бары, // Пасеялі тры бярозы пры дарозе, // На тых бярозах па
лісцейца. // А на тых лісцейках па зязюльца. // Кавалі яны дзень і ноч, // Скавалі яны тры
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радасці. // Першая радасць – каваны пояс, // Другая радасць – руцвяны вянец, // Трэцяя
радасць – залаты персцень. // Каваны пояс – заручаннейка, // Руцвяны вяночак – вянчаннейка, // Залаты персцень – прывязеннейка” [ 5 : 50 ]. Нередко в белорусских свадебных
песнях береза появляется в качестве образа-символа растительного мира не одна, но
с другими его представителями, чаще всего, это деревья или кустарники мужского пола:
явор, клён, дуб, хмель, ореховый куст. Примером символического единения жениха
и невесты может служить свадебная песня, в которой речь идет о переплетения веток
юной березы с веткой дуба или явора.
Высокая и стройная березка без верхушки на стволе в старину символизировала образ-персонаж невесты, которая идет под венец и навсегда покидает родной с детства дом
и палисад:
З’язджала Танечка са двара,
Вяршок бярозы зламіла.
– Стой, мая бярозка, без верху,
Жыві, мая мамачка, без мяне.
Без русай касы без маёй,

Без ціхіх маіх паходаў,
Без нізкіх маіх паклонаў.
Ціхія паходы ў дварэ,
Нізкія паклоны ў царкве
[11 : 190].

Образ-символ березы исполнители песен на свадьбах применяли чтобы предупредить перед венчанием невесту о возможных трудностях жизни в замужестве : “Ай ты,
белая бяроза, // Будзе табе прыгода, // Прыгодачка – злы мароз. // Марозік змарозіць, //
А ветрык лісток абаб’е, // Аж на мора занясе. // Маладая дзяўчына, // Будзе табе прыгода,
// Прыгодачка – злы мужык. // З дзевачкамі разлучыць // І да жанок прылучыць. // Дзеўкі
будуць гуляці, // А ты будзеш плакаці…” [ 6 : 324 ] .
Благодарность невесты за свое хорошее воспитание и беспечную жизнь в родном
доме, внимательное и уважительное отношение взрослой девушки к матери и отцу,
другим родственникам, соседям и просто односельчанам разного возраста сравниваются певцами с тем, как кренится белая березка к земле: “Пахілілася бела бяроза да
зямлі, // Пакланілася малада Алеська ўсёй радні. // А татачку – найніжай, // Бо ён у яе
за столікам найбліжай. // А пачала бела бяроза хіляцца, // Малада Алеська пачала ўсім
кланяцца [6 : 567].
Свадебные песни содержат сведения об этнографической реальности событий, происходивших в усадьбе невесты при её отъезде в дом жениха. По мнению исследователя
фольклора И. В. Козаковой, прощаясь с родительским домом, девушка горько плакала, подходила к березке, обнимала её и прижималась к стволу дерева. Такие действия
невесты символизировали её прощание с родным домом [12 : 151]:
Таким образом, светолюбивая, стройная, высокая, с красивой кроной нежной листвы
береза всегда отождествлялась в песнях, которые исполняли участники свадебных обрядов во всех белорусских сёлах, с чистотой, девичьей невинностью, красотой молодой
невесты. Именно поэтому образ-символ березы отождествляется в стихотворных строчках песен свадебных ритуальных действий с юной девушкой, стоящей на пороге взрослой семейной жизни, живущей в ожидании счастья и взаимной любви.
Сосна является женским образом-символом дендрологического кода, поэтому в текстах свадебных песен это дерево ассоциируется с девушкой, достигшей брачного возраста, красивой, высокой, стройной, мечтающей о скором замужестве:
221

Ай, звонка, звонка сасонка,
Ай, званчэй таго ялінка:
А з пня ляцела – грымела,
Па дарозе йшла – звінела,
К варотам прыйшла – гаварыла:
– Адчыні, Полечка, вароты!

– Стой, мая ялінка, не ўспела,
Па двару хаджу, мак сею.
Расці, мая мачанька зеляненька,
Расцвіці, цвятом чырвоным.
Чырвоны цвяток – на вянок,
Зялёная мачанька – к шапанькі
[7 : 455].

Девушка мечтает о любви, с нетерпением ждет приезда молодца на вороном коне,
который заберет ее с собой в чужую сторонку, в новую счастливую жизнь во взаимных
чувствах любви, согласия и всяческого благополучия : “Каля быстрага Дуная // Стаяла
сасонка ля краю. // Пад той сасонкай Танечка // Шаўковай хустай махала, // А ў полі
вятры сцішала, // А ў Бога долі прасіла: // –Каб быстрэй дунай ціхі ішоў, // Каб мой
Сашанька прыехаў, // Мяне, моладу перавёз. // Не жалка коней вараных, // Не жалка
малайцоў маладых” [7 : 494 ].
Образ-символ сосны употребляется в текстах величальных песен, посвященных
невесте-сироте, в них исполнители стихотворных строчек выразительно, с особой теплотой и болью, рассказывали участникам свадебных торжеств о том, как сирота собирает на свой единственный в жизни праздник всех своих родных кроме родителей.
Тексты таких песен свидетельствуют о наличии различия между березой и сосной, когда
дерево остаётся без вершины: у березы это происходит, когда девушка покидает отчий
дом и выходит замуж, а в случае с сосной – в то время, когда девушка-сирота собирает
родных, подруг и гостей на свадебное застолье: “ – Сосменка зялёная, чы ўсё вецце ёсць?
// –Усё вецце, ўсё вецце, толькі вярхушкі нет. // Ёсць каму ля сосенкі пастаяць, // Да некаму пашумець. // – Надзютка маладая, чы ўся радзінка? // – Ўся радня, ўся радня, роднай
мамкі нет. // Ёсць каму нізенька пакланіцца, // Не ў кага шчыранька благаславіцца” [7 :
127 ]. Сосна воспринимается участниками и гостями свадебного праздника точно живое
существо, она может ходить, шуметь, поскольку имеет антропоморфные черты, и даже
ведет разговор с женихом и даёт ему добрые советы:
Ой, тонка, тонка сасонка
Ішла дарожкай, шумела,
Ішла дарожкай, шумела,
Прышла ў вароты ды стала,
Прышла ў вароты ды стала,
Малайца дзіцяткам назвала:
– Ой, ты малойчык, дзіцятка,
Ды калі будзеш жаніцца,

Ды калі будзеш жаніцца,
Не выбірай жонку на рынку.
Не выбірай жонку на рынку,
А выбірай жонку на ніўцы,
Што часта жменькай махае,
Густа снапочкі складае.
Густа снапочкі складае,
Табе, маладому, спрыяе
[5 : 236 – 237].

Со времен глубокой древности рута в белорусских деревнях считается исконным
цветком, которым всегда украшали свадебный веночек невесты. По меткому замечанию известного белорусского фольклориста Г. Р. Ширмы “рута – символ нравственной
чистоты и целомудрия – украшает подвенечный наряд каждой невесты – девушки. Рута
бывает атрибутом свадьбы не только летом или осенью. Она должна быть и в зимнее
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время венком на голове молодых. Для этого осенью, когда прячут картошку на зиму,
срывают в огороде целыми пучками еще зеленую руту и вместе с картофелем прячут ее
на зиму” [ 2 : 7 ].
На протяжении многих веков традиционные дендрологические образы-символы
природного пространства разделялись на две части – культурную (роза, рута, лилия)
и дикую ( василек , бархатцы, ромашка). В природном пространстве существовала некая
собственно девичья микросреда – сад. На Беларуси в стародавние времена почти повсеместно был распространен обычай, согласно которому, по мнению Т. В. Володиной, каждая девушка брачного возраста “имело свой “сад” , в котором выращивала необходимые
для свадьбы цветы и растения” [15 : 15 ].
Образ-символ руты сопровождает молодую девушку в свадебных песенных строчках почти на каждом этапе брачных торжеств, начиная с первого наиболее ответственного обряда – сватовства. Девушка горюет от того, что она больше не ходит с подругами
в “танок”, постоянно находится в доме родителей, совсем не выходит на улицу:
– Пашугай, рута, пашугай,
Пашугай, рута, пашугай.
– А рада б я пашугаці
Ка мне ветры не заходзюць,
Ка мне ветры не заходзюць,
Жарка сонца запякаіць.

Пагуляй, дзяўчоначка, пагуляй,
– А рада б я пагуляці –
– Ка мне дзеўкі не прыходзюць,
Ка мне дзеўкі не прыходзюць,
Толькі хлопцы заязджаюць,
Мяне, млоду, заручаюць
[5 : 63].

Верба всегда считалась излюбленным растением не только среди жителей всех уголков Беларуси, но и у братских славянских народов, в том числе русского и украинского. Свадебные песни, которые исполнялись столетия назад, донесли до нашего времени
много примеров применения вербы в их текстах на разных этапах свадьбы. Так, если
подружки наряжали невесту перед приездом жениха, исполнялись песенные строчки
следующего содержания:
За новаю святліцаю
Стаіць верба з расіцаю.
– Ой, хто тую вербу зашне,
Ой, хто тую да росу збярэ?
Адазваўся малады Іванька:

– А я тую вербу зашну,
А я ж тую да росу збяру.
А я ж тую да рос збяру,
А Любашку за сябе вазьму
[6: 391].

Прильнувшие веточки вербы свидетельствуют о том, что девушка венчается, в этом
случае куст вербы является символом вступления невесты в замужнюю жизнь: “А схілілася верба // З верху да кораня. // Вянчалася дзевачка // Ад рання да поўдня. // А схіліліся кветкі – // Павянчаліся дзеткі” [ 7: 315 ]. Склонённые веточки вербы в подобных
величальных песенных текстах символизируют завершение обряда венчания молодых.
После венчания во время свадебного застолья невеста часто плачет, и это послужило
основанием для исполнителей свадебных песен вновь сравнить невесту с вербой, что
склонила свои гибкие зелёные ветви над водой: “… І схілілася верба з верху да кораня,
// Схілілася Марыся чэраз стол да мацюнкі, // На стол галоўку клоніць, // А пад сталом
слёзанькі роніць” [ 7 : 393 ]
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В некоторых песнях, что исполнялись участниками обрядовых свадебных действий,
звучит разговор невесты со своей матерью, когда девушка высказывает свои пожелания
о количестве подарков, которые ей хочется получить во время свадебного застолья:
Да перад дзвярамі да стаялі вербы,
Да на тых вербах па галіначцы,
Да на тых галінках па лісціначцы,
А на тых лісцінках па заўзулечцы.
Вышла-выбегла малада дзеванька,
Выламала дзве галіначкі

Да прынесла да да матанькі:
– Да гадай-думай, мая матанька,
Колькі тута лісціначак,
Колькі трэба мне падарачкаў
[5 : 139].

Верба как представитель дендрологического кода образной системы белорусского
свадебной обрядности символизирует в текстах песен, посвященных брачным торжествам, молодую девушку, которая собирается замуж, или невесту, живущую в трепетном ожидании своего суженного и сватов: ”...Не стой, вербіна, развівайся, // Не сядзі,
Лукашка, размышляйся. // Навары піва дзевяць вараў, // А дзесяты вар – гарэлкі стан.
// Хадзіла каля бровара Васечка: // – Татанька родненькі, што ты дзелаеш? // – Дурачка
Васечка, піва вару. // – Нашто піва, татанька? // – Наш двор пры дарозе, госці на парозе:
// Першы госць – сватанька, // А другі – то ўжо зяценька” [ 5 : 163 ] .
Как правило, растёт верба в непосредственной близости от пруда, речки, либо озера,
склонив низко над водой свои красивые ветки. Исполнители народных песен белорусской
свадебной обрядности чаще всего ассоциируют такое состояние образа-символа дерева
с невестой накануне помолвки, а поздней – после венчания. Изредка в песенных строчках верба подаётся в сочетании с другими деревьями, например, клёном, явором или
дубом, однако чаще всего этот представитель растительного кода в текстах величальных
песен свадебной обрядности символизирует образ-персонаж и потому используется
в одиночестве, без каких-либо других растительных образов-символов.
Изучение большого количества научных трудов знаменитых исследователей фольклора и текстов песен, что на протяжении нескольких столетий исполнялись повсеместно на
территории Беларуси во время свадьбы, свидетельствуют о том, что явор в стихотворных
строчках песен белорусской свадьбы наделяется различными постоянными эпитетами,
точными и выразительными метафорами; представляет собой символ мужского пола
дендрологического кода, который довольно часто используется певцами во время
различных обрядовых действий. Исследователь фольклора И. А. Швед высказывает
мысль о том, что “символ явора расширяет границы своего микрополя и включает значение “юноша”, “молодой мужчина в расцвете сил”, “неисчерпаемость любви и вообще
жизни”, “здоровье”, “благополучие”, “высокий социальный статус” и т. д.” [4 :808].
Зеленый явор может символизировать в песнях, которые исполнялись во время
ритуальных действий в свадебной обрядности белорусов исключительно родного отца
или брата невесты:
Ой, у бары явару многа,
Зялёнага ніводнага.
У Светачкі братоў многа,
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Да й роднага ніводнага,
Ой, ёсць каму піць, гуляць,
Няма каму благаслаўляць
[9 : 210].

Кроме того, образ-символ зеленого явора можно встретить в текстах величальных
свадебных песен во многих сёлах Беларуси; в них исполнители отождествляют это дерево с родной хатой невесты, где остались её родные. “Локализация на яворе определённых
реалий создаёт особое поле смыслов, в котором представлены сакральный и профанические начала. На яворе, в первую очередь, сидят орёл и сокол (седой соколенько) –
великолепный помощник парня или его зооморфные ипостаси, которые нагружают дендрологический символ более глубоким и сложным мифологическим содержанием, дают
возможность развертывания широкого круга смыслов и выхода в разнообразные семантические области ...” [ 17 : 327 ]
Певцы редко исполняли величальные песни, в которых явор в качестве свадебного
символа дендрологического кода применяется отдельно. Наиболее часто это дерево звучит в песенных строчках с орнитологическими образами – символами (сокол, кукушка),
представителями животного мира (вороной коник жениха), либо в сочетании с другими
деревьями или растениями: “Да зялён явар на дварэ,.. // Да на явару пташачкі… // А ў
явара вецце зялёнае…” [ 6 : 80]
Анализ многих текстов песен, которые выполнялись на различных этапах брачных
торжеств, позволяет сделать следующее заключение: довольно часто на ветках явора сидят орел или сокол, которые являются друзьями и хорошими помощниками
жениха. Птицы эти не просто являются “зооморфными ипостасями” молодца, они
увеличивают дендрологический символ дерева значительно большим и очень
сложным “мифологическим смыслом” [ 17 : 327 ]. Старинные поверья запрещали
молодцу при поездке к невесте даже ставить своего вороного коня для отдыха под калиной, рябиной, поскольку эти деревья несчастливые, советовали делать это исключительно под Явором:
Да паедзеш, Трахімка, жаніціся,
Да не стаў конікі пад калінаю,
Бо каліна – дзерава няшчаснае.
Да пастаў конікі пад яваром,
Бо явар – дзерава шчаслівае:
Да наверсе ў явары сіні саколік,

Пасярэдзіне ў явары роевыя пчолкі,
А ў комлі ў явары чорныя бабры.
Чорныя бабры – на шапачку,
Роевыя пчолкі – на прывіванне,
А сіні саколік – на вянчанне
[5 : 221].

Явор, как свидетельствуют стихотворные строчки свадебных песен белорусов, очень
тесно связан не только с некоторыми образами-символами птиц, но и с вороным конем
молодого. Из текстов песен видно, как явор наделяется человеческими чертами, дерево ведет разговор с женихом, подружками невесты, сватами, дружками и даже самой невестой:
Пайшла дзеўка хусця мыці
І з яварам гаварыці:
– Цяпер, явар, ты зялёны,
Цяпер, явар, ты харош.
А як прыйдзе на цябе мароз,
Буйны вецер, дробны дождж,
Тваё лісцейка абарве.
Тваё лісцейка пажане.

Будзе ліхі ды твой муж,
Тваю коску абарве,
Твае слёзанькі разалье.
– Каб ты, явар, не даждаў,
Як усю праўду расказаў.
А я маю два браця,
Вялю явар рубаці,
Будзем скрыпку спраўляці,
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– Цяпер, дзеўка, малада,
Цяпер, дзеўка, хараша.
А як пойдзеш ты замуж,

Як скрыпачка зайграе,
Та ўсё гора пазнае
[9 : 105].

Из текстов песен, что исполнялись участниками свадебного праздника почти во всех
уголках страны следует, что явор, как дерево “исключительно счастливое”, оказывает
жениху в трудную минуту помощь советом, как преодолеть препятствие, что встречается
молодцу на его пути до суженной. Мать или сестра жениха, провожая его в дальнюю
дорогу до невесты, напутствуя, говорят: “Едзь-паедзь, сыночак жаніцца // Да не стаў
коніка пад рабінай, // А рабіна – дзераўца нешчаслівае… // Да пастаў каня пад яворай. //
А явора – дзераўца шчаслівей таго: // Зверху ў яворы пташкі пяюць, // А пасярод у яворы
пчолкі звіняць, // А з камля ў яворы мядок цячэць” [5 : 220 ].
Некоторые ученые- исследователи фольклора, в частности, И. А. Швед высказывают
суждение о том, что явор как представитель дендрологического кода может применяться
в архаических текстах белорусского фольклора, в том числе, в обрядовых песнях, одновременно с астрономическими объектами [17 : 327].
Если в свадебных песнях встречаются вместе дендрологический образ явора
и персонажные образы (жениха, невесты, сватов, подруг, дружки и др.), осуществляется, по мнению исследователя фольклора А. В. Гуры, которое разделяет И. А. Швед,
и с которым, считаем необходимым согласиться, превращение дендрологического и персонажного кодов в единый антропоморфный код: “Сціх, бояре, во двор ідзіце, // Пыллю
не пыліце // Явор не ломайце…” [ 8 : 131 ]
Изредка можно встретить в песнях, исполнявшихся певцами во время того или иного
обрядового действия белорусской свадьбы, стихотворные строчки, в которых явор упоминается одновременно с ветром: “ Пасадзілі явара ў добры час на пагодзе, // А ні ад
сонца не вянець, // Толькі ад ветру буяець…”[9 : 152]
Символ вечной любви в песнях свадебной тематики воплощается за счет общения
в стихах мужского символа – образа явора с дендрологическими женскими образами:
березой, елью, липой, калиной, розой, рутой, сосной и другими:
–Да, як табе, бяроза,
Да і з яварам сыйціся?
–Я карэннейкам сыйдуся,
Да я голлейкам сшчаплюся.
Ой, адтуль-адсюль буйныя ветры,
Ой, ад нас буйнейшыя.

–Да, як табе, дзевачка,
Да і з дзяцінкам сыйціся?
–Да я ножкамі сыйдуся,
Да я ручкамі сшчаплюся.
Ой, адтуль-адсюль любыя госці,
Ой, ад нас любейшыя
[8 : 294].

В некоторых случаях исполнители в песнях, отображающих отдельные обрядовые
действия, например, праздничное застолье во время сватовства отождествляет девушкуневесту с явором, что способствует более полному уяснению смысла стихотворных строчек: “А ў канцэ стала яворка стаяла, // Што пад той яворкай дзевачка сідзела. // Дзевачка
сідзела, сталы засцілала, // Сталы засцілала, гасцей частавала: // – Піце, піце, госцейкі, //
Толькі мяне не бярыце…” [9 : 21]
Представитель дендрологического кода образ-символ явор всегда предстает в текстах величальных песен, исполнявшихся во время различных обрядов и ритуальных
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действий белорусской брачной церемонии, “зеленым”, “витиеватым”, очень красивым
деревом. Этот образ-символ растительного кода белорусского устно-поэтического творчества, в частности, свадебной обрядности, довольно редко употребляется в текстах песен
самостоятельно, чаще всего явор встречается в сочетании с другими образами-символами
деревьев и кустарников, орнитологическими образами-символами (птицы), либо цветами:
Не цёсан явар, не цёсан,
Толькі харашо выцесан,
Пры дарожыньцы пастанаўлён,
Чырвонай калінай абсаджон,

Шэрымі зязюлямі абстаўлён.
Не вучан молад, не вучан,
Толькі харашо прыбярон,
Маладой дзевачкай падарон
[8 : 297].

Образ-символ явора, этого яркого представителя дендрологического кода белорусского устно-поэтического творчества олицетворяет доброе здоровье, считается счастливым
деревом, высоко ценится за своё долголетие, красоту и высоту. Явор, в отличие от образовсимволов женского рода – рябины, калины, которые в стихотворных строчках свадебных
песен являются деревьями несчастливыми, всегда противопоставляются им как дерево
исключительно счастливое, которое одинаково любят птицы, другие деревья и люди.
Таким образом, подводя итоги сказанному, можно сделать следующие выводы.
Свадебные песни, созданные на протяжении столетий нашими далёкими предками, ярко
и выразительно доносят до нас содержание максимально обобщённых образов, существующих в сознании человека, – символе. В целом, дендрологические образы, представители белорусской флоры, как символы песен белорусской свадебной обрядности,
с одной стороны, способствуют более полному раскрытию чувств и помыслов участников свадебных обрядов и ритуальных действий, делают стихотворные тексты более
выразительными, наполняют их богатым содержанием. С другой стороны, если говорить
в более широком смысле, растительные образы-символы дендрологического кода белорусской свадебной обрядности являются своеобразными маленькими частицами богатой
и насыщенной духовной культуры белорусов, представляют собой некие строительные
кирпичики древней мифологической модели Вселенной.
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ХРОНОТОПІКА П’ЄС ТУРЕЦЬКОГО ДРАМАТУРГА
НЕДЖАТІ ДЖУМАЛИ
Статтю присвячено дослідженню художнього хронотопу п’єс турецького драматурга Н. Джумали, які є надбанням турецької культури другої половини ХХ ст. Окрему
увагу зосереджено на підставах звернення автора до конкретних локацій, а також категорії часу, яка слугує ведучим началом в художньому хронотопі п’єс Н. Джумали.
Ключові слова: художній хронотоп, турецька драма, локація, структура.
Проблема хронотопу є однією з центральних й найбільш цікавих у сучасному літературознавстві. На сьогодні аналіз літературного твору дозволяє не лише розкрити
індивідуальну своєрідність автора і його тісний зв’язок з реальною дійсністю, точніше
визначити місце художника в історико-літературному процесі, а й отримати більш конкретну уяву про те, яким чином найважливіші естетичні категорії віддзеркалюються
у творчій практиці майстрів слова. У повній мірі це стосується категорії часу, яка грає
визначальну емоційно-психологічну роль, надає історичної глибини і філософського
звучання [2: 126].
Дослідження хронотопу турецької драматургії другої половини ХХ ст. є порівняно
новим для українського сходознавства, літературознавчі дослідження не торкалися вивчення хронотопу в творчості Н. Джумали, і цим зумовлюється актуальність обраної
теми. Об’єктом дослідження є функціональність хронотопіки драматургічного доробку
Неджаті Джумали.
Дослідженням хронотопу літературних творів займаються провідні вітчизняні й зарубіжні вчені. Вивченню категорії хронотопу присвячені праці М. Бахтіна, Б. Успенського,
Ю. Лотмана, А. Єсіна, В. Халізєва, А. Ковтун, Л. Бабенко, Т. Х. Керімова, Р. Козлова,
Н. Лісюк, У. Еко, Б. Майтанова, Ш. Єлеукенова, В. Савельєвої, Т. Солдатенко,
Н. Фортунатова, Т. Мотильової, О. Білого та ін. У своїх дослідженнях вони розкривають
роль, значення й функції часопростору в структурі художнього цілого.
Згідно концепції більшості літературознавців, які спеціалізуються на хронотопах,
при дослідженні літературних творів необхідно враховувати такі типи часопростору,
як: соціальний, культурно-історичний, психологічний, фізичний. Кожен з них, маючи
специфічну властивість, характеризує певну межу буття людини, яка відбивається в художній творчості.
М. М. Бахтін увів поняття хронотоп, аналізуючи європейський роман. Він визначав
хронотоп як «істотний взаємозв’язок часових і просторових відносин, художньо засвоєних в літературі» [1: 234], і бачив у ньому «формально-змістовну категорію». Другий
аспект – традиційність форм хронотопу, які наслідує література від фольклору і міфу.
Якщо Бахтін вважає головним у хронотопі твору час, то Ю. М. Лотман, навпаки, перевагу віддає простору як головному засобу осмислення дійсності.
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Як зазначає український дослідник Р. Козлов, «художній час і простір – це застосування часу і простору як мисленнєвих форм у процесі художньої діяльності людини,
наслідком чого і є постання художнього змісту, яким можуть навантажуватися зокрема
й ті розумові конструкти, що виникають на основі «реального» часового і просторового
мислення [3: 25]. Літературознавство та філософія тексту кінця ХІХ – середини ХХ ст.
принесли усвідомлення щонайменше двошаровості часу літературного твору: часу його
оповіді та часу описаних подій [3: 62]. Не можна не погодитися із думкою Р. Козлова про
те, що драма як рід зазвичай перебуває на периферії хронотопних досліджень. Це, на
його думку, зумовлюється окрім неуваги літературознавців до драми через її подвійну
художню природу, традицією вивчення хронотопів на матеріалі епосу [3: 12].
Зважаючи на вищенаведене, маємо на меті дослідити твори сучасної турецької драматургії на предмет хронотопних елементів, спираючись на характер творів Неджаті
Джумали, часопросторова модель яких керується структуруванням часу як невід’ємної
складової дії.
Неджаті Джумали (1921-2001) – турецький драматург, поет, романіст, відомий як
представник республіканської літератури. Н. Джумали є автором шести романів, дев’яти
оповідань, великої кількості віршів, близько двадцяти п’єс, володар дев’яти престижних
нагород у галузі літератури. Таке жанрове різноманіття автор пояснює прагненням не
повторюватися, не замикатися в одній сфері, завжди бути на часі: «Різним є місце поезії, роману чи драми у літературі. Романи і маленькі оповідання спираються на думки.
Поезія – мистецтво слова. Якщо поет займається тільки поезією, він неодмінно стане
повторюватися. Для того, щоб цього не сталося, письменник має проявляти себе у різних жанрах» [4: 1]. Кредо Н. Джумали як драматурга – максимальне служіння турецькій культурі, створення певної опозиції до засилля зарубіжних п’єс. Жанрово його п’єси
можна охарактеризувати як реалістично-ліричні драми. Н. Джумали, як і більшість драматургів республіканського періоду, турбували теми сім’ї, молоді, європеїзації суспільства, соціальні проблеми. Будучи визнаним поетом, Н. Джумали не оминав можливості
застосовувати свої поетичні здібності й у драмі. Деякі з його драм було екранізовано.
Неджаті Джумали – один з небагатьох турецьких драматургів, чиї твори представлені
на сценах турецьких театрів найбільше. У 2013 р. в Туреччині започаткована спеціальна
щорічна премія у галузі літератури імені Неджаті Джумали.
Текстологічно п’єси Н. Джумали вивчалися мало. Це можна пояснити розгортанням
майстерності автора в першу чергу у поезії й романістиці, а вже потім – драматургії, хоча
і його вірші, і його драми однаково є невід’ємною частиною сучасної турецької культури і виразно відбивають авторський світогляд. Драматургічна творчість Н. Джумали
багата на жанри: драма («Порожня колиска», «Міне», «Сухе літо», «Наказ стріляти»,
«Небезпечний голуб», «Потоптана трава», «Батьківщино, батьківщино!»), фарс («Печінка
тещі»), комедія («Яйце Колумба», «Дерев’яні постоли», «Столи», «Примусово Іспанія»,
«Скарби», «Чекаємо на міністра», «Поліцейський відділок світанку», «Іди-но, одружимося, давай, іди розлучатися», «Мати-й-мачуха»), епістолярна драма («Поранений
олень»). П’єси поділені на акти та сцени, що дозволяє автору охопити більший фрагмент дій, відтворити синхронію подій. П’єси містять багато часових відтинків, кількість
персонажів у п’єсах – не менше шести, обов’язково наявні інструкції щодо зображення
художнього часу зображувальних подій. Географія творів досить різнобарвна, можна
230

сказати, що у п’єсах представлена більша частина території Туреччини. Сюжети розгортаються у таких географічних локаціях, як Стамбул, Урла, Анкара, Хатай, Ізмір, Козятаи,
Текірдаг, Бурса, Зейтінлер Кьою, південний берег Ізмірської затоки, район Бешікташ (м.
Стамбул), підніжжя гори Чічек, Белградські ліси: інші міста (прим. автор так і зазначає:
«Подія відбувається у різних містах» [5: 449]. У п’єсах Н. Джумали існують і вигадані
географічні локації, такі як «Країна темряви»: «Події відбуваються у маленькому районі
країни темряви, якої немає на карті» [4: 747], станція Гьолькьой у західній Анатолії.
Двом п’єсам виокремлено особливу локацію – Париж («Насильно Іспанія», «Стіна кохання»), у якому автор провів два роки (1957-1959), працюючи у посольстві Туреччини.
Серед згаданих географічних локацій автор віддає перевагу м. Урла, що не є випадковістю. Народившись на території Греціїї, Н. Джумали разом із сім’єю через два роки переїжджає до Урли, де проживає довгий час, навчається, працює адвокатом після закінчення
Анкарського університету. Події п’яти п’єс автора – «Скарб», «Чекаємо на міністра»,
«Дерев’яні постоли», «Сухе літо», «Зім’ята трава» відбуваються саме у м. Урла. Урла
віддячила авторові такою ж увагою і любов’ю: в Урлі назвали проспект ім’ям Джумали,
відкрили музей пам’яті, чи не щорічно проводяться зустрічі пам’яті Джумали. Багато
часу Н. Джумали провів й у Стамбулі, що пояснює його тяжіння до таких локацій у своїх
п’єсах, як різні райони Стамбула: Бейоглу, Етілер, Єнікьой. Особливістю часопростору
п’єс Н. Джумали є системний підхід до цього питання, адже, незважаючи на жанрову
різноманітність, часову протяжність створення драм (від ранніх творів до модерних),
у всіх його п’єсах яскраво виражено часову локалізацію подій і внутрішнє структурування сюжетного часу. Розглянемо декілька з них.
У п’єсі «Мати-й-мачуха» автор помістив свого героя Ільтера Тезджана в умови чіткої
організації часу, але хаотичного простору. Н. Джумали розглядає проблему розповсюдження як хворобу модерного часу: «З цією хворобою ми стикаємося чи не щоденно.
Наприклад, ви проживаєте на третьому поверсі багатоповерхівки. Якось вранці ви бачите, що ваш сусід лишив взуття біля дверей, інший – поставив вазони, біля входу вже
три місяці стоїть велосипед хлопця з верхнього поверху, колеса від машини іншого сусіда,
якийсь непотріб, зламані меблі, біля дому сусідка вирощує помідори. А ваша оселя? У ній
ваші діти, їхні речі іграшки, приходять їхні друзі, кількість всіх і всього все збільшується,
вам не лишається навіть стільця, щоб посидіти й відпочити, вас починають не помічати у власному домі!» [5: 824]. Головний герой п’єси, нарешті переїхавши до омріяної
квартири, де він планував усамітнитися, стикається з проблемою розповсюдження людей
та речей, яка заважає його життю. Хвороба сучасності асоціюється в автора із рослиною
«мати-й-мачуха», яка розростається так, що починає заважати іншим рослинам. Часова
локалізація подій у п’єсі окреслена автором досить конкретно: «Події відбуваються в наш
час, у Стамбулі в районі Етілер, будинку, де живе Ільтер Тезджан. Дія перша. Сцена перша. 3 березня. Ільтер у своїй квартирі. В руках – настільний годинник. Дивиться на ручний
годинник, виставляє стрілки на настільному. Усміхається» [5: 828].
«Сцена друга. 4 березня. Обідня година».
Сердар: (дивиться на годинник) Вже майже третя.
Ільтер: Та ні, ще друга сорок [5: 843].
Гюзін: Давай не будемо більше про це.
Сердар: Вже п’ята тридцять.
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Гюзін: І що?
Сердар: Ми маємо вийти без десяти шість.
Гюзін: Чому це?
Сердар: Бо о шостій прийде мій друг [5: 859]...
Події п’єси розгортаються переважно у закритому приміщенні – квартирі Ільтера.
Розширення локації відбувається у другій дії – герої перебувають у саду недалеко від дому:
«Ільтер, Гюліз, Хакан – у саду. Сад прикрашають ліхтарики й кульки» [5: 912]. Закритий
простір добре гармоніює з ідеєю автора показати процес «розповсюдження», який так турбував і його самого, і головного героя. Ільтер – романіст, людина творча, завжди зайнята
своїми думками й ідеями. У розмові з товаришем Ільтер переконує, що не збирається створювати сім’ю, адже таке збільшення кількості людей і клопоту заважатиме йому творити:
Сердар: У тебе така квартира, якраз, щоб створити своє гніздечко. Скільки тобі?
Тридцять сім?
Ільтер: Тридцять вісім.
Сердар: Щось пізно для одруження, маєш поквапитися.
Ільтер: Я не збираюся створювати сім’ю.
Сердар: Пам’ятай, рішення про одруження приймає жінка, а не чоловік [5: 834].
Ільтер дорожить своїм простором і не хоче ділити його з іншими, простір, квартира –
можливість усамітнитися, це його територія, його власність, якою він може розпоряджатися. Але на простір Ільтера накинула око Гюзін, дівчина Сердара. Вона знайомиться з
Ільтером і намагається йому сподобатися. Ільтер, не устоявши перед жіночими чарами,
прирікає себе на сімейне життя. Друга дія розкриває деякі сторони подружнього життя,
які негативно впливають на особистий простір головного героя. До Ільтера з Гюзін приїжджають її родичі: сестра Гюліз, її хлопець і стара бабуся, до того ж в Гюзін виявляється
майже хворобливе ставлення до чистоти, постійний шум пилососа, води, розмови родичів заважають Ільтеру писати. Прагнучи усамітнення, Ільтер вирішує обрати собі нову
локацію: готель у горах:
Гюліз: Ти куди?
Ільтер: Не знаю.
Гюліз: А що сталося? Із сестрою моєю щось?
Ільтер: Ні... Я просто не можу працювати. У мене стільки думок, але ж треба
сісти у тиші, а як?
Гюліз: Чому б тобі кудись не поїхати?
Ільтер: А що твоя сестра скаже?
Гюліз: Та нічого не скаже. А куди ти збираєшся поїхати?
Ільтер: У Болу, житиму в гірському готелі, хоча б з три тижні [5: 915].
Здається, що Н. Джумали як ніхто краще розуміє головного героя і тому надає такого великого значення просторовим локаціям, особливо індивідуально-просторовим. Тяжіння автора до часової точності і потекстових включень часового характеру, певно, можна пов’язати
із його першою професією адвоката, яка вимагає максимальної точності й правильності. Ще
одним прикладом скрупульозності автора у формуванні часопростору своїх п’єс є драма на
дві дії «Лише мрець». Перше, що привертає увагу, – це наявність хронометричних подробиць, які обов’язково наявні майже в усіх п’єсах Н. Джумали. Отже, визначено вік кожного з головних персонажів п’єси, вид діяльності, що значно полегшує сприйняття, а також є
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підказкою для режисера, аби інтерпретація сюжету була більш точною: Гюлізар Саридал, 43
роки, помічник хазяїна будинку – Керема Балкана; Улькер Кілерджи – середнього віку, близька подруга Керема Балкана, Дурмуш Кая – продавець фруктів та овочів, досить похилого
віку, Ялчин Балджи – 50 років, адвокат, чоловік сестри Керема Балкана, Саліх Ельверді – середнього віку, водій керема Балкана, Еркан Балкан – 50 років, брат Керема, Озлем Чокчек –
45 років, адвокат [5: 997]. П’єса має одну просторову локацію – зала вілли Керема Балкана
у Стамбулі. Окрему увагу привертає часова точність подій, що відбуваються у п’єсі:
Дія перша. Ява перша – початок червня, дев’ята година ранку. Друга ява – той
самий день, десята година. Б’є десяту великий годинник. За ним – музичний годинник
грає мелодію. Дія друга. Ява перша – п’ять днів потому, 16.30. Б’є шістнадцяту тридцять великий годинник. За ним – музичний годинник грає мелодію. Ява друга – той
самий день, 17 година. Б’є сімнадцяту великий годинник. За ним – музичний годинник
грає мелодію [5: 997].
Вимірниками сюжетного часу є не лише ремарки автора, а й життєвий розпорядок
головних героїв: педантичність, точність, уважне ставлення до часового перебігу подій
відчувається у кожній яві п’єси:
Улькер: Доброго ранку!
Гюлізар: Доброго, пані Улькер... Пан... Добре, що ви приїхали...пан...
Улькер: Боже правий, який жах! Не може бути. Ми ще вчора ввечері з ним розмовляли по телефону. Вчора о восьмій тридцять. Він ні на що не скаржився [5: 1001].
Гюлізар: А коли ви повернулися з відпустки?
Улькер: Вчора, літаком. Я ж онука їздила дивитися. Хлопчик, я там десять днів була,
ні, дев’ять. Нудно мені стало... Поїхала. Вчора о восьмій тридцять увійшла до квартири. Навіть пальта не зняла, одразу до слухавки, зателефонувала Керему. Домовилися
сьогодні о дев’ятій зустрітися [5: 1003].
На окрему увагу заслуговує драма на три дії, навіяна спогадами про Намика Кемаля –
«Батьківщино, Батьківщино!»: «Одного дня я зрозумів, що просвітництво, європеїзація,
спроби створити міцну націю беруть початок з сильної духом людини – Намика Кемаля.
Я відчуваю духовну близькість із цією людиною, величезну повагу до її поглядів, любові
до людства. Ця п’єса народилася в мене під впливом цих почуттів» [5: 608]. Певно, цю
драму варто було б розглядати як суто біографічну, адже автор наполягає на дотриманні повної точності й відповідності існуючим джерелам про життя і творчість Намика
Кемаля, але, враховуючи стиль життя протагоніста, його безкінечні поїздки, спілкування
з іншими людьми, зміну просторових і часових локацій, матеріал п’єси являє особливий
інтерес з точки зору його часопросторових дефініцій. Головними героями п’єси є Намик
Кемаль і його дружина Несіме Ханим. Як зазначено у ремарках автора, події п’єси відбуваються у 1862-1888 рр. у Стамбулі [5: 618]. Події першої яви першої дії визначені як
у часі, так і в просторі:
Букіністичний ринок у Стамбулі. Лютий 1862. Середина місяця Рамазан. Важливий
день в житті Намика Кемаля [5: 619].
Яви п’єси характеризуються частими переміщеннями між локаціями. Події другої яви
відбуваються у будинку Намика Кемаля у Хубярі ввечері, на що вказують репліки героїв:
Н. Кемаль: Добрий вечір, мамо! Добрий вечір, любий тату!
Маіде: Добрий вечір, синку! Проходь [5: 624].
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Локусом третьої яви є бюро перекладів, в якому працював Н. Кемаль: Три дні потому. Кімната Н. Кемаля у бюро перекладів, яке побудовано за наказом Решіта Паші
у рамках танзиматських реформ [5: 627]. У четвертій яві дія переміщується до кімнати
Н. Кемаля у Тасфірі Ефкар. Час переривається довгими трьома роками, потік яких не
відчутний за швидкою зміною яв і декорацій. У п’ятій яві автор переносить героїв до
палацу Мурата V: Тиждень потому. Кульгаючий Сулейман запрошує Н. Кемаля до зали
палацу Мурата V [5: 627]. У своїй п’єсі Н. Джумали використовує як закритий, так і відкритий простір, що розширює діапазони дій, створюючи уяву масштабності. Шоста ява
відбувається на природі, у Белградських лісах:
1865 рік, середина червня, неділя.
Мегмет Емін: Шановні присутні, дякую, що приїхали. Дозвольте дати слово
Кемалю. Великий Бог подарував нам цю людину у такий складний для нашої країни час.
Він вже три роки поспіль своїм пером і силою слова будить зі сну невідання й незнання
цілу націю, готує серця людей до справжнього вогню! [5: 642-643].
На відміну від згаданих п’єс, у цій п’єсі мало відображені хронометричні подробиці – лише рід занять, іноді зовнішність героя. Можливо, це пов’язано з тим, що, як зазначав сам автор, і події, і прототипи – справжні історичні, про які знає покоління ХХ ст., що
навіть чогось свого додати важко, інакше викриють в обмані [5: 616]:
Алі Паша сидить за столом. Маленький, худенький, коли говорить, дивиться перед
собою, вимовляє слова повільно [5: 648].
Якщо у деяких явах час визначено точно по годинах, днях тижня, роках, то у деяких
автор обмежується визначенням часу доби:
Одинадцята ява. 13 травня 1867 р.
Зія Паша (дивиться на годинник): Восьма! [5: 659].
Десята ява:
Тиждень потому. Незадовго до світанку [5: 658].
Подекуди зустрічається поєднання автором і точного визначення дати, і доби:
Ява дванадцята. 17 травня 1867 р. Вечір [5: 663]. Дія друга. Ява перша. 25 листопада 1870 р. Вечір, коли Н. Кемаль повернувся з-за кордону до Стамбула [5: 667].
Подекуди педантичність автора стосовно часової точності викликає відчуття фантастичності, неймовірності. Загально відомо, що особливістю переважної більшості представників турецької нації є відсутність пунктуальності – у них своє філософське ставлення до часу. Але Н. Джумали ніби усіма силами намагається або довести протилежне,
або ж подає приклад громадянам своєї країни стосовно можливості й необхідності бути
пунктуальними, звертати особливу увагу на час. У Н. Джумали навіть у палацах б’є годинник і всі намагаються слідкувати за часом:
Три дні потому. Настінний годинник б’є дев’яту. Прислуга проводить Н. Кемаля до
зали зібрань. Кемаль чекає на Алі Пашу. Годинник б’є дев’яту тридцять. Алі Паша входить до зали [5: 674-675].
Н. Джумали не обмежується власними ремарками, він вплітає часопросторові елементи й у діалогічну канву своїх героїв, аби якомога ширше розкрити усю яскравість
життєвої палітри протагоніста:
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Кемаль: У перші дні червня 1867 р. ми приїхали до Парижа, у липні почався візит
Абдульазіза до Франції. Я міг би лишитися там назавжди, але любов до батьківщини,
той смуток, який я відчував на чужині, не давали мені спокійно жити [5: 669-670].
Багатозначною є шоста ява другої дії, яка відбувається у театрі Гюллю Агопа. І
локація подій, і часовий простір створюють атмосферу того часу, коли чи не вперше
турецька драматургія заявила про себе як про самостійний літературний жанр європейського ґатунку:
Шоста ява. Театр Гюллю Агопа. Напис: 2 січня 1873 р. Наш головний драматург,
Намик Кемаль, повернувся з Гелібола.
1 квітня 1873 р. Майстерний твір Н. Кемаля: «Батьківщина або Сілістра» буде
представлено на сцені театру Гюллю Агопа.
Абдуллах: Зала повна людей.
Гюллю Агоп: А до початку прем’єри ще 20 хвилин!
Абдуллах: У коридорі нікого, всі в залі з нетерпінням чекають на початок.
Гюллю Агоп: Їм доведеться зачекати. П’єса не може початися раніше, ніж слід.
В Європі такі правила.
Іслам Бей: У лоджії сидить міністр закордонних справ!
Абдуллах: Міністр султанського двору Хуршіт Бей теж!
Гюллю Агоп: І Мустафа Фазил Паша. Ніколи в нас ще не було такого аншлагу!...
Починаємо за п’ять хвилин. Вже другий дзвоник був [5: 687].
Хронотопічна структура п’єс Н. Джумали майже ідентична: наявність різкої зміни простору, використання різної локації, як замкнутої, так і відкритої, час визначено порами року (осінь, зима), добою (ніч, ранок, день), точними датами, годинами.
У всіх п’єсах наявні хронометричні подробиці – визначено вік кожного з головних
персонажів п’єси, професію, рід занять. П’єси Н. Джумали переконують у тому, що
хронотоп у структурі сюжету відіграє значну роль, визначає розвиток сюжетної дії,
дозволяє глибше розкрити характери персонажів, у деяких – показати соціально-історичну реальність.
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СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ
«РУСЬ–ОРДА» В РОМАНАХ Д. БАЛАШОВА
В статье рассматривается реализация концептуальной оппозиции «Русь –
Орда» в художественной системе романов Д. Балашова с целью изучения средств,
используемых для воплощения в художественном тексте авторских взглядов на исторический процесс, в частности, на роль монголо-татарского нашествия в развитии государственности Московской Руси, с точки зрения пассионарной теории этногенеза.
Сделан вывод, что все элементы текста как коммуникативной единицы подчинены задаче экспликации концептуальных смыслов в соответствии с авторской интенцией.
Ключевые слова: языковая реализация, исторический роман, пассионарная теория
этногенеза, художественный текст, смысловая доминанта.
Для современного этапа анализа художественного текста характерен интерес к содержательной стороне языковых явлений, к анализу произведения с точки зрения отражения в его структуре определенных идей авторской картины мира (И. П. Смирнов,
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Б. М. Гаспаров, З. Г. Минц, И. Паперно, А. Флакер и др.). Изучение языковых средств
реализации авторских идей в художественном произведении, чьё пространство индивидуально, но всегда вписано в национальную, а в лучших своих образцах – в универсальную картину мира, особенно актуально для анализа содержательного пространства
текста и его интерпретации.
Особым характером концептуальности отличается цикл Д. Балашова «Государи
Московские», в основе которого традиционно лежит синтез художественного вымысла и документальной основы как структурообразующего фактора исторического романа. Писатель
сурово придерживается исторических фактов, однако достоверное изображение событий –
не единственная задача, которую он ставит перед собой. События истории осмыслены
Д. Балашовым с позиций пассионарной теории этногенеза Л. Гумилева, которая стала основой для создания оригинальной концепции исторического развития России и предоставила
автору новые возможности для художественного анализа исторического процесса.
Подобный взгляд на исторический процесс позволил Д. Балашову дать новую оценку историческим деятелям и событиям. Опора на пассионарную теорию этногенеза обусловила переосмысление писателем роли татаро-монгольского нашествия в процессе становления и развития государственности Московской Руси.
Разделяя взгляды Л. Гумилева на этногенетические процессы, Д. Балашов соглашается и с его евразийской точкой зрения на отношения Владимирской Руси с Золотой
Ордой, т. е. рассматривает их как военно-политический союз, а не иго. Однако, располагая многочисленными данными летописных источников, а также актовых, фольклорных,
археологических материалов, писатель не может согласиться с этой теорией безоговорочно. Признавая наличие союза, Д. Балашов характеризует его не как равноправный,
а как союз победителя и побежденного, союз-подчинение [1: 21].
Как известно, отражение в тексте художественного произведения авторского видения
мира, авторской оценки событий через своеобразие языковых средств, вносящих вклад
в реализацию поставленной задачи, определяет коммуникативную стратегию текста, что
и определило цель данной статьи – выявление языковых средств реализации авторских
взглядов на взаимоотношения Руси и Орды в романах Д. Балашова.
Авторское отношение к изображаемому проявляется на разных уровнях системы
текста. На содержательном уровне оно, прежде всего, выражается через семантические доминанты [2: 167]. Значимые лексемы текста перестают быть просто словами, становясь ментально, идейно и эмоционально насыщенными концептами [3:
65]. Репрезентантами авторской картины мира в тексте выступают «повторяющиеся и лейтмотивные слова, текстовые символы, тематические, синонимические,
антонимические и ассоциативно-образные ряды, формирующие внутритекстовые
и межтекстовые ассоциативные поля» [4: 85].
Теория этногенеза обусловила моделирование мира в «Государях Московских» на
основе универсальной ценностной оппозиции «свой–чужой», и противопоставление
Руси и Орды является одним из конкретных ее воплощений. Таким образом, смысловой
доминантой в показе взаимоотношений Руси и Орды является понятие «чужой», предопределяя отбор автором фактов, персонажей, синтаксических и лексико-семантических средств. Для реализации указанной доминанты в тексте используются соответствующая лексема (чужой). Данная смысловая доминанта прямо обозначена в прологе
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первого романа («Младший сын»), который можно считать прологом ко всему циклу,
поскольку в нем воплощены главные идеи «Государей Московских»: А там, за широкой, как море, рекой Итиль…степи, чужие, мунгальские. И Русская земля, благодаря
союзу с татарами обустроенная Александром Невским, через восприятие которого подан пейзаж, была не своя, чужая. Дымившиеся за лесом деревни платили дань татарской Орде и были подожжены татарами [5: 25]. Тут же подчеркивается и различие
жизненных укладов. Например, Сарай в восприятии русича настолько непонятен, что
возникают трудности даже с точки зрения таксономической дефиниции: то ли торг,
то ли город, то ли стойбище татарское?.. [5: 25]. Однако значение лексемы «чужой»
не тождественно лексеме «враждебный»: «чужой» – просто «другой», т. е. противопоставление не является полярным.
С такой точки зрения реализуется оппозиция «Русь–Орда» и в романе «Симеон Гордый»,
в котором сконцентрированы морально-этические аспекты проблематики цикла, а также
важным композиционным приемом, как и в цикле в целом, является параллельное или чередующееся описание картин жизни в великом владимирском княжестве и в Золотой Орде.
Ненавязчиво, естественно складывается противопоставление характеров персонажей, укладов жизни, картин природы, бытовых реалий, разного типа деталей, служащих задачам
раскрытия исторической правды в художественно убедительной форме. Таковы, например,
оппозиции: хан Узбек – Иван Калита, Джанибек – Симеон Гордый, приближенные хана – бояре Симеона Ивановича, братья Джанибека – братья московского князя.
Этот сопоставительный план – «там» и «здесь», – который неотступно сопровождает читателя на всем протяжении романа, и который дан через восприятие героев,
выполняет ряд смысловых функций. Здесь отражена сама историческая реальность в ее
пространственно-временном измерении, а также находит свое выражение основополагающая идея: антитеза «свое»–«чужое», воплощенная в конкретном противопоставлении
«Русь» – «Орда».
Яркими, колоритными красками рисуется в романе нелепый по своему устройству
Сарай, ханская столица, и вся кочевая Орда в целом. Чужеродность Орды наиболее наглядно реализуется в использовании экзотизмов (хан, улус, беглербег, нукер, пайцза,
баскак, кумыс, батыр и др.). В речи персонажей-татар писатель воспроизводит акцент
(коназ, здрасстуй, урусут). Однако Д. Балашов не злоупотребляет подобной лексикой.
Татарский быт показан преимущественно глазами русичей, в основе речи которых –
современный русский язык, стилизованный с помощью диалектизмов и архаизмов, поскольку в основе противопоставления Руси и Орды у Д. Балащова – не только и не столько культурные различия.
Главный уровень оппозиции «Русь–Орда» связан с этногенетическими процессами. Орда как этническое образование намного «старше» Владимирской Руси. Этим
объясняются различия в общественной психологии, проявляющиеся и в государственном устройстве, и в межличностных отношениях. Для реализации этой идеи автор использует лексику со значением возраста и его внешних проявлений у человека. Например,
в сцене приема у Узбека писателем созданы подчеркнуто контрастные портретные характеристики: похожий на мертвеца старый Узбек (согнутый, седой и старый, в мерцании золота и драгоценностей особенно страшный, будто бы уже мертвец) и юные,
румянолицые братья Симеона [6: 61]. Узбек подсознательно чувствует эту разницу
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и пытается понять, сравнивая сыновей Ивана Калиты со своими. Его глазами видит
читатель Симеона с братьями и ордынских царевичей (их тоже трое) на охоте. Здесь
писатель использует лексемы с контекстуальными антонимичными значениями. Дети
Калиты держатся вместе (Разгоряченные охотою промчались вдали дети коназа Ивана),
младшие признают авторитет старшего как само собой разумеющееся (Вот один из них
…оглянул на старшего брата, глазами спросил «Можно ли?» – и, получив разрешающий
кивок, поднял короткое копье). Сыновья Узбека: Тинибек был далеко, чуть видный среди
своих нукеров… Джанибек впереди… Хыдрбек где-то за спиною отца. И все поврозь [6:
70]. Лица русских княжичей открыты, Узбек легко читает их чувства: страх и опасливое
почтение к нему, общую радость, когда он отдал великий стол Симеону: Все трое рады.
Как один. Словно награжден каждый из них. Словно власть, полученную Семеном, они
разделят теперь натрое [6: 72]. Это был урок ордынским царевичам, но Узбек так и не
смог определить, поняли ли они его: на лице Тинибека – гордость, Хыдрбек оглядывает
старших братьев. Но самый непонятный и чужой – Джанибек, который, опустив голову,
скрыл от отца и старшего брата загадочно мерцающий взор [6: 72].
Уже при одряхлевшем Узбеке наметился будущий развал Орды. Факты, свидетельствующие о старении этноса и, соответственно, постепенном упадке могучей
некогда державы писатель вкладывает в уста одного из вельмож Узбека Товлубега,
размышляющего: Узбек плохой правитель. Его наместников выгнали из Галича, он потерял Арран и Азейбарджан, потеряет нынче богатый Хорезм… Коназ Иван был умный,
но ему не следовало так рано умирать. Каким будет этот его сын, Семен? [6: 57]. В целом, на протяжении всего цикла писатель показывает, как предательство, злоба, зависть,
корыстолюбие ханских вельмож, фактически вершащих все государственные дела,
окутывают, как туманом, ханский трон, что, с точки зрения пассионарной теории, также
является симптомом старости этноса на уровне общественной психологии и морали.
Анализируя исторические процессы, Д. Балашов постоянно обращается к прошлому, сравнивая не только разные этнокультуры, но и поведение разных поколений
в схожих ситуациях. В эпизоде убийства Джанибеком старшего брата писатель, акцентируя внимание на признаках упадка Орды, сравнивает ее не только с находящейся на
подъеме Русью, но и с Ордой в прошлом, когда она не утратила еще энергию пассионарности, и многое, творящееся сейчас, в те времена было бы невозможным. Так и в сцене
убийства автор указывает, что сто лет назад нукеры убитого немедленно перерезали бы
Джанибеку горло, но воины Тинибека только сбились тревожною кучкой вокруг трупа
своего повелителя, ожидая, что их сейчас тоже убьют. Поняв, что им оставляют жизнь,
они поспешили выполнить приказ нового правителя [6: 156].
Центральное место в противопоставлениии «Русь–Орда» занимают два образа – русский князь Симеон Гордый и ордынский хан Джанибек. Несмотря на то, что эти образы
противопоставлены друг другу, полярность их не сквозная. Прежде всего, обращает на
себя внимание и выглядит художественно оправданной детально разработанная сюжетная линия, в которой определяющим фактором является личная дружба между князем
Симеоном и ханом Джанибеком. Автор видит в отношениях Симеона и Джанибека проявление принципа комплиментарности, связанного с подсознательной взаимной симпатией, неосознанной тягой друг к другу, возникающей между людьми схожего психологического склада. Однако заслуга Д. Балашова в обрисовке линии отношений между
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Симеоном и Джанибеком заключается, безусловно, не в интимизации их, а в том, что
писателю удалось через эти образы передать воплощаемые в них исторические тенденции. Симеон – представитель нарождающейся нации, которая находится на подъеме;
Джанибек – представитель умирающего народа, культуры, которая движется к своему
концу. Сущность их правления во многом схожа – спокойный период, когда был наведен
порядок и соблюдалась законность. Однако для Руси – это время накопления сил для
дальнейшего роста, а для Орды – временная передышка, после которой монгольская держава стремительно и неудержимо покатится к своей гибели.
Таким образом, исследование языковых средств реализации в тексте концептуальной оппозиции «Русь–Орда», воплощения авторских взглядов на взаимоотношения Руси
и Орды с точки зрения пассионарной теории этногенеза в романах Д. Балашова позволяет сделать вывод о системном использовании в текстовом пространстве разноуровневых
языковых единиц, способствующих формированию у читателя образа прошлого и авторской оценки исторических событий. Семантика значимых лексем является контекстуально зависимой (лексемы со значениями возраста человека используются для указания
на этап развития этноса). Автор осознанно пользуется возможностями семантической
структуры лексем для экспликации концептуальных смыслов в соответствии со своей
интенцией. Формирование у читателя образов двух культурных миров и характера их
взаимодействия происходит также благодаря авторским описаниям, речи героев (диалогу) и авторским комментариям, которые позволяют составить представление и об особенностях поведения героев, и об их внутреннем мире.
В целом, использование лингвистического анализа для выявления особенностей
воплощения определенных когнитивных образований в тексте является эффективным
способом изучения путей реализации авторского мировоззрения в плоскости текста,
дальнейшего изучения взаимосвязей языка, мышления и культуры, способствует исследованию авторских интенций и тактик кодирования информации, предназначенной для
интерпретации при декодировании художественного текста.
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ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОПОЗИЦІЇ «РУСЬ – ОРДА»
У РОМАНАХ Д. БАЛАШОВА
У статті розглядається мовна реалізація концептуальної опозиції «Русь–Орда»
у художній системі романів Д. Балашова з метою вивчення засобів, що використовуються для втілення у художньому тексті авторських поглядів на історичний процес,
зокрема, на роль монголо-татарської навали у розвитку державності Московської Русі,
з точки зору пасіонарної теорії етногенезу. Встановлено, що всі елементи тексту як
комунікативної одиниці підпорядковано завданню експлікації концептуальних смислів
згідно авторської інтенції.
Ключові слова: мовна реалізація, історичний роман, пасіонарна теорія етногенезу,
художній текст, смислова домінанта.
Pustovit T., PhD, docent
National technical university of Vinnitsa, Vinnitsa
MEANS OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPTUAL OPPOSITION
«RUS–HORDE» IN THE D. BALASHOV'S NOVELS
The article deals with the linguistic realization of the conceptual opposition “Rus – Horde“
in the novels by D. Balashov's the art system of with wich a view of studing the means, which
are used to implement the author’s views of the historical process in a literary text, in particular,
of the role of the Mongol invasion in the development of the state of Muscovite Russia, from
the viewpoint of passionate theory of ethnogenesis. It is concluded that all elements of the
text as communicative units subordinated to the task of explication of conceptual meaning in
accordance with the author’s intention
Keywords: linguistic realization, historical novel, passionate ethnogenesis theory, artistic
text, semantic dominant.
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА ЭМИГРАЦИИ: ПЕРСОНАЛИСТСКИЙ
ВЕКТОР ИЗУЧЕНИЯ
В статье представлены основные направления изучения автобиографической прозы
первой волны русской эмиграции. Автор указывает на необходимость применения таких основополагающих мировоззренческих категорий, как мемороцентризм и персонализм. Они помогают через ключевые концепты восполнить исследовательские лакуны
данного сегмента литературы.
Ключевые слова: автобиографическая проза первой волны русской эмиграции, мемороцентризм и персонализм, концепт.
Специфика эмигрантской памяти (тенденциозность, избирательность, культуроцентризм), гипотетический читатель, ориентация на двойной культурный контекст (российский и западный) приводят к трансформации образа нарратора в данной литературе.
Именно на этом этапе и в этой литературе, на наш взгляд, заметны наибольшие различия
в сравнении с литературой метрополии. Отметим также, что в автобиографической прозезаметно основное отличие от новой литературы 20-х годов в метрополии: там героем
была революционная толпа, героически настроенные «множества», устремленные к светлому будущему; в эмигрантской же литературе, напротив, на передний план выдвигалась
личность, к тому же устремленная назад – к прошлому, к истокам трагедии, к своей былой
славе, к вере, утраченной в социо-культурной обстановке начала века. Вполне очевидно,
что указанные обстоятельства уточняют теорию «единого потока» русского реализма,
выдвинутую Г. П. Струве и другими исследователями эмигрантского наследия. Именно
автобиографическая проза русской эмиграции, отразившая «Великий Раскол» страны на
непримиримые лагеря, а также трагедию отдельной личности, выступала оппозиционно
по отношению к литературе метрополии.
По мнению Э. Газетто, после осознания в 1921 году, что скорого возвращения на родину не будет, для эмигрантов «индивидуальная и коллективная память приобретает важнейшее значение» [1:101]. Исследователь указал на главную цель автобиографического
творчества – попытку понять тот сложный процесс, который привел к революционной
катастрофе, объяснить себе и грядущим поколениям его истоки и последствия. Именно
поэтому актуализируется идея сохранения духа русской культуры в эмиграции: «Центры
диаспоры превращаются в огромные лаборатории по восстановлению, сохранению и защите национальной и индивидуальной памяти» [2:9]. Такой интерес именно к теме памяти и ее художественному воплощению в автобиографистике указанного периода позволяет рассматривать автобиографическую прозу эмиграции как мемороцентристскую.
Несмотря на достаточно большое количество исследований творчества писателей – представителей первой волны русской эмиграции, внимание эмиграционистов
в основном сосредоточено на частных вопросах. Так, изучение проблемы памяти
© Резник О. В., 2014
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в эмигрантском творчестве стало предметом исследования И. Д. Альберт, Э. Газетто,
Е. Уховой, В. М. Пискунова, С. Ю. Сидоровой. Нравственное становление личности в автобиографической прозе русского зарубежья рассматривается Х. Альгальдо,
А. П. Черниковым, Л. И. Бронской. Христианскую традицию в литературе русского зарубежья исследовали А. М. Любомудров, А. Новиков, М. А. Новикова, А. Л. Гуревич,
И. М. Богоявленская. Тема родины становится сквозной в работах С. В. Полторацкой,
С. Р. Габдуллиной, А. В. Якубчика и других. В целом проблемный ракурс нашей статьи –
личность эмигранта и отражение его картины мира в автобиографической прозе – остается недостаточно изученным в отечественном и зарубежном литературоведении.
Авторы «Літературознавчого словника-довідника» [3] считают, что жанр автобиографии часто приближается к жанру мемуаров или даже переплетается с ним. В эмиграции
этот процесс углубляется, и уже не автобиография, а автобиографическая беллетристика
оказывается одним из видов мемуаров. Мы можем говорить об интеграции мемуаров
как документального жанра в автобиографическую прозу писателей-эмигрантов в такой
мере, что практически любое произведение с наррацией от первого лица, тематически
связанное с прошлым, в эмиграции выступает как мемуарное.
В эмиграции происходит максимальное сближение повествований с наррацией от
первого лица и собственно мемуаров как документального жанра. Однако у западного читателя (как и у современного) герой мемуаров воспринимался также как принадлежащий другой, художественно отраженной, переосмысленной с точки зрения всего
произошедшего, действительности. В изображении событий прошлого в мемуаристике
эмиграции сочетаются как бы два взгляда: восприятие непосредственно переживающей
событие личности и комментарий многоопытного, прошедшего сквозь страдания и унижения, потери и разочарование эмигранта-писателя. Такая своеобразная подача фактического материала позволяет говорить о трансформации художественной природы мемуаристики в эмиграции, когда писатель, о чем бы он ни писал, возвращается памятью
к прошлому.
Таким образом, в автобиографической прозе отмечаются те же семантико-стилистические особенности наррации от первого лица, что и в мемуаристике: достоверность,
субъективность, неполнота, когда изображенный мир ограничен опытом и кругозором
повествователя. На это косвенно указывает в своем фундаментальном исследовании
«Українська письменницька мемуаристика: природа, еволюція, поетика» А. А. Галич
[4], который считает, что любой художественный образ мемуарной прозы документален
и одновременно субъективен, так как он создан по законам художественного творчества,
с применением типизации и художественного вымысла.
Целиком закономерно, что понятие личности в таком варианте персонализма имеет доминирующее значение. Ему подчинены все остальные категории – «мир», «общество» и т. д. В своей разработке темы «Экзистенциальный персонализм Н. А. Бердяева»
философ В. В. Миронов отмечал, что с точки зрения Н. А. Бердяева «человек как носитель первоначальной свободы есть носитель новизны, прибавления бытия, реальности,
добра или зла. Свобода человека заключена именно в творчестве добра и зла, а вовсе
не в выборе между ними. Поскольку человек рожден из добытийственной свободы
и сам обладает свободой (в этом он равен Богу), то задача философа заключается в том,
чтобы обосновать не теодицею (оправдание бытия Бога), а антроподицею (оправдание
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человека). [5]. К сожалению, в практике эмиграции подобные идеи воспринимались преимущественно как утопические. В качестве примера можно привести изображенную
княгиней З. Шаховской патриархальную картинку жизни в имении, когда крестьяне – не
враги и не слуги, а прежде всего связанные родством по мироощущению люди.
Именно персонализм помогает не просто создать целостную и достаточно логическую картину эмигрантского автобиографического творчества, но и открывает
новые возможности для литературоведческого анализа. Персонализм демонстрирует
различные аспекты сюжетно-тематического и изобразительного плана в их системе,
взаимообусловленности.
Эмиграция в художественных произведениях поставила ряд нравственно-психологических и религиозно-философских проблем, которые не могут не быть предметом персонализма: свобода и ответственность человека за происходящее, власть и насилие, смирение перед обстоятельствами, страдание как искупление. Тезис персонализма «чем более
развита духовно личность, тем более она аккумулирует в себе предшествующее развитие
культуры» позволяет сосредоточить внимание на произведениях тех авторов, которые
могут быть идентифицированы как профессионалы в той или иной сфере деятельности.
Итак, персонализм мы рассматриваем как парадигму, в которой можно выделить следующие уровни воплощения.
Религиозно-философский. Возврат русской интеллигенции в лоно церкви был
характерным явлением эмиграции. Однако религиозно-философская парадигма автобиографической прозы с наррацией от первого лица не исчерпывалась вопросами веры (набожности) и выражала мировоззренческий и формосодержательный аспект творчества
разных художественных индивидуальностей. По мнению исследователя А. А. Бородич,
«религиозно-философские размышления весьма характерны для представителей творческой интеллигенции русского зарубежья в уходящем веке» [6:173]. Осознание себя
в Боге было имманентно причастности к ушедшей культуре, а обращение к религиозной
тематике художников и философов концептуально раскрывало контрадикторный мир
личности, концентрировало внимание на природе внутренних мотивов человеческих
поступков и творческих актов. Евангельский подход к человеку предполагает, что истоки каждого человека как личности находятся в том, что человек есть образ и подобие
Божие, творение Божие. Персонализм является по преимуществу религиозным, христианским течением. Несмотря на это, некоторые исследователи выделяют секулярный или
атеистический вариант персонализма как отдельное направление. Секулярным (светским) вариантом персонализма могут быть названы материалистические (атеистические) системы, ставящие в основу своей философии личность человека и понимающие
ее как главную метафизическую ценность, над которой не существует никакого высшего
бытия. Выделение такого вида материализма существует в работах многих исследователей конца XIX – начала XXI в. Поэтому и на данном уровне персонализма нелогично говорить только о религиозно-философских воззрениях эмигрантов. Общая картина
автобиографической прозы выглядит несколько схематичной без учета творчества тех
авторов, которые либо открыто не позиционировали свой интерес к религиозным вопросам (в силу разных причин), либо сознательно отказывались от идеи Бога в своем творчестве. Принимая установку на оценку личности в разнообразных проявлениях и связях,
необходимо найти такой концепт, который мог бы вобрать признаки типологической
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общности потерявших стабильность и защищенность людей. На религиозно-философском уровне в качестве ключевого был определен концепт «Отец», интерферирующий
бытовую и бытийную сторону личностного существования.
Социально-исторический. Жизнь личности континуально переплетается с жизнью
социума, и нравственный опыт, багаж политических оценок человека имеет социальное значение. Тем самым личность оказывается не только субъектом, но и объектом
социальных преобразований. Для того, чтобы выжить в настоящем и будущем, эмигранту
необходимо было переосмыслить прошлое, расставить свои приоритеты, а от чего-то
отказаться. В работах персоналистов личность рассматривается как Божья идея и Божий
замысел, возникшие в вечности. В то же время в пограничных условиях бегства человек был очень часто вынужден мимикрировать, отождествлять себя с иным социальным
статусом, который мог гарантировать уют, покой, физическое выживание. Поэтому
персонализм, утверждавший, что «Личность есть целостность и единство, обладающие безусловной и вечной ценностью», отражается в эмигрантском творчестве опосредованно, через систему оценок и авторских комментариев. Именно в условиях угрозы
жизни и психике конкретное существование стало мыслиться как нечто особое, исключительное, о чем свидетельствует, например, И. Савин, переживший не только горечь
поражения, но и позор плена: «Самую обидную брань выслушивали равнодушно <…>
И вместе с тем сквозило в этой белой покорности что-то до того неуловимо прекрасное,
что горьчайшее унижение человеческого достоинства мы принимали как венец. Не мученичества, а скрытой, неясной радости и гордости за дух, которого не оплевать и не
унизить» [7:139]. В образе нарратора окружающему жестокому миру противопоставлена
внутренняя культура, вера в то, что он нужен белому движению (как указала сестра милосердия), что семья жива, а родной дом только временно покинут. Индивидуум может
совсем не обладать цельностью и единством, может быть растерянным и одиноким, и эта
дифференциация его состояний отражалась в автобиографической прозе. К конституирующим приоритетам личности эмигранты относили идею Бога, памяти, дома. Память
есть ценность, соединяющая личность с государством, нацией, родом, природой. То, что
одним виделось как апокалипсическое столкновение добра и зла, столкновение ценностей нового и старого мира, другими воспринималось прежде всего как трагедия личная.
Главной потерей многие из них считали расставание с родиной, однако наиболее точным
показателем личностного отношения к утрате не столько материального, сколько культурного наследия нам представляется концепт «дом» (а не стандартная «родина»).
Этический. В литературоведении этика в отличие от социологии изучается не как
нравы, нравственные мнения и обычаи, а как первофеномены добра и зла, первоначальные
оценки и ценности, нашедшие художественное выражение в творчестве. Социология
сосредоточивает внимание на совокупности человеческих мнений и оценок, интегрируя типичное, а в художественной практике авторы выражают индивидуальные мнения
и суждения, литература аккумулирует гамму человеческих мнений о добре и зле, об источнике оценок, о нравственных ценностях личности. Этический конфликт становится
в эмиграции составляющей отношений личности и общества. В кризисных условиях
XX века человек вынужден был определить и выразить в творчестве свое различение
между добром и злом, доказать свою нравственную адекватность. Нравственная жизнь
переплетается с жизнью социальной, и нравственный опыт человека имеет социальное
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значение. Речь идет не о ценности личности вообще, а о ценности конкретной неповторимой личности, о ценности индивидуального. Этот уровень мы связываем с концептом
«ответственности», позволяющим выявить пассивные и активные способы постижения
новой эмигрантской реальности личностью.
На наш взгляд, персоналистская природа автобиографического творчества может
быть объективирована на основе трёх указанных выше уровней. Уровневый подход к интерпретации эмигрантской прозы позволяет типологизировать достаточно разнородную
и разножанровую автобиографическую прозу, даёт возможность увидеть своеобразие
авторской картины мира в каждом конкретном произведении.
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WAVE OF RUSSIAN EMIGRATION
The article by Oksana Reznik represents the main directions in the study of autobiographical
prose of the representatives of the first wave of Russian emigration. The author emphasizes the
need for such fundamental philosophical categories as memorative centralism and personalism.
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ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА РОМАНА Ю.Н. ТЫНЯНОВА «КЮХЛЯ»
В статье рассматриваются особенности жанровой организации романа
Ю. Н. Тынянова «Кюхля» в контексте литературно-критических работ писателя о необходимости реформы в области литературы вообще и в «обновлении» жанра романа
в частности.
Ключевые слова: жанровая специфика, полижанровое образование, исторический
роман, беллетризированная биография, пограничность.
В связи с наметившейся с начала ХХ в. и по сей день усиливающейся тенденцией
смешения жанровых форм, возникновением всё бòльшего количества полижанровых образований, изучение аспекта жанровой организации произведения представляется одним из перспективных направлений современного литературоведения. В частности, роман Ю. Н. Тынянова «Кюхля» был одним из первых произведений, размывших границы
внутрижанровых разновидностей романа, чем и обуславливается актуальность темы
данной статьи. Целью статьи является выделение в произведении характерных черт,
присущим различным внутрижанровым разновидностям романа и определение состава
полижанрового образования.
Изучению соотношения факта и вымысла и достоверности документа в историко-биографической прозе Ю. Н. Тынянова посвящено немалое количество работ (В. А. Каверин,
М. Л. Гаспаров, З. Н. Поляк, М. И. Назаренко, Т. И. Дронова и др.). Собственно говоря,
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гармоничное сочетание в произведении исторического и художественного, документа
и вымысла является жанрообразующим принципом исторического романа. Однако, сложная, богатая проблематика романов Тынянова, как и их замысловатая, насыщенная приёмами
формальной школы поэтика не позволяют безоговорочно отнести эти произведения к типу
исторического романа. До сих пор не сформировано единого мнения о жанровой природе
произведений большой прозы Ю. Тынянова; различные исследователи относят их к историческим, биографическим, психологическим либо историософским романам.
Представления Ю. Н. Тынянова о том, какими должны быть романы современной ему
эпохи, сложились до того, как он написал свой первый роман. Своё мнение о современных
ему литературных процессах Ю. Тынянов выразил в статье «Литературное сегодня» 1924
г., кратко проанализировав наиболее известные произведения основных писателей того
времени. Как литератор, ратующий за развитие национальной литературы, он отвергал
калькирование иностранных произведений, выбор экзотического места действия (так
как это – уход от проблемы создания нового романа, а не её решение), равно как и наполнение традиционного, классического русского романа современным содержанием
(из-за их «неуживчивости» друг с другом). На примере произведений И. Эренбурга
и «Аэлиты» А. Н. Толстого Тынянов показывает тупиковый путь развития литературы
в направлении фабульного романа, делая следующие выводы: «теневой роман Эренбурга
не решает проблемы романа» и «не стоит писать марсианских романов» [1:155-156].
Завершает статью анализ трёх «пограничных» произведений с размытыми жанровыми
рамками: «Мои университеты» М. Горького и «Сентиментальное путешествие» и «ZOO
или Письма не о любви» В. Шкловского. Последнее, по словам Тынянова, «стоит на границе», являясь одновременно «и романом, и фельетоном, и научным исследованием»
[1:166]. Следовательно, Тынянов-критик видел будущее русской литературы вне рамок
традиционного романа, но в смелом размытии межжанровых границ, во взаимодействии
художественной литературы и науки. Свою позицию Ю. Н. Тынянов подкреплял личным
примером: выпускник историко-филологического факультета, он стал беллетристом,
оставшись при этом историком: «Должна была произойти величайшая из всех революций, чтобы пропасть между наукой и литературой исчезла. Моя беллетристика возникла,
главным образом, из недовольства историей литературы, <…> Я и теперь думаю, что
художественная литература отличается от истории не «выдумкой», а большим, более
близким и кровным пониманием людей и событий, большим волнением о них» [2:9].
Ученица Тынянова Л. Гинзбург называла своего учителя современным литератором,
ссылаясь на его лекции о российских поэтах и прозаиках пушкинской поры, которые
были литераторами, «универсальными профессионалами литературного дела, в которое, по их представлению, входило многое: стихи и художественная проза, филология,
история, критика и журналистика». Тынянов, подобно своим кумирам, сочетал занятие
художественным творчеством с литературоведческими изысканиями и деятельностью
переводчика, объединяя всё вышеперечисленное в единое литераторское дело [3:466].
Роман «Кюхля» (1925 г.) – первый опыт Ю. Н. Тынянова в области большой прозы,
написанный в соответствии с принципами формальной школы. Предполагалось, что
Тынянов напишет небольшую биографическую брошюру для юношества, однако,
увлекшись, писатель создал роман, в четыре раза превышающий по объёму первоначально задуманное произведение. Роман ломает стереотипы, сложившиеся вокруг
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личности В. К. Кюхельбекера: о его бездарности как поэта «второстепенности» его
вклада в литературу, о его изначальной приверженности декабристскому движению (на
самом деле Кюхельбекера приняли в Северное общество всего за месяц до восстания).
Историософский топос романа «Кюхля» – революция – характерен для исторической
прозы 20-х гг. ХХ в.: роман-эпопея «Тихий дон» М. А. Шолохова, романы «Конармия»
И. Э. Бабеля, «Белая гвардия» М. А. Булгакова, «Чевенгур» А. П. Платонова, «Окаянные
дни» И. А. Бунина, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Россия, кровью умытая»
А. Веселого. Многочисленные попытки беллетристов этого периода переосмыслить
современные им события отмечает Л. А. Трубина: «Особое значение в размышлениях
писателей о смысле истории сыграла революция, ставшая не только одним из самых
значительных событий мировой истории ХХ в., но и смысловой доминантой русской
культуры» [4]. Историческая проза 20-х гг. представляет для исследователей особый интерес, так как разрыв с прошлым, заложенный в основе понятия революции, вынуждает
художников исторического жанра, так или иначе подверженных влиянию перемен, смотреть на события давно минувших дней сквозь призму современности и искать точки соприкосновения с новейшей реальностью, чем и обуславливается выбор сюжета
и героя повествования [5]. Советские исследователи 70-80-х гг. (Л. П. Александрова,
М. Н. Нестеров, С. М. Петров) выделяют два направления историко-беллетристического жанра в русской литературе 20-х гг.: 1) роман об идеях гражданских свобод,
об интеллектуальных предшественниках революции 1917 г. (О. Форш «Одеты камнем», Ю. Тынянов «Кюхля», М. Марич «Северное сияние»); 2) роман о народном бунте (А. Чапыгин «Разин Степан» и «Гулящие люди», А. Алтаев «Стенькина вольница»
и «Бунтари»). В конце 20-х гг. очерчивается еще одно направление советской исторической прозы – роман об императоре (А. Н. Толстой «Петр Первый») [6]. Если в художественной литературе того времени биография исторической личности и писателя
в частности была весьма популярным сюжетом, то в науке о литературе ей, напротив, не
уделяли должного внимания, её исследовательская значимость приуменьшалась. Нужно
заметить, что в начале 20-х гг. ХХ в. в советском литературоведении существовало два
господствующих направления: формализм и социологизм, причём представители обоих направлений отрицали биографизм как метод изучения литературного процесса.
Невнимание исследователей к личности автора художественного произведения шло
вразрез с интересом читателей к биографии писателя и повсеместной популярностью
жанра беллетризированной биографии. Во второй половине 20-х гг. произошло сближение формализма и социологизма, вернее упадок независимого литературоведения и торжество идеологии, подчинившей науку о литературе своим интересам. Впоследствии
и социологисты, и формалисты вынуждены были признать необходимость биографических исследований, но исключительно в качестве второстепенного, вспомогательного
материала для изучения литературного процесса. Победил вульгарно-социологический
принцип построения писательской биографии. Подобное прагматичное отношение литературоведов к жизнеописанию художника на фоне советского коллективизма являлось
в некотором роде моделью отношения советской идеологии к человеческому индивиду вообще как к винтику гигантской государственной машины. Новое правительство
стремилось укоренить в сознании народа мысль о собственной легитимности, об исторически неотвратимом приходе большевиков к власти, а художественная литература
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во все времена являлась мощным идеологическим инструментом. [7:283-284]. Фигуры
героев произведений и особенно их трактовка задаются представлениями В. И. Ленина
о трёх этапах освободительного движения в России, изложенными им в статье «Памяти
Герцена» в 1912 г. Как только декабристы были официально приняты в революционный
пантеон, был запущен сложный процесс создания традиции, достигший своего расцвета
в советской литературе 1930-х гг. Началось сотворение мифа о декабристах как о предшественниках большевиков [7:284]. Роман Ю. Тынянова «Кюхля» не был первым советским романом о восстании декабристов, ему предшествовал роман О. Форш «Одеты
камнем», уступавший, однако, по популярности произведению Тынянова. Как справедливо заметил литературовед А. Белинков, Тыняновский вариант взаимоотношений
художника и революции оказался более точным и более сложным для описания, чем
вариант О. Форш, поскольку в романе «Кюхля» главный герой сочетает в себе художника и революционера (в романе «Одеты камнем» два героя противопоставляются друг
другу), а «революция, даже кончившаяся поражением, превращается в источник творчества», так как самые замечательные свои произведения Кюхельбекер создаёт в ссылке
[8:50]. Гармоничное сосуществование литератора и революционера в одной личности
наряду с неоднозначными (неоднозначно негативными) последствиями неудавшегося
восстания созвучны с эффектом, производимым приёмом двойного кодирования – стиранием границ между понятиями, эпохами, дисциплинами. Многие исследователи творчества Тынянова отмечали пограничность его прозы между наукой о литературе и самой
литературой. Так, американский исследователь Andrew Wachtel обращает внимание на
то, как Ю. Тынянов размывает границы между историей и литературой, между литературой и литературоведением, между жанрами исторического романа и беллетризированной биографии с целью достижения более глубокого понимания Прошлого [9].
Американский исследователь Angela Brintlinger использует по отношению к произведениям Тынянова термин «научный роман», т. е. гибридный жанр, объединяющий историю литературы и беллетризированную биографию [10:25]. Исследователь романистики
Ю. Н. Тынянова А. Ю. Петанова, анализируя жанровое своеобразие «Кюхли», находит,
что «композиция романа, его стиль и язык, изображение главного героя – все это свидетельствует о том, что перед нами произведение той самой “новой прозы”, появление
которой “предрекал” Тынянов-литературовед» [11:90]. М. Гаспаров называл первый роман Тынянова «беллетристикой, соседствующей с наукой» [12:5], Б. Эйхенбаум в своей
статье «Творчество Ю. Тынянова», подчёркивая научность, историчность художественной прозы Тынянова, называет «Кюхлю» «художественной диссертацией, скрывающей
в себе итог предварительного изучения документов и материалов» [13:419].
Тынянов отходит от традиционных форм изображения характера героя, использовавшихся до него в советском историческом романе, продолжавшем традиции социальнопсихологического романа ХІХ в. Знаменуя приход эпохи модернизма, автор не анализирует чувства персонажей, а изображает их в виде внешних проявлений, незначительных,
казалось бы, деталей, т. е., выражаясь формалистским термином, с остранённых позиций. Так, например, Тынянов выражает надежду на возможный успех восстания декабристов при условии слаженных действий дворян и черни посредством следующей
метафоры конфликта материалов: «Взвешивалось старое самодержавие, битый Павлов
кирпич. Если бы с Петровской площадью, где ветер носил горючий песок дворянской
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интеллигенции, слилась бы Адмиралтейская – с молодой глиной черни, – они бы перевесили. Перевесил кирпич и притворился гранитом» [14:267]. У писателя нет случайных
деталей: всё описываемое неотъемлемо важно для воссоздания образа Кюхельбекера,
для понимания его личности и судьбы. Это черта присуща биографическому роману,
при этом задача изображения героя решается Тыняновым нетрадиционно. Вот что писал
по этому поводу советский поэт, современник Ю. Тынянова, П. Антокольский: «Если,
к примеру сказать, Андре Моруа в своих беллетризованных биографиях <…> являет образец по-своему великолепного скольжения по родословным своих героев и героинь, по
их многочисленным любовным приключениям, по ненароком попавшимся под руку автору случайным бытовым подробностям той или другой жизни, то Тынянова решительно можно назвать снайпером с оптическим прицелом. В поле его зрения попадало только
главное, только нужное. Он никогда не терял из виду конечной цели» [15:251]. А целью
была реконструкция образа человека, известного лишь по эпиграммам современников,
сочетавшего деятельность поэта и революционера и незаслуженно забытого потомками. Тынянов, используя исторический материал как канву повествования, превращает
задокументированные факты в живые сцены, заполняет пробелы между ними, расцвечивает события подробностями и предлагает возможные мотивы происшествий. Роман
насыщен внесюжетными (на первый взгляд) элементами, такими как путевой дневник Кюхельбекера, несущая эмоциональную нагрузку переписка Вильгельма с Дуней
и приятелями по лицею, лирическое отступление об архитектуре Петербурга, являющееся заодно и метафорическим изображением столкновения. Ю. Тынянов, имевший
опыт написания киносценариев, изображает некоторые сцены (например, сцену дуэли
Кюхельбекера с Похвисневым и сцену неудавшегося убийства великого князя Михаила
Павловича) с бросающейся в глаза кинематографичностью, т. е. жанрообразующей чертой киноромана. Также местами автор демонстрирует свою чудовищную эрудицию, что
характерно для интеллектуального романа. Примером может служить краткое описание российской цензуры «…цензура не пропускала стихов к женщинам, если улыбки
их назывались небесными», основой своей имеющее историю издания стихотворения
«Стансы к Элизе» В. Н. Олина (1823), которое цензор А. И. Красовский запретил, в том
числе, за строчку «Улыбку уст твоих небесную ловить», аргументируя: «Слишком сильно
сказано; женщина недостойна того, чтобы улыбку ее называть небесною» [16:407]. Итак,
формируется полижанровое образование, обладающее чертами документального, исторического, биографического, интеллектуального, психологического и кино- романа которое, однако, воспринимается как единое целое. Более того, таким образом, форма романа
гармонизируется с его содержанием, поскольку герой романа – личность неоднозначная
и многогранная. Однако биографический аспект романа всё же является доминантным,
все остальные подчинены цели создания достоверного литературного образа реального исторического лица в соответствующем культурно-историческом контексте. За счет
актуализации или опущения тех или иных элементов разновидности жанра романа происходит взаимодействие автора и читателя, создается художественный эффект и утверждается неповторимый авторский стиль, выделяющий трилогию Ю. Н. Тынянова на фоне
советской историко-биографической литературы 20-х гг. ХХ в.
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У статті розглядаються особливості жанрової організації роману Ю. М. Тинянова
«Кюхля» в контексті літературно-критичних праць письменника про необхідність реформи в галузі літератури взагалі й в «оновленні» жанру роману зокрема.
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СПЕЦИФИКА БАЛЛАДНЫХ ПЕСЕН ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФОЛЬКЛОРА ГОМЕЛЬЩИНЫ)
В данной статье рассматриваются народные баллады Гомельщины исторической направленности, сюжетная линия которых отражает отдельные факты и события из истории, на основании которых воссоздаются особенности той или иной исторической эпохи.
Ключевые слова: народные баллады, историческая тематика, поэтические тропы.
Народные баллады Гомельщины, которые составляют важную часть традиционной поэтической культуры белорусского народа, являются ценным источником жизни наших предков.
Балладное наследие Гомельщины характеризуется своей неоднородностью тематики. В фольклористике принято деление текстов этого жанра на следующие
жанровые разновидности: любовные, семейные, исторические и социально-бытовые.
Исследователь Д. Болошов отмечает, что такая классификация в значительной степени
условна, так как «в основе этого раздела – всего-навсего первенство того или иного характера конфликта» [1: 192].
Личностные конфликты героев являются общими для всех жанровых разновидностей балладных песен и являются основой их сюжетов. Что касается характера конфликтов в балладах, которые связаны с историческими событиями или социальными противоречиями, то «баллада устанавливает в центре внимания индивидуальную человеческую
судьбу. События общенародной значимости, вопросы этические, социальные, философские проигрываются в балладах сквозь призму личных человеческих взаимоотношений
и судеб», – отмечал Д. Болошов [1: 192]. Отметим, что значительную часть балладного
песенного наследия Гомельщины составляют баллады исторической тематики.
Исторические баллады – это народные баллады, сюжеты которых связаны со
значительными историческими событиями. Однако, в отличие от исторических песен, в балладах отсутствует описание исторических событий. Это не касается баллад,
определяющей темой которых является героическая борьба за освобождения родины.
Исследователь Б. Путилов отметил, что «в песнях этого типа историзм приобретает характерные балладные формы. Рассказ о драматических происшествиях в личной
жизни, о семейных коллизиях, обусловленных общественными обстоятельствами,
складывает основное содержание народных баллад» [1: 193].
Исторические баллады возникают и основываются на определенных исторических
и политических событиях. В них отображается трагическое положение народа во время монголо-татарского нашествия, как, например, в балладе , записанной во многих деревнях Жлобинского района: «А ці не відзеў ты, арол, / Майго мілага дружка? // Ох, твой
міленькі дружок / Ён з туркамі ваюе, / Па каленачкі ў крыве / Ды й па пашачке ў трупе. // Ой
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ты, арол, мой арол, / Ты высока лятаеш / І далёка пазіраеш. // Прынясі-ка ты, арол, / Мне рубашачку ад яго. // Выпару я рубашачку / Сваімі гаручымі слязьмі» [2: 78–79].
Текст баллады позволяет обратить внимание на один из наиболее распространенных
поэтических тропов – олицетворение, который раскрывает драматический и трагический
характер баллады. Исследователь Н. С. Гилевич, обращаясь к этому образно-изобразительному средству, писал, что олицетворение – это «способ художественного отображения действительности и одна из основных определяющих черт мировоззрения человека»
[3: 104]. Через слова птицы (орла) народ высказывает сострадание молодой вдове.
В приведенном отрывке баллады наблюдается сочетание таких тропов, как персонификация и гипербола: «па каленачка ў крыві ды па пашачкі ў трупе» [2: 79]. Синтез этих
изобразительных средств позволяет раскрыть антигуманный характер войны, ее жестокость и разрушительность. Тем не менее, отметим, что в приведенном выше отрыве
баллады образ-символ орла символизирует справедливость и духовное единство. Люди
верят, что судьба благожелательно расположена к ним, и поэтому на слова орла отвечают
словами вдовы, которая ждала и дальше будет ждать «милого», как ждут с войны каждого солдата.
В исторических балладах, в отличие от других видов баллад, повествование о событиях носит героический характер. Исторические события отражаются
в многочисленных сюжетах народных баллад, записанных в разных районах Гомельской
области. Исторические баллады – своеобразный источник сведений о жизни наших
предков во время нашествия монголо-татар. Об этом рассказывается в одном из вариантов баллады с мифологическим мотивом, записанном в д. Макановичи Речицкого района: «Як было ў мамкі да тры донькі… // Адна донька й утапілася, / Другую доньку звяры з’елі.
// Другую доньку звяры з’елі, / Трэцю доньку татары ўкралі. // Ой, не так жаль тае, што
ўтапілася, / Ой, не так жаль тае, што звяры з’елі. // Ой, не так жаль тае, што звяры з’елі,
/ Вельмі жаль тае, што татары ўкралі» [2: 145].
Балладный сюжет «мать-птица» повествует о том, что у женщины было три дочки, но осталась только одна: «Адна донька й утапілася, // Другую доньку звяры
з’елі» [2: 145]. Приведенные строчки баллады отражают особенности первобытных
верований наших предков. Люди исполняли ритуал жертвоприношения, чтобы задобрить духов.
Переломный момент композиции данной баллады определяет строка: «Трэцюю
доньку татары ўкралі» [2: 145]. Это событие является значимым в организации
и раскрытии глубинной основы сюжета произведения, что и обусловливает превращение матери в птицу. Благодаря такой композиции находит воплощение идея
нерушимой связи трех поколений. Представителем последнего поколения является
рожденный в неволе ребенок: «Аж мая донька па саду ходзіць, // На белых ручках
дзіцятка носіць» [2: 145].
С высокой степенью эмоциональности в балладных песнях звучат мотивы трагедии
народа, женской судьбы. Приведенный сюжет «мать-птица» свидетельствует не только
об изменении мировоззрения наших предков, но и знакомит с основными историческими событиями.
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CПЕЦИФІКА БАЛАДНИХ ПІСЕНЬ ІСТОРИЧНОЇ ТЕМАТИКИ
(НА МАТЕРІАЛІ ФОЛЬКЛОРУ ГОМЕЛЬЩИНИ)
У даній статті розглядаються народні балади Гомельщини історичної спрямованості, сюжетна лінія яких відображає окремі факти і події з історії, на підставі яких
відтворюються особливості тієї чи іншої історичної епохи.
Ключові слова: народні балади, історична тематика, поетичні стежки.
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THE SPECIFICITY OF BALLAD SONGS ON HISTORICAL ISSUES
This article discusses the folk ballad of Gomel region of historical orientation, the story
line which reflects different facts and events from the history on the basis of which recreated the
features of a particular historical era.
Key words: folk ballads, historical themes, poetry trails.
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КОМПОЗИЦІЙНІ ТИПИ ПОЛІФОНІЧНОЇ ОПОВІДІ
В РОМАНАХ МОДЕРНІЗМУ
У статті розглядається питання типів поліфонічної оповіді: полісуб’єктної та
моносуб’єктної та вивчаються способи її реалізації та ступінь експлікації. На основі кількісного критерію суб’єктів мовлення були визначені експліцитна та імпліцитна
форми полісуб’єктної та моносуб’єктної поліфонічної оповіді. Серед способів реалізації експліцитної поліфонії виділяються монтажний принцип поєднання суб’єктних
планів у створенні стереоскопічності оповіді, техніка репортажу та прийом колажу.
Імпліцитна поліфонія знаходить свою реалізацію у контамінації мовлень оповідача та
персонажу, що є характерним для невласне-прямого мовлення, невласне-авторського
мовлення тощо.
Ключові слова: поліфонія, суб’єкт мовлення, монтаж, репортаж, колаж, невласнепряме мовлення.
Поліфонічна оповідь, яка є невід’ємною рисою більшості творів ХХ-ХХІ ст., є явищем багатогранним завдяки широкому спектру дії та динамічній еволюції впродовж
останніх років. Первісне поняття поліфонії, яке за М. М. Бахтіним полягало в реалізації
діалогічних відносин між рівноправними голосами в двоголосому висловлюванні та відбувалося завдяки суміщенню різно- або однонаправлених суб’єктно-мовленнєвих планів (контамінації мовлень автора та персонажу) згодом набуло розширення діапазону
дії та вийшло за межі не тільки висловлювання, але й цілого тексту. Текст, в якому події
представлені багаторазово з позицій різних суб’єктів мовлення, для якого характерна
одночасність та стереоскопічність зображення, в якому діалогізм прослідковується між
висловлюваннями різних суб’єктів мовлення (різних оповідних інстанцій) може бути визнаний як поліфонічний. Відтак, вважаючи основоположними кількісний критерій щодо
суб’єктів мовлення (чиї голоси та точки зору представлені на певному відтинку тексту
чи в цілому тексті) та ступінь виявлення суб’єктів мовлення, можна говорити про різні
типи поліфонічної оповіді, серед яких виокремлюємо опозиції: полісуб’єктну поліфонічну оповідь/моносуб’єктну поліфонічну оповідь (та) (або) експліцитний чи імпліцитний
тип поліфонічної оповіді. Необхідно зазначити, що полісуб’єктна оповідь є поліфонічною не лише за наявності значної кількості оповідачів, але й за умови стереоскопічності
зображення подій, яка реалізується зміною точок зору на одну і ту саму подію та ракурсу зображення. Імпліцитний тип поліфонічної нарації утворюється за наявності текстової інтерференції, що має на увазі суміщення тексту оповідача та тексту персонажу
(за термінологією В. Шміда), причому текст чи мовлення оповідача або персонажу стає
гетерогенним. Імпліцитність даної поліфонії полягає в тому, що за граматичними (синтаксичними) та композиційними ознаками це є моносуб’єктна оповідь, яка в дійсності
об’єднує в собі декілька суб’єктно-мовленнєвих планів: план оповідача та план одного
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або декількох персонажів. Тому, наприклад, в класифікації О. А. Харитонова імпліцитна поліфонія вважається моносуб’єктною [1:11-12], в той час як більшість дослідників
класифікують її як двосуб’єктну нарацію. Якщо останній спосіб реалізації поліфонії є
достатньо представлений у наукових дослідженнях, то у вивченні особливостей поліфонічної оповідної техніки текстів на кшталт роману У. Фолкнера «Шум і Лють», де
несумірні оповідачі зводяться воєдино, існує певна прогалина [2:61].
Мета даної роботи полягає у аналізі теоретичного аспекту композиційних (композиція – система фрагментів тексту, які співвідносяться з точками зору суб’єктів мовлення)
типів поліфонічної оповіді, де аналіз полісуб’єктної поліфонії є пріоритетним завданням, оскільки даний аспект не є достатньо висвітлений у роботах вітчизняних науковців.
Реалізація експліцитної полісуб’єктної поліфонічної оповіді відбувається у випадку гетеродієгетичної чи гомодієгетичної оповіді з поліскопічною перемінною фокальною перспективою, коли суб’єкти-перцептори одночасно сприймають одну подію на
відміну від моноскопічної перспективи, коли персонажі послідовно сприймають різні
події [3:149]. Фактично, це є комбінація оповіді від 1-ої, 2-ої та 3-ої особи в різних
варіаціях Такий вид оповіді неодноразово привертав увагу науковців, що призвело до
існування цілого ряду найменувань, на кшталт: повторна оповідь у множинній фокалізації (Женетт), стереоскопічне бачення (Тодоров). В класифікації наративних
форм Н. Фрідмана існує «множественное частичное всезнание» (multiple selective
omniscience), що має на увазі сприйняття романного світу через «часткове» обмежене
знання декількох персонажів [3:62]. Багаторазове представлення однієї сюжетної лінії
з точки зору численних персонажів дозволяє створити стереоскопічний фокус та відобразити сюжет під різними кутами зображення та визначається в словнику культури
ХХ століття як редукована поліфонія [4: 324].
Основні типи полісуб’єктної поліфонічної оповіді визначені Б. Ричардсоном перш за
все опозицією: centripetal, коли численні несумісні оповідні інстанції в кінці зводяться
одним оповідачем та centrifugal, де кількість оповідних інстанцій тільки зростає впродовж оповіді [2:62], причому діалогічні стосунки між ними залишаються відкритими.
Крім того Б. Ричардсон говорить про наступні типи полісуб’єктної оповіді: тексти, де
оповідь переходить від одного суб’єкта мовлення до іншого (works that move back and
forth between different narrative positions), тексти в яких суб’єкт залишається по суті невизначеним (those whose narration remains fundamentally ambiguous), іншими словами
(where the same characters are referred to in different pronouns or where there are little textual
clues as to how identify disparate narratorial voices) [5:16] and those strange texts that employ
unnatural narrational stances that are impossible in nonfictional discourse [2:62].
Найбільш експліцитно вираженою полісуб’єктна поліфонія є в текстах першого типу, романах на кшталт «Як я вмирала», «Шум і Лють» В. Фолкнера, «До маяку»
В. Вульф та інших, головною ознакою яких є багаторазове усестороннє зображення подій через призму сприйняття персонажами-оповідними інстанціями. В романі «Як я вмирала» смерть та поховання Едді Бандрен оповідується 15 персонажами у більш ніж 50
несхожих та здебільшого суперечливих частинах-монологах, які представляють великий
спектр соціальних, моральних, ідеологічних відмінностей. Це є оповіді від 1 особи, їм
притаманне специфічне лексичне наповнення, характерний синтаксис, тощо. Наприклад,
оповіді Дарла характеризуються високим рівнем красномовства, метафоричності та
258

чіткості; водночас, вони наповнені ускладненими конструкціями, епітетами, порівняннями: “Before us the thick dark current runs. It talks to us in a murmur become ceaseless and
myriad, the yellow surface dimpled monstrously into fading swirls travelling along the surface
for an instant, silent, impermanent and profoundly significant, as though just beneath the
surface something huge and alive waked for a moment of lazy alertness out of and into light
slumber again. It clucks and murmurs among the spokes and about the mules’ knees, yellow,
skummed with flotsam and with thick soiled gouts of foam as though it had sweat, lathering,
like a driven horse” [6:59]. Частини Вардамана, навпаки, звучать набагато примітивніше
і в той же час більш заплутано завдяки поєднанню діалогів прямої мови та внутрішнього мовлення, відсутності графічних маркерів: “Cash tried but she fell off and Darl
jumped going under he went under and Cash hollering to catch her and I hollering running
and hollering and Dewey Dell hollering at me Vardaman you vardaman you vardaman and
Vernon passed me because he was seeing her come up and she jumped into the water again
and Darl hadn’t caught her yet” [6:63]. Техніка потоку свідомості, яка превалює в романі,
дозволяє показати справжні внутрішні відчуття, інтенції та ставлення персонажів до
подій та один до одного. Стереоскопічне подання слугує не тільки повноті зображення,
але й дає можливість порівняти індивідуальні акценти та, таким чином, розкрити персонажів. Наприклад, епізод, коли труна падає у воду, сприймається персонажами порізному: Дарл передає хід подій звичною для нього риторикою, мовлення Вардамана
є надзвичайно емоційним, схвильованим та він врешті стверджує, що мати є рибою,
Кеш коментує радше з технічної сторони та говорить, що був відсутній баланс. Метою
полісуб’єктного зображення подій є залучити читача та змусити його аналізувати та
приймати рішення. В результаті такого різностороннього зображення подій читач має
змогу самостійно зробити заключний висновок, який кожного разу буде відрізнятись,
оскільки універсальної правди він так і не дізнався.
Якщо в романі «Як я вмирала» У. Фолкнера всі суб’єктні оповіді-частини підпорядковуються одній темі, розкриваючи її з різних сторін, то роман Джона Дос Пассоса
«Манхеттен» втілює інший спосіб реалізації полісуб’єктної експліцитної поліфонічної
оповіді. В даному творі поліфонія також реалізується на рівні тексту за наявності великої
кількості персонажів, кожен з яких, однак, має свою незалежну сюжетну лінію, які в певний момент перетинаються, утворюючи новий кут зображення подій. Така полісюжетність у глобальному зображенні життя не тільки людей, але й міста Нью-Йорк створює
багатоголосся. Даний тип поліфонічної структурної організації роману, коли автор намагається відтворити реальність складаючи ціле з невеличких фрагментів, причому персонажі постійно змінюються, деколи не з’являючись вдруге, згадувався ще Є. Ауербахом
в його праці «Мімесіс», де він порівнює його зі структурними можливостями кінофільму [7:537]. Кінематографічний монтажний принцип побудови роману («cuttting-in»,
«intercutting»), де оповідь від 1-ої особи змінюється на оповідь від 3-ої особи, є присутнє внутрішнє мовлення та активно застосовується техніка колажу, тобто уривки газетних статей, сторінки щоденника, документація, реклама, тощо, сприяє більш образному
сприйняттю описаних подій, породжує новий зміст при кожному читанні залежно від
індивідуального розуміння монтажного зіставлення елементів оповіді. До прикладу, епізод, який розповідає, що Френсі та Датч, доведені бідністю до такого стану, що вдаються
до злочинів, змінюється уривком з газетної статті про затримання цієї пари, яку читає
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один з протагоністів роману Джиммі Херф, за яким слідує епізод судового засідання, на
якому цих людей звинувачують. Полісуб’єктність даного роману виконує декілька функцій: слугує створенню ефекту документальності, симультативності та різностороннього
зображення певних подій.
Розгляньмо ще один уривок з роману «Манхеттен» Дж. Дос Пассоса. “Streak of
water crusted with splinters, groceryboxes, orangepeel, cabbageleaves, narrowing, narrowing
between the boat and the dock. A brass band shining in the sun, white caps, sweaty red faces,
playing Yankee Doodle. “That’s for the ambassador, you know the tall man who never left
his cabin”. Down the slanting gangplank, careful not to trip. Yankee Doodle went to town...
Shiny black faces, white enameled eyes, white enameled teeth. “Yas, ma’am, yas ma’am”...
Stucka feather in his hat, an called it macaroni.... “We have the freedom of the port”. Blue
custom officer shows a bald head bowing low... Tumte boomboom BOOM BOOM BOOM...
cakes and sugar candy...[8:69]. Для даного уривка характерна мовленнєва неоднорідність,
але суб’єкти оповіді не є експліцитно вираженими. За мовленням оповідача на початку
уривку слідує пряма мова, яка належить одному з персонажів роману. За семантико-асоціативними ознаками можна припустити, що ці слова належать мамі Джиммі, оскільки
цьому уривку передує пряма мова, де мама звертається до Джиммі, показує йому місто Нью-Йорк вдалечині та коментує деякі визначні місця. Окрім того, словосполучення
“a tall man” для опису посла припустимо було використано для розуміння маленького
хлопчика. Далі знову слідує мовлення оповідача, на цей раз двоголосе, оскільки до голосу оповідача додається голос персонажу. Речення не виділене графічно, що вказує на
мовлення оповідача, в той же час, воно звучить як наказове, що не є притаманно для
такого типу оповіді. Наступні декілька речень виділені курсивом та відокремлені три
крапкою. Можна припустити, що це звучать рядки пісні, оскільки в першому речення
говорилось, що ансамбль грає Yankee Doodle. Наступне мовлення оповідача нагадує
зйомку камерою – короткі номінативні речення з лексичним повтором слова enameled,
вжитого в дескриптивній функції та функції епітета, здається тільки фіксують дійсність,
а не описують чи коментують її. Наступні речення з прямою мовою належать різним
працівникам порту, судячи з їх лексичної наповненості. Фактично уривок являє собою
експліцитну поліфонічну полісуб’єктну оповідь, створену репортажною технікою або
технікою camera eye. Для такого типу оповіді характерна відсутність авторського коментаря, документальність, багатосуб’єктність, вживання різних видів мовленнєвих структур: прямої мови, непрямої та невласне-прямої, їх неконвенціональних комбінацій з мовленням оповідача, тощо.
Техніка «камери» була введена Н. Фрідманом як одна із наративних форм, метою якої він вважав відсутність всілякого вибору та організації матеріалу [3:62].
Пізніше Н. Фрідман виключив її з класифікації наративних форм, оскільки, за його
словами, суть прийому камери суперечила суті оповідного мистецтва, яке представляє
собою процес абстрагування, вибору, відкидання непотрібного та впорядкування матеріалу [3:62]. Даний тип нарації був класифікований Ян Лінтвельтом в його класифікації
типів наративних форм (основним принципом якої він вважав центр орієнтації читача,
який може бути наратором або актором) як гетеродієгетичний нейтральний, що означає, що ні наратор ні актор не є центром орієнтації читача. В даному випадку центр
орієнтації позбавлений індивідуалізованих характеристик, наратор відмовляється від
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функції інтерпретатора і романне дійство не є профільтроване через суб’єктивну свідомість оповідача чи персонажа, але об’єктивно фіксується фотокамерою [3:68]. Камера
має здатність фіксувати численні об’єкти, мовлення персонажів, звуки, що створює
багатоголосся.
Необхідно зауважити, що техніка репортажу та колажу використана Дж. Дос
Пассосом в романі «Манхеттен» різко відрізняється від колажного монтування матеріалу в його ж трилогії USA, де представлені реальні щоденники, новини, рекламні ролики,
тощо. Можна сказати, що в цьому полягає відмінність колажу модернізму та постмодернізму. В першому випадку, хоча поняття колажу і охоплює несумісні речі, матеріал різних
жанрів, тим не менш він реалізується в межах оповідних традицій, в той час як колаж
постмодернізму залишає складові елементи незмінними та робить оповідь гетерогенною
та дискретною. Така інтертекстуальність в горизонтальних вимірах [9:187] неодмінно
веде до багатоголосся, оскільки за кожним текстом стоїть суб’єкт мовлення. Необхідно
зауважити, що інтертекстуальність може бути використана для пояснення одного з випадків поліфонічної організації тексту, а саме коли «чужий» текст використовується як
голос для створення нового змісту [10:10]. Існує думка, що поліфонізм тексту виникає
в результаті створення мовних конструкцій «текст в тексті», пов’язаних з установкою
автора на діалогічність, що дозволяє йому вводити в текст одночасно декілька суб’єктів
висловлювання, які є носіями різних художніх систем [11:4]. Поняття діалогізм та діалогічність, як і поліфонія та поліфонізм, які в більшості випадків вживаються синонімічно,
все таки не є тотожними та дають поштовх до подальшого детального аналізу, що виходить за межі даної статті.
Стосовно імпліцитної форми поліфонічної оповіді можна сказати, що найбільш поширеною формою виявлення текстової інтерференції та, відповідно, реалізації поліфонічної нарації вважаються невласне-пряме мовлення та невласне-авторське мовлення,
які являють собою контамінацію планів оповідача та персонажу, різниця між якими полягає у домінанті авторського голосу в першому випадку та голосу персонажу в другому. Хоча між ними й існують певні відмінності, в будь якому випадку вони відносяться
до монологічного мовлення, тому і різновид поліфонії можна вважати моносуб’єктною
імпліцитною поліфонічною оповіддю [12:29]. Складність виявлення даного виду поліфонії полягає в тому, що невласне-пряме мовлення як і невласне-авторське мовлення не є експліцитними, тобто не виділяються графічно, не вводяться в текст оповідача
спеціальними словами, граматичні форми дієслів та 3 особа займенників відповідають
тексту оповідача. Характерними рисами невласне-прямого мовлення є лексичні та синтаксичні особливості мовлення персонажу. Як правило, невласне-пряме мовлення, як зовнішній так і внутрішній його види, утворюють двоголосу поліфонічну нарацію, окрім
тих випадків коли вони трансформуються у відповідні колективні види, що означає, що
в процесі суб’єктно-авторської контамінації приймають участь не один, а два та більше суб’єктів (персонажів) [13:37]. Це, в свою чергу, веде до висновку, що поліфонічна
оповідь, утворена колективними видами невласне-прямого мовлення, є багатоголосою.
Невласне-авторське мовлення виявляється лише за семантичними ознаками та є найменш прозорим. Для такої оповіді характерно вживання окремих слів та виразів актуальних чи типових для мовлення персонажу та не виділених графічно в мовленні оповідача,
що робить її максимально наближеною до мовлення персонажу [14:231]. Саме цей вид
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оповіді в перспективі потребує детального аналізу з огляду на той факт, що він не є достатньо представлений в роботах вітчизняних науковців.
Окрім двох вищезгаданих способів творення моносуб’єктної поліфонічної оповіді
можуть застосовуватись й інші способи: суміщення тексту оповідача та редукованого
типу прямого мовлення, або прямої номінації [14:215], що являє собою «згортання мовлення персонажу до характерних виразів», слова-вставки, тощо. Необхідно зазначити,
що пряма номінація, для якої характерна принципова двоакцентність або двоголосся
[14:216] визначається іншими науковцями як цитатне мовлення, що є одним із видів невласне-прямого мовлення. К. Я. Кусько класифікує цитатне мовлення як один із видів
зовнішнього невласне-прямого мовлення і говорить, що тісний синтаксичний зв’язок цитованого персонажного мовлення з авторським контекстом та тісний структурно-семантичний синтез різнопланових перспектив свідчить про невласне-пряме мовлення [13:52].
За словами науковця, діапазон цитованого персонажного мовлення може бути від незначних цитатних вкраплень до окремих структурно та семантично оформлених речень, які
зазвичай є графічно виділені лапками.
Отже, в результаті аналізу композиційних типів поліфонічної оповіді, можна зауважити, що експліцитна полісуб’єктна поліфонічна оповідь виявляється на рівні тексту
при наявності діалогізму між висловлюваннями суб’єктів мовлення стосовно певних
подій. Окрім того, техніка репортажу, колажу та кінематографічний принцип монтажу
веде до стереоскопічного багаторакурсного зображення та, відповідно, полісуб’єкної
поліфоніїї, яка виражена експліцитно. Моносуб’єктна поліфонічна оповідь як результат
суміщення двох оповідних планів з різними домінуючими голосами в більшості випадків
є імпліцитною.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ТИПЫ ПОЛИФОНИЧЕСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ
В РОМАНАХ МОДЕРНИЗМА
В статье рассматривается вопрос типологии полифонического повествования. На
основе количественного критерия субъектов повествования и степени их экспликации
были определены следующие типы: полусубъектная и моносубъектная полифония
и эксплицитный и имплицитный типы полифонического повествования. Среди способов
реализации полифонического повествования рассматриваются монтажный принцип
сопоставления субъектных планов повествования, техника репортажа и коллажа, несобственно-прямая речь, несобственно-авторская речь.
Ключевые слова: полифония, монтаж, коллаж, несобственно-прямая речь.
Khomichenko V., assistant professor
Lviv national university named after I. Franko, Lviv
COMPOSITIONAL TYPES OF POLYPHONIC NARRATION
IN MODERNISTIC PROSE
The article deals with such types of polyphonic prose as multiperson and monoperson
narration, as well as its explicit and implicit forms basing on the quantitative criterion of the
narrators and degree of their explication. The following means of polyphonic narration were
analyzed: montage, reportage and collage as well as free-indirect discourse.
Key words: polyphony, montage, collage, free-indirect discourse.
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В РОМАНЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Театральные традиции в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» рассматриваются как архитектоническая форма завершения «эстетического объекта».
Ключевые слова: эстетический объект, эстетическое событие, архитектоническая форма завершения.
Проблема «Лермонтов и театр» – достаточно традиционная проблема лермонтоведения. Прежде всего, она связана с драматургией М. Ю. Лермонтова, но ею не ограничивается. Так, театральные, драматургические начала исследователи усматривают в «Герое
нашего времени». Н. Я. Дьяконова пишет: «…мотив «жизнь есть спектакль» – в «Герое
нашего времени» приобретает организующее значение» [1, с. 123]. Эту мысль развивает
А. И. Журавлева: «Печорин превращает свою жизнь в некий философский эксперимент,
долженствующий выявить возможности человеческой воли и границы этих возможностей. Но поставлен этот эксперимент, так сказать, в форме спектакля… Герой строит
свои отношения с людьми по законам театра, сам сочиняя пьесу и стремясь ее разыграть
на сцене жизни» [2, с. 168].
По мысли В. А. Недзвецкого, «драматургическое начало» настолько «художественно
результативно», что определяет жанрово-родовую природу романа М. Ю. Лермонтова:
«…эпическое в нем не только глубоко и всесторонне драматизировано, но и формируется на драматическо-драматургической основе» [3, с. 54].
Цель предлагаемой статьи состоит в попытке рассмотрения театральных традиций
в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» («Журнал Печорина») на иной, нежели традиционная, теоретической основе. Дело в том, что в имеющихся исследованиях происходит абсолютизация «жизненно-прозаической формы бытия» (термин М. М. Бахтин),
что в свою очередь приводит к игнорированию творческой, эстетической природы представленного в произведении события жизни героев. Следствием этого становится рассмотрение «драматургического начала» только как «композиционной формы», но не как «архитектонической формы завершения» [4, с. 271] «эстетического объекта».
«Эстетический объект», «целое произведения», термины, предложенные М. М. Бахтиным, закрепляют понимание литературного произведения как творческого процесса,
то есть «эстетического события», участниками которого являются автор, герой и читатель. В «эстетическом событии» автор «направлен на содержание (жизненную, то есть
познавательно-этическую, направленность героя), его он формирует и завершает, используя для этого материал, в нашем случае словесный, подчиняя этот материал своему
художественному заданию, то есть заданию завершить данное познавательно-этическое
напряжение» [5, с. 242]. Таким образом, эстетическое целое создается одновременно
в двух планах: в плане жизненно-прозаическом и в плане эстетического, формального
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завершения «жизненно-прозаической формы бытия» персонажа, что в свою очередь дает
возможность видеть неразрывную связь прозаического (фабульного) начала и начала
эстетического, формального (сюжетного) в поэтическом целом произведения.
Театральные традиции в романе М. Ю. Лермонтова связаны прежде всего с формами
поведения Печорина. В поэтическом целом романа у него имеются две формы бытия
и соответствующие им формы поведения. Это телесная форма бытия его как живого
человека, в которой ему присущи различные формы поведения, и словесная, творческая
форма бытия его как субъекта сюжета, то есть повествователя, у которого только одна
форма поведения – речевая.
Здесь обращает на себя внимание один существенный момент. Слово высказывающегося персонажа, то есть Печорина-повествователя, это «особое слово», которое
«служит сразу двум говорящим и выражает одновременно две различные интенции: прямую интенцию говорящего персонажа и преломленную – авторскую» [6, с. 137–138].
Последняя афористически изложена в «Предисловии» к роману и представляет собой
формулировку творческого закона, организующего поэтическое целое лермонтовского
произведения. Смысл его состоит в том, что «Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков
всего нашего поколения, в полном их развитии» [7, с. 197]. Оксюморонность творческого закона выявляет свое содержание в закономерностях фабулы и сюжета, организующих их таким образом, что прозаическая жизнь Печорина, включающая писание
«Журнала», предстает как воплощение «пороков», а словесное, творческое бытие его,
то есть бытие как повествователя, как «Герой Нашего Времени». В поэтическом целом
романа таким бытием является «Журнал Печорина», что дает основание утверждать –
«Журнал»… и есть «Герой Нашего Времени». Стать им Печорин – фабульный персонаж
сможет только в случае смерти, то есть преодоления телесной, порочной формы бытия.
Так в «Журнале Печорина» преломленно выражается интенция Лермонтова-творца.
В прозаическом бытии Печорина театральность как «композиционная форма» проявляется в его ролевом поведении, причем определяющей ролью является «роль топора
в руках судьбы» [8, с. 310]. Это главная, организующая поведение Печорина роль, в которой выявляется порочность его прозаического бытия.
«Finita la comedia!» [9, с. 319]. – эти слова, как известно, венчают события, в которых
указанную роль Печорин «сыграл наиболее ярко и которую выбрал сам, сказав Вернеру:
«Завязка есть!.. об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том,
чтобы мне не было скучно» [10, с. 263]. В то же время данное выражение имеет более
широкий смысл, будучи оценкой Печориным собственной жизни. Не случайно он запишет в своем «Журнале»: «Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?» [11, с. 291].
Закономерно возникает и та самоирония Печорина, которую неоднократно отмечали
исследователи. В границах поэтического целого романа в свете высокого героического
начала («Герой Нашего Времени») вся прозаическая порочная жизнь Печорина, действительно, выглядит как комедия.
Будучи комедией, жизнь Печорина не может воплотить в себе высокое героическое
начало. В этом видится источник трагического конфликта. Несовместимость «Героя
Нашего Времени» с пороками порождает мысль о необходимости порвать с ними, что
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возможно только в случае смерти Печорина-человека, то есть преодоления им телесной
формы бытия. Участниками разворачивающейся трагедии, ее «персонажами» являются
«Журнал Печорина» и Печорин – фабульный персонаж. Их взаимодействие предстает
как «эстетическое событие», художественный конфликт. Сценической площадкой трагедии является эстетическое целое романа, но никак не фабульный, жизненно-прозаический уровень, как склонны считать лермонтоведы: «Но реальная жизнь сопротивляется
Печорину-режиссеру, судьбы людей, вовлеченных им в свои спектакли, постоянно вырываются из-под его власти, а задуманная комедия оборачивается трагедией» [12, с. 168].
На фабульном уровне романа разворачивается трагедия, так сказать, в «бытовом»,
прозаическом смысле слова, но не в строгом значении эстетического термина, ибо
Печорин – персонаж фабулы теряет эстетически продуктивную позицию вненаходимости. Трагическое как «архитектоническая форма завершения» имеет место в эстетическом целом, в котором «автор-созерцатель» занимает «свою твердую и активную
позицию вне каждого из действующих лиц» [13, с. 145]. Такую эстетически продуктивную позицию вненаходимости автора по отношению к герою занимает только Печоринповествователь относительно Печорина-персонажа. Именно Печорин-повествователь
является автором, режиссером и активным зрителем изображаемого в художественном
целом романа («Журнала Печорина»).
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The article deals with theatre traditions in the novel “A Hero of Our Time” by M. Lermontov.
Key words: esthetic object, esthetic event, architectonic form, the end.

УДК: 82’0:821.161.2(71)
Шадріна Т., канд. філол. наук, доц.
Запор. держ. мед. ун-т, Запоріжжя
УКРАЇНСЬКА КАНАДСЬКА ЛІТЕРАТУРА: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
Простежується історія формування української діаспори в Канаді, передумови виникнення української канадської літератури. У статті проаналізовано етапи становлення українського письменства в Канаді протягом ХХ століття.
Ключові слова: діаспора, еміграція, українська канадська література, національна
ідентичність, асиміляція, інтеграція, маргіналізація, мультикультуралізм.
Нині в Канаді проживає одна з найбільших українських діаспор у світі. Етнічні
українці стали органічною складовою політичного, культурного, економічного життя канадського соціуму. Завдяки політиці мультикультуралізму, започаткованій у 60-х роках
ХХ ст., українські емігранти змогли успішно інтегруватися в канадське суспільство.
Наявність значної української діаспори в Канаді пояснюється масовою еміграцією
українського населення протягом першої половини ХХ ст. За свідченнями істориків
перші переселенці з України з’явились у Канаді вже 1891 року. Період найчисленнішого переселення з періодичним пожвавленням та пригасанням міграційної активності
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припадає на 1905-1953 р. р. Емігранти першої хвилі (1905-1907 р. р.) виїжджали з батьківщини здебільшого через соціальні негаразди. Значне поліпшення умов життя, яке
обіцяв царський уряд селянам у зв’язку з упровадженням Столипінської реформи, насправді обернулось для соціально незахищених аграріїв російської імперії жорстоким
розчаруванням. З українських земель, які були найщільніше заселені, селяни, окрилені
обіцянками царського уряду про потужну підтримку, починають масово виїжджати за
Урал. Утім, не отримавши обіцяної допомоги, скоро вони були змушені повертатися до
рідних земель. Проте найбільш відчайдушні наважувалися мандрувати у пошуках кращої долі в інші країни, і навіть – за океан.
Другий вирішальний фактор на користь виїзду з території України був політичним. Заборони та цькування української мови, культури Австро-Угорською імперією
на Галичині та Буковині, а також переслідування царським урядом будь-яких виявів
національної самосвідомості на сході України штовхали людей до небажаних кроків.
Достатньо вагомими були й релігійні мотиви. Усі зазначені фактори обумовлювали масовий від’їзд цілих родин українського селянства до країн Західної Європи, США, Канади,
Австралії, Бразилії.
Друга хвиля еміграції охоплює доволі значний період часу (орієнтовно 1918-1939
р. р.). Причини, які змушують українців залишати рідні землі, окреслюються соціальноекономічною та політичною сферою. Притулок у чужих країнах шукають тисячі постраждалих від Радянської влади. Масово мігрують переважно мешканці Північної Буковини,
Східної Галичини, Волині. Надзвичайних утисків зазнавали українці в Польщі.
Країни, де українці прагнуть знайти своє Ельдорадо, – це передовсім США, Канада,
Аргентина, Бразилія. Особливо численні міграції припадають на 1923-1924 р. р. Новий
сплеск пересувань у заокеанські країни спостерігається і у 1934-1939 р. р. Якщо перша
хвиля еміграції з українських земель на початку століття відкрила нові шляхи до західного світу переважно для людей неписьменних, некваліфікованих, то другий етап міграцій
свідчить про масовий виїзд інтелігенції. «Услід за хліборобами їхали на Захід українські
письменники та інші літератори, священики та громадські працівники. Спільними зусиллями будували вони церкви, народні доми, читальні, засновували часописи, друкували книжки», – так описує ситуацію Яр Славутич [1: 5].
Третя хвиля – це головним чином повоєнні роки (1947- 1953 р. р.). Тут домінують
суто політичні мотиви. У цей час територію України полишають люди, які категорично
«не вписуються» в політичну систему країни: це вже не селяни, як на початку століття,
а переважно вихідці з міст, люди освічені [2].
Згодом кількість переселенців з України та Польщі почала обраховуватись у Канаді
тисячами, вони осідали на канадському ґрунті, призвичаювались до нового життя, поступово інтегрувались у канадське суспільство: брали участь у культурному та політичному
житті своєї другої батьківщини.
Деякі канадські політики у масовому переїзді емігрантів зі Східної Європи вбачали
загрозу для соціального та політичного балансу країни. Про вороже ставлення до українських переселенців свідчать перші спроби канадських авторів художньо осмислити національну та людську сутність новоприбулих. Українці у цих творах (наприклад, роман
«Чужинець» Р. Коннора, 1909) змальовані доволі непривабливо: неосвіченими, темними,
затурканими людьми «в чудернацькому вбранні, які розмовляють дивною мовою» [цит.
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за: 3: 105]. Емігранти з України жили в жахливих умовах і харчувались дешевими продуктами. Автори цієї художньої прози всіляко намагались підкреслити, що такий спосіб
життя є звичним для переселенців і зовсім не брали до уваги об’єктивні причини: відсутність роботи, брак коштів і відтак – неможливість жити на той час краще [3: 105].
Після початку першої світової війни для вихідців з України настали зовсім скрутні часи: вони масово обвинувачувались у шпигунстві і переслідувались владою Канади
тільки через те, що більшість із них були з Австро-Угорщини. Утім, після завершення
війни політичний пресінг значно послабився і ставлення до українців із негативного поступово перетворилось на нейтральне.
Українська громада, як ніяка інша етнічна меншина, трималася ізольовано, спілкувалася переважно рідною мовою та ретельно берегла свою культуру, надто сильними
були зв’язки з колишньою батьківщиною, що теж не сприяло асиміляції в канадський
соціокультурний простір. Чимало переселенців першої хвилі свідомо не хотіли вчити англійську і намагалися не виходити за межі української громади, не зав’язувати відносин
з місцевим населенням, фактично залишаючись «закритими» для нового оточення. Іхні
діти, тобто друге покоління українців, були більш орієнтовані на інтеграцію в канадське
суспільство: вільно володіли англійською, гірше знали рідну мову і брали активну участь
у громадському житті Канади. Третє ж покоління етнічних українців у Канаді взагалі
мало цікавиться мовою і культурою предків, що свідчить про повну інтеграцію в канадський соціум.
У цілому з 1901 р. по 1960 р. до Канади переїхало близько 227 тисяч українців. Існує
чималий масив наукових праць, присвячених вивченню української діаспори. Набагато
менше досліджено долі українців, які асимілювались у канадську культуру. Серед науковців багато канадців українського походження. Так, до найбільш відомих дослідників
історії українських поселень та української діаспорної літератури можемо зарахувати
М. Марунчака, М. Мандрику, Д. Ригу, М. Тарнавського, О. Субтельного, Я. Славутича,
П. Кравчука, Я. Балана, Е. Сукнаскі, Б. Боцюрківа та інших.
Як стверджує історик української літератури М. Мандрика, який переселився до
Канади 1928 р., «українське письменство в Канаді має третє місце серед письменств
інших національностей Канади» [5: 632].
Якщо розглядати розвиток українського письменства в Канаді загалом, не розділяючи літературу на україномовну та англомовну, то можна умовно виділити чотири основні
періоди становлення. Перший – фольклорний, визначається переважно усними творами,
не зафіксованими на папері. Вони складалися неосвіченими селянами першої хвилі еміграції, які надзвичайно сумували за покинутою батьківщиною. Більш досконалі оповідання та вірші переселенців друкувалися на сторінках першого українського часопису,
який мав назву «Канадійський фармер» (виходив з 1903 р.) [5: 634].
1908 року вийшла друком перша збірка українських віршів на емігрантську тематику «Пісні про Канаду і Австрію», яка користувалася неабияким попитом у переселеної
української громади. Вона витримала 6 видань і була популярною не лише в Канаді, але й
далеко за її межами: у США та навіть Європі [5: 634]. Другий період становлення та розвитку українського письменства характеризувався удосконаленням літературної майстерності. Найбільший внесок було зроблено людьми освіченими: священиками, вчителями,
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публіцистами. Тут можна назвати такі імена: С. Ковбель, М. Кумка, М. Крипякевич,
А. Новак, І. Данильчук, Д. Солянич, С. Котик та інші.
Третій період розпочинається після І світової війни, коли до Канади прибувають за
словами В. Кірконелла «повоєнні емігранти і збігці, часом з дуже поважною семінарською чи університетською освітою, здобутою в Європі», а також «поети, або роджені
в Канаді, або виховані тут, часто з освітою, здобутою в канадських університетах» [5:
636]. До цієї групи авторів можемо зарахувати: М. Мандрику, Т. Павличенка, Т. Кройтер,
І. Кмету-Єфимовича, О. Іваха, С. Дорощука, М. Лазечко-Гаас, С. Семчука та інших.
Твори цих митців свідчать про високий професійний рівень їх авторів та справжню силу
літературного обдарування.
М. Лазечко-Гаас – перша поетеса, народжена в Канаді, яка писала англійською, перекладач та популяризатор поезії Т. Шевченка. Її вірші увійшли до антологій США та Англії.
М. Мандрика – визнаний поет та науковець, його твори видані у шести томах, автор
«Історії української літератури в Канаді» [5: 637–638].
Зазначений період багатий на літературознавців та літературних критиків:
М. Мандрика, Г. Мандрика, К. Андрусишин, П. Юзик, П. Маценко, А. Господин,
М. Стечишин та ін.
К. Андрусишин разом з професором В. Кірконнелом підготували збірник «Українські
поети за час 1189-1962», до якого увійшли твори близько ста поетів, перекладені самими
укладачами видання.
П. Юзик – автор однієї з перших праць з історії українців Канади [5: 640].
Четвертий період хронологічно припадає на час ІІ світової війни та повоєнні роки.
Він відрізняється ще більшим удосконаленням літературної техніки та зростанням числа
талановитих письменників українського походження. Деякі автори почали свою творчу
діяльність раніше і були зараховані до попереднього періоду: О. Івах, М. Лазечко-Гаас,
К. Андрусишин, М. Мандрика. До них долучаються талановиті митці та науковці з повоєнної еміграції: Д. Дорошенко, І. Огієнко, Л. Білецький, Я. Рудницький, С. Килимник,
К. Біда, М. Марунчак, І. Книш, В. Жила та інші.
Я. Рудницький – професор, мовознавець, автор багатотомного «Етимологічного
словника української мови».
М. Марунчак – дослідник історії поселення українців у Канаді, автор кількох монументальних праць, написаних українською та англомовної «Історії українців Канади»
[5: 643].
Отже, українсько-канадська література як самостійне явище зароджується у період між двома світовими війнами, коли за так званими «піонерами» на канадську землю почали прибувати більш освічені і кваліфіковані емігранти. Літератори, на думку
М. Марунчака, відіграли консолідуючу роль для усіх новоприбулих з українських земель
мешканців Канади. «Якщо протягом першого періоду літературні здобутки письменників і поетів не претендували на особливу прихильність Музи, то другий період витворив
талановитих митців, які досягли вершин поезії і прози та спорудили своєрідний міст
для поселенців, що допомагав акліматизуватися в новому оточенні» [6: 499]. При цьому
емігранти другої хвилі почувалися на новій землі значно комфортніше, ніж їхні попередники. «Вони опинялися не серед чужинців, а у власній громаді», – зазначає з цього
приводу М. Марунчак [6: 499].
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Характер новоствореної літератури визначали три основні фактори: 1) культурний та
духовний спадок батьків та дідів; 2) культурні впливи інших національностей, зокрема
англійців та французів; 3) школи та загальна освіта [6: 499]. Зазначені фактори сприяли не тільки формуванню нового культурного явища – літератури, яка стояла на межі
української та канадської. У першу чергу вони обумовили зародження нової української
ґенерації на канадській землі, що мала іншу ментальність, створювала іншу культуру та
вибудовувала іншу ідентичність.
Як уже зазначалося, перші літературні спроби українських переселенців були зроблені рідною мовою, що пояснювалось глибокою укоріненістю у власний культурний
бекґраунд і, на думку деяких істориків, «етнічні співтовариства у першому та другому
поколінні еміграції вкрай занепокоєні лише тим, як зберегтися як нація» [цит. за: 4: 13].
Відтак, перші твори англійською, які з’явились у 30-ті роки, навіть попри невисоку
літературну якість, цінні передусім тим, що декларують появу канадських українців з
подвійною ідентичністю, які хоч і почуваються українцями, але поступово починають
усвідомлювати себе канадцями. Так, одним із перших авторів українського походження,
хто почав писати англійською, називають В. Барабаша. Йому належать поезії на інтимну та громадянську тематику. Його «Ода Україні: пророцтво» («Ode to the Ukraine: A
Prophecy») залишилась непоміченою не тільки через незначну літературну якість, але
головним чином через об’єктивну відсутність цільової читацької аудиторії. Українська
література була чужою англосаксам та французам так само, як і традиції дивних переселенців зі Східної Європи, а співвітчизники ще не були готові сприймати літературні
твори чужою для них англійською, хай навіть і написані на близькі теми. Крім того, великою проблемою для українців залишалась публікація творів, окільки продукована ними
література сприймалася як маргінальна в канадському суспільстві.
Cтавлення до української літератури почало кардинально мінятися після ІІ світової
війни, коли з’явились перші переклади англійською мовою україномовних творів, написаних у Канаді. Найбільш показовим в цьому плані є роман І. Киряка «Сини землі»,
який панорамно зображує історію заселення українцями чужих земель [5: 637]. Політика
мультикультуралізму дала можливість авторам вийти із замкненого кола свого етнолітературного співтовариства. Етнічний плюралізм у Канаді відіграв роль стримувального
фактора: він, по-перше, окреслив чіткі межі для бурхливо зростаючого французького
націоналізму, по-друге – дозволив збалансувати умови соціального існування усіх етнічних меншин, представлених у Канаді. Відтак, як не парадоксально це звучить, канадське
суспільство стало і більш консолідованим, і водночас відчутно диверсифікованим. Що
це означає для етнічних меншин? З одного боку, зазначені процеси поглибили ступінь їх
інтеграції в канадське суспільство, з іншого боку – сприяли кристалізації національної
ідентичності на загальнокультурному тлі.
Завдяки мультикультурному вектору Канади у її власній національній літературі зазвучали «різні літературні голоси». Таким чином, шлях української літератури до визнання в контексті канадської був непростим, втім вона спромоглася не розчинитись, не
асимілюватись, а набула самостійного звучання (інтегрувалася) у загальному хорі багатонаціональної літератури Канади.
Великим успіхом у читачів користувались драматичні твори С. Ковбеля, Д. Гунькевича.
Байки, гуморески, а також оповідання та вірші для дітей писав М. Кумка, який працював
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вчителем у школі. Збірка оповідань «Канадські оповідання» (1910 р.) належить А. Новаку.
Серед талановитих україномовних авторів можна зазначити також І. Данильчука (збірка поезій «Світає день», 1920), С. Котика (зокрема повість «Над озером», 1946 р.), Д. Солянича
(збірка оповідань «Хто винуватий?», 1932 р.) та ін. [5: 635]. Зображення українських реалій, якими рясніють твори, це для авторів своєрідна автопсихотерапія, що полегшує «посттравматичний синдром» після розриву з рідною землею. Такі твори глибоко психологічні
і суб’єктивні. Звісно, що розуміння і сприйняття їх слід було очікувати тільки серед таких
само інтелігентів, для яких тема покинутої батьківщини була досить болючою.
Цілком прогнозовано, що українська літератури, творена в Канаді, суттєво відрізняється від тієї, що продукувалася на території України. Соціальні та політичні реалії,
в яких перебували митці в Україні, відповідно обумовлювали ідеологічну заанґажованість їх творів, у той час, як українське письменство за межами України мало можливість
розвиватись вільніше, було просякнуте внутрішньою свободою. Разом з тим поступова
інтеграція письменників-емігрантів у канадське суспільство визначала подальші зміни
в літературі: рідна мова, якою писалися твори, все частіше використовувалася не для
опису національних реалій, а більше для зображення речей, притаманних новому життю
в чужій країні. Таким чином відбувалося віддалення мови від території, так звана «детериторизація мови» (Дж. Півато). Початок цього тривалого і непростого процесу означав
початок руйнування відносин з українським культурним середовищем, поступову втрату
зв’язків з країною походження. Образи України в творах емігрантів з часом переходять
до сфери спогадів і, набуваючи ретроспективного звучання, демонструють усе більший
розрив із об’єктивною дійсністю, певним чином міфологізуються.
Якщо Я. Славутич та М. Мандрика у своїх дослідженнях української канадської літератури у 1960 – 1980-х роках розглядають її як єдиний масив, не розділяючи на україномовну та англомовну, коли фактично існувало два покоління етнічних українців на
теренах Канади (перше потрапило туди дорослим, а друге з раннього дитинства виховувалось на канадській землі), які ще були глибоко вкоріненими в український ґрунт, і
їхнє національне самоусвідомлення було абсолютно чітко ідентифіковане, не зважаючи
на мову, якою вони говорили чи писали; то нині ми маємо справу і з новою ґенерацією,
що народилась у Канаді, відчуває себе частиною канадського соціуму і майже остаточно
втратила будь-які культурні зв’язки зі своєю історичною батьківщиною [8: 164]. Мова
перестала бути консолідуючим фактором, оскільки це покоління майже не володіє мовою дідів та батьків. Отже, ті митці, які є етнічними українцями, але уже в третьому
поколінні є також канадцями, творять відповідно літературу іншого ґатунку. У творах
більшості з них годі й шукати українських тем чи мотивів. Відтак у даному випадку можемо говорити про безперечно канадську літературу: ментально та духовно вона цілком
зорієнтована на західні цінності (творчість Дж. Кулик Кіфер, Дж. Риги, Т. Галая та ін.).
Утім, на думку деяких дослідників, «включеність в англомовне культурне середовище і поверхове володіння українською мовою не означає відсутності зв’язків з Україною
та діаспорою» [7: 11]. Серед канадських авторів, які в своїй творчості поєднують традиції двох народів: генетично спорідненого та того, що став близьким через об’єктивні
обставини, слід назвати М. Гаас, М. Косташ, М. Форчук Скрипік.
Водночас не можна не погодитись із думкою українського канадського дослідника
М. Тарнавського, яку він висловлює в своїй статті про творчість Дж. Кулик Кіфер та
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А. Мельничука («Про що cказано в «Зеленій бібліотеці»?). Літературознавець вважає,
що не слід асоціювати канадського чи американського письменника українського походження з Україною тільки тому, що у деяких своїх творах вони рефлексують з приводу
батьківщини їх предків (наприклад, Дж. Кулик Кіфер робить спробу сформувати чи віднайти свою українську ідентичність у творах «Зелена бібліотека» (1996), «Мед і попіл:
історія сім’ї» (1998)). Відтак, на думку М. Тарнавського, Дж. Кулик Кіфер – це канадська
авторка, А. Мельничук – американський письменник, незважаючи на їх українське походження. Справедливість цього тезису підтверджують і самі митці, які ідентифікують
себе із Канадою та США відповідно [9].
Як вважає М. Кирчанів, «англомовність при усвідомленні себе як особи українського походження, а своїх творів як таких, що знаходяться на межі двох культур – відмінна
риса творчості канадських авторів українського походження» [4: 11]. Більшою мірою
це стосується тих авторів (як правило, це українці першого або другого покоління), які
писали і українською, і англійською (рідше – французькою). Це феномен, що поєднує дві
літератури: українську та канадську.
Прикметно, що письменники, які глибоко інтегрувалися в канадське суспільство і
віддалилися від національних витоків (у тому числі і від мови), рано чи пізно відчувають кризу ідентичності, яку намагаються подолати у різні способи: вивчають мову,
звертаються до рідної культури та історії, подорожують до батьківської землі – прагнуть
познайомитися із духовною спадщиною пращурів і якимось чином «відчути» історичну
батьківщину (Д. Кулик Кіфер, М. Форчук Скрипік).
«Національне самоусвідомлення емігрантів, яке формується під впливом історичних та культурних дискурсів як країни походження, так і країни еміграції, часто-густо
виявляється розділеним навпіл поміж двох дискурсів та двох країн», – зазначає з цього
приводу Н. Тучинська [10: 126]. Проблема визначення національної ідентичності постає
у багатьох письменників другого чи третього покоління еміграції, навіть незалежно від
мови, якою вони пишуть: і суто англомовні і двомовні так чи інакше приречені на подолання цієї внутрішньої кризи. Думається, що автори, які пишуть і українською, і англійською, уже самим фактом використання обох мов у творчості урівноважують дві
проловинки своєї духовної сутності.
Першою визнаною авторкою українського походження, англомовні твори якої не
тільки публікувались, але і привернули до себе увагу і критиків, і читачів, була В. Лисенко
(1910-1975), справжнє ім’я – Віра Лесик. Народилася В. Лисенко у Вінніпезі, у сім’ї
емігрантів з України. Були надруковані три її книги: «Чоловіки у смушкових плащах»
(1947), «Жовті черевики» (1954) та «У дикому західному напрямку» (1956). Сучасні літературознавці схильні вбачати двовекторність в авторському світогляді: він знаходиться
на перетині двох культур.
На думку дослідників, В. Лисенко заклала підвалини феміністської традиції в українській канадській літературі, на яку пізніше орієнтуватимуться найбільш визначні письменниці українського походження: М. Форчук Скрипік, М. Косташ, Д. Кулик Кіфер [4: 14–15].
Отже масовий виїзд українців з території України, спричинений соціально-політичними негараздами на українських землях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., створив
прецедент для формування потужної української громади в країнах Західної Європи та
Америки, зокрема, одна з найбільших таких громад виникла в Канаді. Великий масив
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переселенців з України поступово асимілювався в канадському суспільстві, наділяючи його
значною творчою та діяльною енергетикою. Про це свідчать не тільки науковий та літературний горизонти, на яких загорілося чимало яскравих зірок українського походження, що
ними сьогодні пишається канадська земля (М. Тарнавський, Яр Славутич, М. Мандрика,
М. Марунчак, а також В. Лисенко, Дж. Рига, Дж. Кулик Кіфер, М. Форчук Скрипік, Я. Балан,
М. Косташ та ін.). Інтеграція українців в канадське суспільство успішно проходить в усіх
сферах, навіть на вищих державних посадах (сенатори М. Співак, Р. Андрейчук; спікер парламенту М. Ковальський, генерал-губернатор Р. Д. Гнатишин тощо).
Українська канадська література – це продукт двох культур, двох самобутніх національних ментальностей. Як будь-яка діаспорна література вона доповнює материкову
літературу, накреслює нові перспективи, витворює різноспрямовані вектори розвитку.
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БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЛЮДИНА В НАУКОВІЙ ФАНТАСТИЦІ
(НА МАТЕРІАЛІ ЦИКЛУ «ГЕНОМ» СЕРГІЯ ЛУК’ЯНЕНКА)
У статті розглянуто сучасний напрям наукової фантастики «біопанк»; на матеріалі
наукової фантастики досліджена рецепція питання впливу біотехнологій на майбутнє
людства. Проаналізовано науково-фантастичний цикл Сергія Лук’яненка «Геном».
Ключові слова: Сергій Лук’яненко, «Геном», наукова фантастика, біопанк.
Наукова фантастика надзвичайно чутлива до інтенцій науки та нових можливостей
техніки. Знаковим є те, що цей різновид художньої фантастики виникає в епоху становлення сучасної науки (XVII – XVIII ст.), а остаточно окреслюється у самостійний різновид літератури в кінці ХІХ – поч. ХХ ст. Нескінчену плеяду образів, мотивів і тем
подарувало фантастичній літературі ХХ – поч. ХХІ століття, час, що відзначився експоненціальним науковим та технологічним проривом. Наукова фантастика заснована
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на припущеннях раціонального характеру, згідно з яким надзвичайне (небувале, навіть,
здавалося б, неможливе) моделюється відповідно до законів природи, за допомогою наукових відкриттів або технічних винаходів, що не суперечать природничо-науковим поглядам, які прийняті на час написання науково-фантастичного тексту.
Філософи зазначають, «в суспільстві зріє небезпідставне очікування парадигмального, онтологічного та антропологічного зсуву». [8] Можна стверджувати, що одним зі
знакових моментів, що провіщає цей зсув стала поступова розшифровка генетичної інформації Homo sapiens. Зважаючи на сцієнтичний елемент, який сьогодні є важливою
складовою чи не всіх форм світогляду, саме геном як сукупність всієї спадкової генетичної інформації організму матиме одну з вирішальних ролей у визначенні того, чим є
людина. Ця тенденція знаходить свій вияв у багатьох творах культури.
Пошуки природи людини цікавили багатьох мислителів з давніх-давен, так Арістотель
вбачав у людині політичну істоту, Р. Декарт визначив її як мислячу істоту, К. Гельвецій писав, що людина – це тварина, яка користується знаряддями праці, К. Ясперс вважав її єдиною істотою, яка усвідомлює себе тощо. Сучасні філософи зазначають, що в майбутньому
«гени будуть грати все більш значущу роль при визначенні того, що є людським». [1: 6]
На прикладі численних сучасних науково-фантастичних творів ми бачимо, як
в останні десятиліття актуалізувалось осмислення нашої природи, біологічного начала,
зокрема у зв’язку з началом духовним. Сьогодні мова йде про виникнення цілого напряму в науковій фантастиці, біопанку, до якого відносять твори таких письменників як
Пола Ді Філіппо, Пауло Бачігалупі, Пола Дж. Макоулі та інших. Біопанк – здобуток не
лише літератури, до нього належать численні кінематографічні твори, комп’ютерні ігри,
комікси. У цьому напрямку створювали роботи такі художники та скульптори як Ганс
Рудольф Ґіґер і Патриція Піччініні. Біопанк переймається осмисленням людини з врахуванням можливого втручання у її гени в майбутньому. Він став відповіддю культури на
як ніколи глибоке вторгнення науки у людську природу. Численні автори прогнозують
зміни у біології людини, зокрема використання генів тварин для надання людині нових
здібностей, поліпшення здоров’я тощо та пробують осмислити ці зміни, адже, як відзначає філософ М. Кожевнікова, «використання гена в якості головного та відносно нового
критерію людського не виправдовує себе у випадку гібридів людини і тваринного, що
викликає побоювання з приводу невідмітності та «втрати» або «забруднення» людських
генів, які сприймаються як певна цінність». [1: 6]
Саме до цього напряму в фантастичній літературі можна віднести цикл С. Лук’яненка
«Геном», що є об’єктом дослідження. Цикл включає у себе романи «Танці на снігу» та
«Геном», а також повість «Каліки». Події книг трилогії не пов’язані, але відбуваються
в тій самій моделі фантастичного світу. Сюжет розгортається у майбутньому. Хронотоп
у творах істотно різний. Події роману «Геном» відбуваються наприкінці XXII століття,
у повісті «Каліки» дія розгортається приблизно 20 років потому, а «Танці на снігу» описують історію, що мала місце за двісті років до подій у «Геномі». [4] Предметом нашої
статті стали мотиви та образи, у яких автор спробував осмислити вплив біотехнологій на
людину та результати цього впливу.
У заголовок циклу винесено знакове слово «геном». У біології під ним розуміється
сукупність всієї спадкової генетичної інформації організму, сумарна ДНК гаплоїдного
набору хромосом і кожного з позахромосомних генетичних елементів, що міститься
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в окремій клітині зародкової лінії багатоклітинного організму. Втім, у циклі воно отримало й символічне навантаження. С. Лук’яненко пише про хронологічно перший написаний ним роман циклу, який має однакову з циклом назву – «Геном», що це «роман
про зумовленість. Роман про задану долю, роман про людей, які пожертвували не лише
свободою вибору, але й свободою почуттів – заради професійного успіху, заради гарантованого «місця в житті». Все це є і зараз, я лише скористався тим інструментарієм, який
доступний письменнику-фантасту, і довів ситуацію до крайнощів» [4]. Ця зумовленість,
заданість, означена заголовком, неодноразово обіграється в циклі.
Зазначимо, що письменник не вважає її непереможною. Головний герой роману
«Танці на снігу», тринадцятирічний Тіккірей Фрост, переборює свою генетичну суть заради друзів. Він – один з тисяч клонів, що були призначені захопити владу над людською
расою, не зважаючи на жертви. Втім, кантівський моральний імператив переміг гени.
Роман «Танці на снігу» опубліковано 2001 року. Перший за внутрішньою хронологією подій, він став другим романом, написаним С. Лук’яненком у рамках циклу «Геном».
У пошуках ресурсів та нових територій люди колонізують нові зоряні системи, втім, вони
часто вельми погано пристосовані для людей і життя на них сутужне. Через звільнення
з роботи батьки підлітка Тіккірея Фроста, головного героя, змушені піти на добровільне
самогубство («скористатися своїм конституційним правом на смерть»). За проживання
на цій бідній і відсталій планеті потрібно платити чималу суму – тож звільнення потенційно означало смерть не лише для них, але й для дитини, а добровільне самогубство (що
тут сприймалось і було по суті економією вкрай незначних ресурсів планети) дозволяло
заплатити синові за життя ще на сім років. Цікавим фактом є те, що Тіккірей – не їх рідна
дитина, він клон, буквально куплений ще немовлям у відповідному магазині. Це звичайна практика для описаного С. Лук’яненком майбутнього. Дітей вирощують у пробірках,
завчасно генетично модифікуючи і пристосовуючи до того чи іншого середовища. Так
Тіккірей здатний витримувати підвищену радіацію, головний герой роману «Геном» та
повісті «Каліки», Алекс Романов, майстер-пілот, спеціалізований на управлінні космічним кораблем. Прийомні батьки Тіккірея, втім, на незвичну біологічну природу сина
не зважають і жертвують заради нього життям. Тут і ще неодноразово у інших місцях
роману «Танці на снігу», а також інших книгах циклу С. Лук’яненко підкреслює, що
визначальною у людині є не біологічна складова, а духовна. Тіккірей Фрост виявляється
одним з тисяч клонів, створених для захоплення влади над людством, проте його мораль,
ідентичність, сильна душа підлітка, який пережив десятки поневірянь, перемагає гени
і він відмовляється ставати на сторону змовників, хоч це і загрожує йому смертю. [6]
Роман має позитивний фінал, змовників переможно, а хлопчина, що емігрував на іншу
планету, повертається за друзями, аби забрати їх з собою.
«Геном» розповідає про події у більш віддаленому майбутньому. Роман опубліковано
в 1999 році. Він є першою виданою і другою за хронологією подій частиною трилогії. Це
детективна наукова фантастика, втім, з похмурим гумором автор зазначає, що ««Геном» –
це роман-фарс, роман-пародія. Чому саме фарс? «Історія повторюється двічі – спочатку
у вигляді трагедії, потім у вигляді фарсу», сказав колись Карл Маркс». [4] Головний герой, Алекс Романов, наймається капітаном космічного корабля «Дзеркало». Виявляється,
що корабель належить одній туристичній фірмі, яка організовує для інопланетян екскурсії людським сектором галактики. Але під час польоту стається трагедія – невідомий
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убив Зей-Зі, одну з інопланетянок. Вбивство може призвести до війни двох космічних рас –
людства та цзігу. Капітану доводиться застосувати всю свою інтуїцію та розум, щоб знайти
злочинця. У романі виразно розкрито мотив трансформації людської природи. У циклі це
так звана «специфікація» – маніпуляція з генами з метою пристосування людини до певної роботи; так пілоти-специ здатні витримувати перенавантаження і отримують моральне
задоволення від пілотування кораблем, а гейші-специ «озброєні» ферамонами та доволі
специфічними рисами характеру) і клонування (метод створення декількох генетично ідентичних дітей шляхом безстатевого розмноження). Відзначимо, що мотив трансформації
людської природи у циклі не вичерпується генетичними змінами. Використовуються у світі, описаному С. Лук’яненком, і кібернетичні механізми, наприклад, бухгалтери користуються вживленими нейропортами для з’єднання з комп’ютерами. Та все ж штучні протези
вважаються чимось непристойним. Так, коли детектив Холмс «розповів таку неприємну і
ганебну деталь своєї біографії, як використання механічних протезів, з присутньою слідчим-спецам мужністю», присутні себе «відчули через це зізнання ніяково» [4]. У зв’язку з
відкриттям нових планет перенаселеність змінилася браком населення, що компенсувало
клонування людини і на момент подій, описаних у романі, клони займають досить велику
частину населення. У правах клони прирівняні до людини, для клонування активно використовують найкращих спеців
Описуючи специфікацію, автор зазначає, що її вартість неоднакова, одні професії
коштують дорожче, інші дешевше. Люди, які зазнали генетичної модифікації, зберігають
і немодифіковані гени і таким чином сумісні з «натура лами». Спеціалізація передається
нащадкам лише тоді, коли її мають обоє батьків, але і при цьому її можна за бажанням
батьків уникнути, тобто повернутися до вихідного генотипу. З дитинства спец виявляє
здібності та інтерес до своєї професії. Якщо діти-специ стануть грати в одній пісочниці, то будуть робити це по-різному. Дівчинку-гейшу, каже автор, цікавитимуть еротичні
моменти, хлопчик-лікар спробує промацати пульс. Професійні схильності зобов’язують
спеців вчиняти так, як нав’язує їм генетична програма. Можливо це мало б зробити специфікацію вельми непопулярною, та в суспільстві панує інша думка: «Всі ми до чогось
примушені. Солдат зобов’язаний віддати життя за людство, лікар – рятувати життя хворого, пілот – берегти екіпаж. І натурал нітрохи не вільніший від нас. Ми змінюємося
в мить метаморфозу, коли спрацьовують нуклеїнові бомби. Натуралів примушують все
життя: батьки, школа, суспільство...». [4] Розгляньмо на прикладах генетичні модифікації людей-спеців. Головний герой роману – Алекс Романов. Він спеціалізований на
управлінні космічним кораблем. У Алекса посилено зір, він без жодних допоміжних
предметів точно (до сантиметра) визначає відстань і швидкість, стійкий до перенавантажень: «Я зберігаю рухливість при шестикратних переванантаженнях, працездатність –
при дванадцяти», може стрибнути з висоти 10 м на бетон без будь-яких наслідків. [4]
При автокатастрофі, яка вбила б звичайну людини, він навіть самостійно вийде з машини. У Алекса поліпшена координація рухів: він інстинктивно приймає в будь-якому
місці найбільш стійке положення, автоматично групується при прискореннях. Посилено
також пам’ять, логіку, необхідні, щоб вести корабель. Змінено й особистість Алекса.
Модифікація зобов’язує його бути добрим, відданим. Він не може відмовити в допомозі
тому, кого сприймає як підопічного (це може бути і член екіпажу, а може і просто людина, що потрапила в біду). Так Алекс піклується про дівчинку Кім, яку зустрів на вулицях
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планети Ртутні Дінці, прикриває її та всіляко допомагає. Але незважаючи на всі моральні
якості Алекса, його самовідданість, він не здатний любити. Пілоти можуть відчувати
любов тільки до свого корабля, до людей же – лише доброту чи прихильність. Подруга
і супутниця Алекса – Кім. У ній поєднано здібності бійця-спеца та гетери плюс ще деякі модифікації. Незважаючи на тендітну зовнішність, п’ятнадцятирічна дівчинка здатна
зламати шию будь-кому голими руками. У неї блискавична реакція, збільшено силу та
швидкість рухів, чутливий слух. Для таких, як вона, було створено й особливе бойове
мистецтво – ю-дао, яким фізично не в змозі опанувати звичайна людина. Як гетера вона
закохується в будь-яку потрібну людину і закохує її в себе. Всі ці особливості роблять з
неї особливого спеца – генетично створену розвідницю.
Історія Алекса продовжується у фантастичній повісті Сергія Лук’яненка «Каліки»,
виданій в 2004 році. Минуло кілька десятиліть з моменту подій, описаних у Геномі. Уряд
планети Гедонія, якій загрожує ворог, наймає капітана (у якого вже нова команда), аби ті
умовили їх єдиний серйозний бойовий корабель слухатися екіпаж. У повісті розкривається тема штучного інтелекту: корабель настільки впевнений у своїй неперевершеності,
що не хоче співпрацювати з людьми. Лише у тому випадку, коли команда вийде з гідністю з ситуації, про яку штучний інтелект говорить, що вона «має бути оцінена мною як
безнадійна і не має шансів на перемогу. Якщо при цьому екіпаж зуміє перемогти – перевірка пройдена». [5] Екіпаж Алекса з гідністю вийшов з критичної ситуації, врятувавши
цілу космічну станцію від ворога, проте норовливий комп’ютер відмовився визнавати їх
вправність. Втім, у корабля виявилась своєрідна етична система, і зігравши на уявленнях
корабля про честь команда таки змогла домовитися з кораблем.
Всі члени команди Алекса – модифіковані. Втім, це не робить їх позбавленими будьчого людського. Кожен з них – людина, що пережила важку трагедію. Психолог-спец
Вероніка – психічно хвора і вірить, що її померлий син живий. Комп’ютерник-спец
Трейсі – у дивній секті й плутає віртуальну реальність із справжнім світом. Вояк-спец
Дем’ян не може ніяк пережити смерть брата. Технік Хасан має помилку в геномі й абсолютно позбавлений тактильної чутливості та смаку, про що нікому не розповідає,
прагнучи, аби всі вважали його здоровим. Втім, він згоден позбавитись навіть ще й
зору та слуху, аби допомогти команді. Тут пригадується афоризм Франсуа Гізо: «доки
людина відчуває біль – вона жива. Доки людина відчуває чужий біль – вона людина».
С. Лук’яненко підкреслює, що втручання у геном не перетворює людину на нелюда.
Доречно буде процитувати сучасного філософа та біоетика М. Кожевнікова, яка пише,
що «численні архаїчні суспільства вважали людьми, або ж «справжніми людьми» тільки
своїх членів, білі конкістадори не хотіли (до рішення Папи Римського) визнавати людьми
американських індіанців, а нацисти запровадили поняття Untermensch для визначення
неповноцінної, несправжньої людини. За межею, що позначає людей, свого часу перебували жінки, іновірці та інші, у той історичний момент дискриміновані групи». [1: 123124] С. Лук’яненко зобразив, як біотехнології здатні докорінно змінити природу людини, втрутитися у геном, впливати на розум та почуття, проте, демонструє протягом усієї
трилогії письменник, душу людини, якій болить доля близьких, вони змінити не в змозі.
Отже, С. Лук’яненко змоделював те, що може відбутись, якщо людство піде шляхом тотальної генетичної модифікації. «У «Геномі» я намагався […] додати до звичних
атрибутів космічної опери та кіберпанку несподівану деталь, що все змінює. У підсумку
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цією деталлю стала генетична модифікація людей, що розділила цивілізацію на «спеців» – людей, пристосованих до якої професії, і «натуралів» – людей, генетично змінених.
Найсумніше полягає в тому, що саме цим шляхом людство вперто рухається вже сьогодні.
Дурні діти президентів стають президентами, діти акторів, які не вміють грати – акторами,
діти співаків, які не вміють співати – співаками. І якщо завтра (а це завтра настане) вам
запропонують поліпшити своїх дітей, пристосувати їх до тієї чи іншої професії – невже
ви відмовитеся? Середньовічна європейська цехова традиція, індійські касти – все це осьось може повернутися – нехай і в зміненій, технологічній формі. Те, на чому тримається
сучасна європейсько-американська цивілізація – свобода вибору, «моя дитина може стати
ким завгодно... навіть президентом Сполучених Штатів!», зникне. Обернеться старим російським анекдотом – «діти полковників не стають генералами, тому що у генералів є свої
діти». [5] Наслідком біотехнологій може стати понівечення свободи волі. Втім, як зазначав
К. Ясперс, «…техніка – лише засіб, сама по собі вона не є ані доброю, ані поганою. Усе залежить від того, що з нею зробить людина, чому вона служитиме, в які умови людина її поставить» [10: 140]. Природа безперервно займається зміною живих організмів з моменту їх
виникнення, генна інженерія наслідує природні процеси, намагаючись уникнути помилок
у цьому споконвічному переборі нескінченної кількості проміжних варіантів.
У трилогії «Геном» С. Лук’яненко демонструє, що головним у людини є духовне начало. Врешті-решт серце, хай на тілесному рівні воно й буде модифіковане для перенесення перевантажень, є визначальним.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Кожевникова М. Проблемы природы человека в контексте развития биотехнологии:
дис... канд. философ. наук: 09.00.08 / М. Кожевникова – М., 2013. – 140 с.
2. Кучерова И. А. Современные биотехнологии: социально-этические аспекты
[Электронный ресурс]: автореф. дис... канд. философ. наук: 09.00.08. /
И. А. Кучерова. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/
3. Литературная энциклопедия терминов и понятий. / [гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин]. – М.:НПК Интелвак, 2001. – 799 с.
4. Лукьяненко С. Геном. [Электронный ресурс]. / – Режим доступа: http://www.
loveread.ec/
5. Лукьяненко С. Калеки. [Электронный ресурс]. / – Режим доступа: http://www.
loveread.ec/
6. Лукьяненко С. Танцы на снегу. [Электронный ресурс]. / – Режим доступа: http://
www.loveread.ec/
7. Науковий світогляд на зламі століть: [Монографія]. / [Лук’янець В.С.,
Кравченко О. М., Озадовська Л. В. та інші]. – К.: ПАРА-ПАН, 2006. – 288с.
8. Чеклецов В. В. Проблема изменения природы человека в контексте становления нанотехнологий : диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.08 [Электронный
ресурс] / В. В. Чеклецов. – Режим доступа: http://www.iph.ras.ru/
9. Юдин Б. Г. О человеке, его природе и его будущем [Электронный ресурс] /
Б. Г. Юдин. – Режим доступа: http://www.antropolog.ru/
10. Ясперс К. Современная техника / К. Ясперс // Новая технократическая волна на
Западе. / [пер. с нем. М. И. Левиной]. – М.: Прогресс, 1986. – С. 119 –146.
1.

280

Шкуров Е.В., аспирант
КНУ им. Тараса Шевченко, Киев
БИОТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК В НАЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЦИКЛА «ГЕНОМ» СЕРГЕЯ ЛУКЬЯНЕНКО)
В статье рассмотрено современное направление научной фантастики «биопанк»;
на материале научной фантастики исследована рецепция вопроса влияния биотехнологий на будущее человечества. Проанализирован научно-фантастический цикл Сергея
Лукьяненко «Геном».
Ключевые слова: Сергей Лукьяненко, «Геном», научная фантастика, биопанк.
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BIOTECHNOLOGY AND A PERSON IN MODERN SCIENCE FICTION
The article discusses the trend of modern science fiction – «biopank»; on the material of
science fiction. The sci-fi series by Sergei Lukyanenko «Genome» is analyzed.
Key words: Sergei Lukyanenko, «Genome», science fiction, biopank.
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ОБРАЗНО-АСОЦІАТИВНИЙ ШАР КОНЦЕПТУ МАТИ
У ЖІНОЧИХ РОМАНАХ
У статті розглянуті концептуальні метафори, які формують образно-асоціативний шар концепту МАТИ. Матеріалом дослідження слугували сучасні автобіографічні
твори англійських жінок. Вперше було застосовано метод поетико-когнітивного аналізу тексту до автобіографічних творів.
Ключові слова: концептуальна метафора, автобіографія, поетико-когнітивний
підхід.
На даний час у когнітивній лінгвістиці дослідниками розроблено декілька методик
опису концептів, серед них: метод «профілювання» Є. Бартмінського; опис за предикатними зв’язками та моделюванням «діагностичних контекстів»; опис концепту за його
асоціативним полем або через лексико-граматичне поле лексеми, що його репрезентує
етимологічний аналіз концепту.
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Дослідження концептів у різних напрямах лінгвістичної науки проводять із застосуванням різних методик, але здебільшого за допомогою концептуального аналізу. Він
поєднує цілу низку різних прийомів і методик, але не є уніфікованим.
Розглядаючи літературні твори з позицій понять і категорій когнітології, дослідники зосереджують увагу на лінгвокогнтивних особливостях породження й трактування художніх текстів, досліджують взаємодію між поетичними ефектами, структурними закономірностями й тенденціями, які відбуваються в художніх текстах,
аналізують принципи відтворення світосприйняття письменника та інтерпретації
концептуального змісту його творів. Таким чином, когнітивна поетика слугує когнітивній інтерпретації художнього тексту та моделюванню структури авторської свідомості як креативної системи.
Методологічний апарат когнітивної лінгвістики, теоретичні засади когнітології взагалі, що відбивають інтерес науковців до процесів мислення людини, реалізації ментальної або інтелектуальної діяльності людського розуму, а також надбання різних напрямів
і шкіл традиційної лінгвістики й літературознавства слугують підґрунтям поетико-когнітивного підходу . Цей підхід спрямований на дослідження семантики художніх концептів поетичних і прозових текстів .
Актуальність роботи полягає в застосуванні цього підходу для аналізу автобіографічного тексту.
Мета роботи виявити концептуальні метафори, в яких реалізовано концепт МАТИ.
Наукова новизна полягає в тому, що дослідження концепту, який був виявлен в автобіографічному текстові, за допомогою поетико-когнітивного підходу проводиться уперше.
У сучасній лінгвокогнітивній парадигмі асоціації слугують тлумаченню й розумінню поняття (зазвичай невідомого), яке відбувається на основі іншого, більш відомого та
зрозумілого, тобто осмислення однієї галузі знань відбувається крізь призму іншої, що
називається метафоричною концептуалізацією або концептуальною метафорою. У когнітивній лінгвістиці задля осмислення й упорядкування знань існує й ряд інших концептуальних тропів, серед яких вирізняють концептуальну метонімію та концептуальний
оксюморон, однак, як показують дослідження, образне осмислення на їх основі є менш
продуктивним засобом репрезентації знань.
Матеріалом дослідження стали художні твори, автобіографії чотирьох жінок
(Ш. Осборн, Д. О`Дауд, Дж. Томлін, Дж. Волтерс) та чотирьох чоловіків (Ч. Крей,
Р. Бренд, Р. Бренсон, Г. Ремзі).
Розглянемо декілька контекстів, в яких реалізовані концептуальні метафори (КМ).
Контекст I didn`t like her because she embarrassed me [Osbourne 2005, 4] повідомляє
про певне відношення до матері,негативне, і реалізує КМ MOTHER IS SHAME МАТИ
Є СОРОМ.
Говорячи про матір, неможливо не торкнутися теми розуміння та підтримки диитни
у певних складних обставинах. Так, наприклад, у реченні Even though the nudge nudge,
wink wink would go on as I wheeled my baby down the street, she gave me all her support and
was never ashamed of me [D. O’Dowd 2007, 57] йдеться про цілковиту підтримку матері
своєї дочки у непростий для неї час. В той час, про який йдеться, народження дитини
поза шлюбом, було дуже ганебним вчинком. На вулиці всі звертали увагу на молоду матір та обговорювали її. В цій ситуації мати допомогла Діні, надаючи їй підтримку.
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Майже в такій же ситуації опинилися і інша авторка (Ш. Осборн). Вона завагітніла, але
не наважалася народити, тому зробила аборт. Після якого відчувала себе дуже погано, і емоційно, і фізично. Більш за все вона потребувала в цей час підтримки від близької людини –
матері. Але : In all that time my mother never came in, never so much as put her head round the
door or offered me a cup of tea. It was her way of saying, `You got yourself into it, you get yourself
out`.[ Osbourne 2005, 62] її не було, про що і пише авторка. Мати не заходила до її кімнати,
навіть для того, щоб запропонувати чашку чаю. Вона знала, що зробила її донька, та як жінка
мала усвідомлювати її стан в цій момент, але вважала за краще не підтримувати доньку у ці
важки дні після операції. Така інтерпретація уможливлюємо реконструкцію КМ MOTHER
IS SUPPORT/ NOT SUPPORT МАТИ Є ПІДТРИМКА/ НЕ ПІДТРИМКА.
Наступне речення Certainly Mum was child-like in all sorts of ways. She could not read
or write much beyond a signature, and she would believe anything . [Tomlin 2006, 24 ] свідчить про сприйняття матері з боку дочки, як маленької дитини, що допомогає реконструювати КМ MOTHER IS A CHILD МАТИ Є ДИТИНА. Також, авторки-жінки говорять не тільки про своє особливе ставлення до матері, а й про ставлення до неї інших,
а саме батька: From the start of their relationship Mum was totally under Dad`s spell. He
controlled her every move. It was as though from the moment they met he owned her and
could do whatever he chose with her [ J. Tomlin 2006, 23], який контролює повністю жінку,
може робити з нею все, що завгодно. З ним вона стає безвладною, немов лялька, якою
заправляю актор-ляльковод. Така інтерпретація реконструює КМ MOTHER IS PUPPET
МАТИ Є МАРІОНЕТКА. Автори в автобіографіях говорять про характер матері, наприклад: Our mother had been very cold towards us as children, never cuddling or kissing us nor,
for that matter, showing any signs of physical affection.[ D. O’Dowd 2007, 45 ]. Такий приклад, допомагає реконструювати ще одну концептуальну метафору – КМ MOTHER IS
COLDNESS МАТИ Є ХОЛОД.
Взагалі з чотирьох жіночих романів було реконструйовано 22 концептуальні метафори. У жінок, з огляду на проаналізовані концептуальні метафори, МАТИ асоціюється
з: абстрактне явище: краса, непотрібність, таємниця, сором, безсилля, амбіція, розум;
людина: не господиня, дитина, жертва, маріонетка, моє віддзеркалення, зрадник; діяльність: підтримка/ не підтримка, турбота / не турбота, критика, навчання, строгість, взірець; природне явище: цвітіння, холод;стан людини: депресія.
Так, ми бачимо, що жінки асоціюють мати з дуже різноманітними речами, як позитивними, так і негативними. Їх ставлення до матері не є однозначним.
Хоча, концепт МАТИ є досить вивченим, на наш погляд, є сенс у подальшому його
розгляді з точки зору гендерних особливостей за допомогою нових методів дослідження
концептів, таких як поетико когнітивний метод.
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ОБРАЗНО-АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОЙ КОНЦЕПТА МАТЬ
В ЖЕНСКИХ РОМАНАХ
В статье рассмотрены концептуальные метафоры, которые формируют образноассоциативный слой концепта МАТЬ. Материалом исследования послужили современные
автобиографические произведения английских женщин. Впервые был применен метод
поэтико-когнитивного анализа текста в автобиографических произведениях.
Ключевые слова: концептуальная метафора, автобиография, поэтико-когнитивный
поход.
Shcherbitskaya V., assisant
Dnepropetrovsk state fin. ac., Dnepropetrovsk
FIGURATIVE AND ASSOCIATIVE LAYER OF THE CONCEPT
MOTHER IN WOMEN’S NOVELS
The article discusses the conceptual metaphors, that form image-associative layer of
the concept MOTHER. Autobiographical writings by British women serve as the research
material.
Keywords: conceptual metaphor, autobiography, poetic and cognitive approach
284

УДК 81’367
Aliyeva S., PhD student
Azerbaijan university Foreign languages
THE NOVEL “SHIKASTA” BY DORIS LESSING
AND ORIENTAL MOTIVES
The article deals wich science fiction in Doris Lessing’s novel “Shikasta” which has close
connections with Oriental literature.
Key words: Doris Lessing, “Canopus in Argos: Archives”, “Shikasta”, space fiction,
science fiction, Oriental motives.
Science fiction has special place in literature of late XX and XXI centuries. Modern literary
observers and literators differ two kinds of science fiction. They are so called “soft” and “hard”
science fictions. The author of “The Encyclopedia of Science Fiction” Peter Nicholls mentions
“soft SF (science fiction)” as a “not very precise item of SF terminology” and that the contrast
between hard and soft is sometimes illogical”. As a matter of fact, there are no universally
approved limits of “hard” and “soft”, however we cannot put any definite standard for scientific
“hardness” or “softness”. “Some readers might consider any deviation from the possible or
probable (for example, including faster-than-light travel or character or the social implications
of technological change (however possible or probable) as a departure from the science –
engineering – technology issues that in their view ought to be the focus of hard SF. Given this
lack of objective and well-defined standards, “soft science fiction” does not indicate a genre or
subgenre of SF but a tendency or quality – one pole of an axis that has “hard science fiction”
on the other pole.” (1, pp. 57)
Such kind of “tendency or quality” was used as a tool by Doris Lessing in her novel
“Shikasta”, the first novel in her collection “Canopus in Argos: Archives”. As one of literary
observers Lorna Sage told about Doris Lessing and her novel “Shikasta”, “ for Mrs. Lessing,
clearly, science fiction is liberating…” (2)
When the questions is about the science fiction in “The Canopus in Argos” series first of
all, it must be noted that, “space fiction” which are Lessing’s own words must be considered
as soft science fiction. Issues put in this novel as cultural and social problems, focus on
characterizations the most important point to evaluate this novel as “soft”. Besides, its lack of
emphasis of the details of scientific technology also proves this position. Whole collection and
especially, “Shikasta” reflects Lessing’s ideas about spiritual and mystical themes in Sufizm.
Particularly Idris Shah was that person who influenced the writer with Sufi ideas. Doris Lessing
later had essays on Sufism published in her collection, “Time Bites” in 2004. Generally
speaking, Idris Shah had a great influence on Doris Lessing. Her interest towards Sufism was
because of him. Doris Lessing was interested in oriental literature and especially, in oriental
scared literature. Even the name of the novel from very start point reveals author’s attitude
towards eastern culture, as the word “shikasta” which is the second name of the planet Rohanda
also has eastern origin. As we know, it is an Arabic calligraphy form, where the writing is better
© Aliyeva S., 2014
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if the writer “breaks” the letters while writing. But of course, it has quite symbolic mining in
Doris Lessing’s novel.
As Lessing mentioned herself, “what a phenomenon it has been- science fiction, space
fiction – exploding out of nowhere, unexpectedly of course, as always happens when the human
mind is being forced to expand: this time starwards, galaxy – wise, and who knows where next.
These dazzlers have mapped our world, or worlds, for us, have told us what is going on and
in ways no one else has done, have described our nasty present long ago, when it was still
the future and the official scientific spokesmen were saying that all manner of things now
happening were impossible – who have played the indispensable and (at least at the start)…
they take scientific and social possibilities to their logical conclusions so that we may examine
them. How very much we do all owe them!” [2, pp. 9]. So it’s clear that, Lessing find out “space
(soft science) fiction” as a way to describe not only the future technological improvement, but
the way to reveal the real, universal issues which are shown in scared literatures as well. “Over
and over again, a shock or strain in the peculiarly balance of this planet has called forth an
accident, and Shikasta has been virtually denuded of life. Again and Again it has been jostling –
full with genera, and diseased because of it” [2, pp. 15].
This writer has an interesting stile, as if she tries to join both the experimental and
traditional ways of writing. In the quote from “Shikasta” one may see how author set together
both styles and made a kind of fable which is more realistic in the same time. Generally
speaking, the galactic Empires described in “Canopus in Argos” and especially Shikasta are
the items that help to evaluate not only the existence of individuals, nor whole planets but all
the aspect of cosmic rivalries. It is clear that “Shikasta” as well as other novels from “Canopus
in Argos: Archives” is mostly soft science fiction because of the problems set there. But it is
fiction anywhere. And author used it as a tool very skillfully.”It is by now commonplace to
say that novelists everywhere are breaking the bonds of the realistic novel because what we
all see around us becomes daily wilder, more fantastic, incredible. (…) As an example, in the
Memories of Survivor I “invented” an animal that was half-cat and half-dog and then I read
that scientists were experimenting on this hybrid, “(2, pp. 8) wrote Lessing in preface to her
novel “Shikasta”. Of cause, there was a period when novelists were accused of exaggerating,
or dealing overmuch in coincidence or the improbable, but nowadays even our wildest and
most exaggerating inventions by novelists are becoming the facts, and the same is about Doris
Lessing. Later she mentioned that the old “realistic” novel was being changed too, because of
influences from that genre loosely described as specific fiction. But of course, not everybody
share this opinion. As she noted herself: “I was in the States, giving a talk, and the professor
who was acting as a chairwoman, and whose only fault was that perhaps she had fed too long
on the pieties of academia, interrupted me with: “If I had you in my class you’d never get
away with that!” I had been saying that space fiction, with science fiction, makes up the most
original branch of literary now; it is inventive and witty; it has already enlivened all kinds of
writing; and that literary academics and pundits are much to blame for patronizing or ignoring
it – while of course by their nature they can be expected to do no other. This view shows signs
of becoming the stuff of orthodoxy.” (2, pp. 9)
In such a period of time when literature is differed to a “serious” and “not serious” ones
Doris Lessing raises against it and she find this wrong to put, let’s say, “First and Last Men” on
the shelf of “not serous” novels.
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Her attitude towards fiction, especially science fiction was strict. She believed that it was
possible, and not only for novelists, “to plug in” to an overmind, or Ur-mind, or unconscious,
or what you will, and that this accounts for a great many improbabilities and “coincidences” “.
As it is described by Gorkhmaz Guliyev, “ collective unconscious” which was widely
researched by Yung is a kind of psychological structure which is put from the very born and
covers human experience which is past from the generation to generation unconsciously.
This research made radical changes in psychoanalysis. Gorkhmaz Guliyev also noted that
for Freud unconscious is something that expresses only that bad power of social and moral
aspects, as a matter of fact. Lessing in her opinion, this is that important issue the novelists
and not only novelists “to plug in”. As it was expressed by Gorkhmaz Guliyev: “ In Freud’s
studies, this slight push of potential into unconsciousness is a result of “reality principles”
and is important for normal activity of the society.” (3, pp. 141-142) In “ Shikasta” this
idea in other way is depicted by Lessing. “Of all planets we colonized totally or in part this
is the richest. Specifically: with the greatest potential for variety and range and profusion
of its forms of life. This has always been so, throughout very many changes it has – the
accurate word, we are afraid – suffered. Shikasta tends towards extremes in all things.(…)
for the economy of the planet is such that every life-form is preys on another, is supported
by another, and in turn is preyed upon, down to the most minute, the subatomatic level.
This is not always evident to the creatures themselves, who tend to become obsessed with
what they consume, and to forget what in turn consumes them.” (2, pp. 14) But the position
given by Yung is different. He does not share the opinion given by Freud according the
biological ways of passing this conception. As Gorkhmaz Guliyev states in his book Yung
many times stressed that the collective unconsciousness is a form of relation of individuals
and higher and cosmic powers. It is interesting to note that, the influence of the scared power
was always marked in Doris Lessing’s easy, pleasant world (…) Canopus was able to feed
Shikasta with a rich and vigorous air, which kept everyone safe and healthy, and above all,
made them love each other. But because of an accident this substance- of – life did not reach
here as it had, could reach this place only in pitifully small quantities. The supply of finer air
had a name. It was SOWF- the substance – of -we-feeling (…)” (2, pp. 96). So it is evident
that, Doris Lessing highly appreciated the idea of “we” – “collective”. Besides, the author
herself stated that: “Shikasta has as its starting point, like many others of the genre, the Old
Testament. It is our habit to dismiss the Old Testament altogether because Jehovah, or Jahve,
does not think or behave like a social worker. H. G. Wells said that when man cries out his
little “gimme, gimme, gimme” to God, it is as if a leveret were to snuggle up to a lion on a
dark night. Or something to that effect.” (2, pp. 10) Moreover, Doris Lessing spoke about the
common features of the sacred literatures of all races and nations. “Almost as if they can be
regarded as the products of single mind. It is possible we make a mistake when we dismiss
them as quaint fossils from a dead past (…) sticking to our local tradition and heritage, it is an
exercise not without interest to read the Old Testament- which of course includes the Torah of
the Jews – and the Apocrypha, together with any other works of the kind you may come on
which have at various times and places been cursed or banished or pronounced non-books;
and after that New Testament, and then the Koran. There are even those who have come to
believe that there has never been more than one Book in the Middle East.”(2, pp. 10).
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АБДУЛЛА ШАИГ О СОВРЕМЕННОЙ ЕМУ ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЕ
Творчество азербайджанского поэта и прозаика Абдуллы Шаига имеет многогранный
характер. Живший на стыке ХIХ и ХХ веков писатель и общественный деятель, педагог
А. Шаиг отразил в своем творчестве дух эпохи, а в своих воспоминаниях выразил смысл
всех изменений, которые происходили в то непростое время. Его воспоминания связаны
с выдающими современниками, о некоторых из которых упоминается в данной статье.
Ключевые слова: азербайджанская литература, конец ХIХ – начало ХХ века,
А. Шаиг, Гасанбек Зардаби, Джалил Мамедкулизаде, В. Креве, мемуарный жанр
в литературе.
В истории азербайджанской литературы такие мастера слова, как Абдулла Шаиг,
получили свое высокое предназначение через умение почувствовать пульс времени,
стать непосредственным участником многих литературных процессов современности.
Исследование периода жизнедеятельности подобных творцов, их общественной и литературной деятельности приводит к необходимости определения их позиции и положения
в истории литературы вообще. Основной вопрос состоит в том, что здесь сталкиваются различные позиции и подходы, выявляются единство и различия во взглядах разных
представителей, их идейная близость, дружественные связи, если они имеются, творческие подходы и проч.
Мемуарная литература прошла в истории национальной литературы длительный
путь и нашла новое выражение в творчестве М. Ф. Ахундова, Дж. Мамедкулизаде,
А. Шихлинского, О. Ф. Неманзаде, С. М. Ганизаде, А. Назми, А. Шарифа, М. Хади.
В качестве примера можно сослаться на такие образцы мемуарно-памятной литературы, как Дж. Мамедкулизаде, «Воспоминания» А. Шихлинского, «О прошедших днях»
Азиза Шарифа, и т. д. в указанный период национальная литература, национальная
культура и национальная история находила свое выражение в таком виде литературного творчества, как воспоминания. В целом в истории национальной культуры подобное
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исследование воспоминаний как важного источника информации имеет немаловажное
значение. Исследование мемуаров как источника по изучению истории широко используется у многих народов мира, в том числе в русской историографии [4, с.6].
Одной из основных причин исследования исторических и филологических источников в литературном наследии А. Шаига является его отношение к своим современникам,
мысли о них. А. Шаиг сам является творческой личностью, мастером слова, и потому его
литературное и в целом культурное окружение также отличается изысканностью и яркостью творческого выражения. В становлении его как мастера большую роль сыграло
именно это окружение. К счастью, А. Шаиг как раз принадлежит к таким мастерам слова, которым буквально везло на великих личностей. Если говорить о смычке между личностью поэта, временем и окружением, то основным критерием здесь следует считать
взаимовлияние между ним и его литературным окружением. В своих «Воспоминаниях»
А. Шаиг и затрагивает как раз свое отношение к старшему поколению своих современников и к тем поколениям, которые пришли на литературное поприще после него.
Известно, что в научных трудах о времени и среде проблемы излагаются с серьезной
объективностью, уровень абстрагирования здесь достаточно высокий, а в художественных произведениях о том же пишется более свободно, здесь идут творческие комментарии, применяется художественный вымысел, создаются образы и ситуации, используются возможности диалога и описания, то в воспоминаниях раскрывается отношение
к различным людям, здесь совершенно к месту будет проявление личных эмоций и размышлений самого автора. М. Э. Расулзаде в своей статье «Живые воспоминания», написанной на основе «Воспоминаний» А. Шаига, пишет о жанре воспоминаний как о самостоятельном литературном жанре: «жанр воспоминаний является интересным видом
литературы, те мысли и чувства, которые здесь находят свое живое выражение, не могут
иметь место ни в глубоких научных исследованиях, ни в обширных, подробных романах,
ни в эмоциональных лирических стихах, ни в летящих, легких поэмах» [1, с.35].
К. Мамедов, раскрывая жанровые особенности «Воспоминаний», подчеркивает,
что «в современном азербайджанском литературоведении позиция этого произведения
такова: воспоминания также являются видом художественного творчества» [2, с.220].
Б. Набиев также при оценке произведения «Воспоминания», как мемуарного жанра,
подчеркивает, что «это ценная форма литературного жанра, личность, которая написала
воспоминания, точность воспроизводимых фактов, событий определяет основные требования к качеству мемуарного произведения» [8, с.230-231]. Учитывая все вышесказанное, при рассмотрении проблемы взаимоотношений А. Шаига и его времени, стоит
упомянуть следующих его современников:
1.старшие современники – Гасанбек Зардаби, Алибек Гусейнзаде, Мухаммед
Хади, Фиридунбек Кочарли, Сулейман Сани Ахундов, мирза Алекпер Сабир, Джалил
Мамедкулизаде, Гусейн Джавид, Абдулла Сур, Аббас Сеххет, Наджафбек Везиров,
Абдуррагимбек Ахвердиев, Нариман Нариманов и другие.
2. сверстники и младшие современники – это, в основном, ученики Абдуллы Шаига.
Рассмотрим мнение А. Шаига о его современниках. Еще в молодые годы он формировался как мастер слова под влиянием прежде всего Алибека Гусейнзаде. А. Шаиг был
очень высокого мнения об Алибеке Гусейнзаде, характеризовав его как открытого новациям, интеллигентного, образованного человека. Алибек Гусейнзаде был внуком Шейха
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Ахмеда, считавшегося шейху-ль-исламом всего Кавказа. Он является выпускником отделения математики и естественных наук Петербургского Университета. Он слушал лекции таких знаменитых профессоров, как Менделев, Меньшуткин, Вагнер, Бекетов и др.
По окончании обучения, в 1889 году он поступил в Стамбульский медицинский институт, получив диплом профессора по кожно-венерическим заболеваниям, с тех же пор под
влиянием турецких друзей начал изучать турецкую литературу [3, с.189-190].
Абдулла Шаиг верно оценил его заслуги перед просвещением Азербайджана. Он
также подчеркнул его вклад в развитие азербайджанской литературы. А. Гусейнзаде
перевел на азербайджанский язык произедение Гете «Фауст». Особенно значимо его
трепетное отношение к родной литературе. А. Шаиг пишет, что «проза, воплотившая
свое блестящее завершение в творчестве М. Ф. Ахундова, со временем стала сдавать
позиции, не было достойного продолжения в качестве литературного развития языка
и мастерства, а когда возникает необходимость в углублении поэтических линий Вагифа
и Видади обновления их наследия с точки зрения современных требований, то увидим,
что мы все еще не можем избавиться от старых представлений и дворцовой литературы, которая главенствует в нашей литературной среде вот уже последние четыре столетия, когда все завершается лишь подражательством старым формам со всей блеклостью и невыразительностью. В тех отрывках, которые приводил Алибек и которые он
характеризовал, видно стремление раскрыть особенности литературного языка, выявить
положительные стороны стиля и творческого мастерства нашей литературы. Тем самым
он пытался внушить молодежи о сущности стихотворчества и мастерства художников,
о возможностях выйти из тесных рамок газелей и месневи на новый уровень проявления
своих творческих возможностей» [3, с.191-192].
Вместе с тем А. Шаиг стремился выявить здесь и некоторые отрицательные показатели и мнения. К примеру, А. Гусейнзаде не очень-то жаловал тех писателей, которые говорили и писали на родном языке. По поручению Первого съезда учителей С. С. Ахундов,
С. Абдуррахманбеков, М. Махмудбеков, Ф. Агаев, Э. Эфендиев, А. Шаиг написали первый учебник родного языка для второго года обучения «Второй год». А. Гусейнзаде с издевкой писал, что «эти безграмотные учителя сделают детей несчастными». Об этом он
написал в статье, опубликованной в печати под названием «Язык, письмо, второй год»,
где резко критиковал авторов учебника. Он потребовал от авторов книги, чтобы они подобгнали свой язык под мерки газеты «Фиюзат» [3, с.190-191].
Видимо, он не хотел понять, что что простой, народный язык авторов исходит из
тех основ, которые были заложены еще газетой «Экинчи». Основатель и главный идейны руководитель этого издания Гасан Бек Зардаби писал именно в таком стиле. В отличие от А. Гусейнзаде, он писал именно на народном языке. В конце ХIХ – начале ХХ
века своей общественной деятельностью он получил всенародное признание. А. Шаиг
характеризовал его так: «Гасан Бек был серьезным, ответственным, трудолюбивым,
правдивым, непоколебимым в свои принципах человеком. Помимо этого, он был прямым и резким» [3, с.215].
Гасан Бек Зардаби окончил естественный фауцльтет Московского государственного
университета, затем стал преподавателем естествознания в Бакинской гомназии. Самой
большой заслугой его перед народом стало основание национальной печати. В 1875
году он основал газету «Экинчи». В те годы, когда Абдулла Шаиг учительствовал в Баку
290

в 1906 году открылся Первый съезд учителей Азербайджана. Председателем заседаний
был назначен Г. Б. Зардаби, а его заместителем – Н. Нариманов. А. Шаиг с ним встретился дважды. Г. Б. Зардаби очень спокойно и с достоинством управлял заседаниями.
Н. Нариманов, в пылу молодости властно потребовал от правительства ряда изменений.
Это был последний период жизни Г. Б. Зардаби. А. Шаиг, анализируя его заслуги перед
народом, борьбу за его просвещение, отметил, что его смерть является для каждого из
нас тжелой утратой. На похоронах за телом усопшего шли тысячи людей. А. Шаиг в целом никаких творческих или деловых связей с Зардаби не имел, но тем не менее он написал в его память стихи, опубликованные вследствие в газете «Иршад» [3, с.216-217].
Он считал, что следует назвать еще ряд заслуг Зардаби:
- стремился всемерно распространять идеи просвещения;
- через публикации в газете стремился поднять культурный уровень народа;
- являясь членом Бакинской Думы, открывал новые очаги просвещения, через отдел
просвещения открывал новые школы и проч.
На Первом съезде учителей Азербайджана Гасан Бек Зардаби, как уже отмечалось,
председательствовал. Учителя на съезде выступили против «немого» метода. Этот метод
состоял в следующем: для обучения азербайджанских детей русскому языку учителя должны были подражать звукам, издаваемым различными животными. К примеру, чтобы объяснить выражение «собака лает» учитель должен был сначала залаять, как собака. Сеъзд принял решение просить Кавказского наместника ликвидировать этот метод, Н. Нариманов же
потребовал изменить формулировку на «требовать». Участники съезда согласились с этой
поправкой. Однако против этой поправки выступил Г. Б. Зардаби [3, с.216].
А. Шаиг пишет о том, что Г. Б. Зардаби мог бы стать нефтяным магнатом, однако он
не гнался за богатством, он стремился удовлетворить насущные потребности всего народа в просвещении и грамотности [3, с.217]. зардаби был ученым-натуралистом. В газетах
и журналах «Экинчи», «Хаят», «Дебистан» и др. он выступал со статьями о природе,
жизни в целом. А. Шаиг так пишет о его похоронах: его, как человека, получившего
всенародную любовь и признание, хоронили торжественно и парадно. Магазины были
закрыты, ученики были освобождены от занятий. В траурной церемонии участвовали
члена Бакинской Думы, сотрудники многих газет и журналов. А. Шаиг посвятил ему
траурное стихотворение.
Дж. Мамедкулизаде высоко ценил отношение А. Шаига к народной творческой интеллигенции. А. Шаиг также относился с большим вниманием к Дж. Мамедкулизаде,
поскольку последний поддерживал его творческие начинания и идеалы, проповедуемые
им. Эта черта характера оказала влияние также и на его мировоззрение, творчество.
А. Шаиг пишет, что «Мирза Джалил жил и творил в очень сложный период, сумев раскрыть сложные, противоречивые, болезненные стороны восточной жизни в своих фельетонах» [3, с.195].
Он последовательно боролся за осуществление своих идеалов, противодействуя всем
препятствиям, тем самым заслужив уважение и народную любовь. А. Шаиг раскрывает
те трудности, с которыми приходилось бороться Мамедкулизаде, с давлением и преследованиями, он об этом писал, что «противники нового ругали за глаза М. Джалила,
угрожали ему расправой, посылали письма грязного содержания» [3, с. 195]. А. Шаиг
ценил Мамедкулизаде также и как талантливого писателя-реалиста. Своим рассказом
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«Почтовый ящик» Мирза Джалил оказал А. Шаигу значительную помощь в создании
собственного реалистического стиля. В продолжение этого стиля А. Шаиг написал другой рассказ «Письмо не дошло», тем самым показал свою приверженность этому стилю. А. Шаиг в своих записях показал, что в этом старом мире люди типа Новруз Али
(герой рассказа «Почтовый ящик») не только становятся жертвами и подобострастными исполнителями, но и попадают в тюрьму, поскольку не имеют даже представления
о таком виде услуг, как почта. Герой рассказа А. Шаига же по имени Гурбани погибает
в глубоком нефтяном колодце [7, с.339]. исследователи, в том числе М. Джафар пишет
о том, числе в лице А. Шаига и Дж. Мамедкулизаде мы видим отсутствие какой-либо
«китайской стены» между азербайджанским романтизмом и азербайджанским реализмом ХХ века [6, с.24, 31]. Этих писателей объединяла жизненная позиция. Их герои
выдвигались из народной среды, которая бесконечно подавлялась и угнеталась. Именно
поэтому эти главные герои становились характерными и запоминающимися.
В своих «Воспоминаниях» а.Шаиг, давая оценку своим современникам, на первое место ставил их искренность, высокие личностные качества. Основными он считал здесь
такие качества, как дружба, сотрудничество, умение совместно налаживать работу. Одним
из современников А. Шаига был великий сын литовского народа, историк, литератор, публицист и просветитель Винсас Креве-Мицкевичус. Шаиг верил в искренность и душевные качества указанного деятеля Член-корр. Литовской академии Наук, доктор филологических наук, писатель Йонас Монико Ланкутис обратился с просьбой к Шаигу написать
воспоминания о Викентии Иосифовиче Креве. До этого член Союза писателей СССР, врачтерапевт, автор нескольких художественных и публицистических произведений Йокубас
Склютаускас попросил написать А. Шаига свои воспоминания о В. И. Мицкевичусе. для
этого он специально прилетал в Баку. В ответ на это Шаиг написал воспоминания «Мой
литовский коллега». А. Шаиг и В. Креве в 1909 году вместе работали в Баку в реальной
школе. Креве только поступил в реальную школу, хотел работать в старших классах и требовал этого. Поскольку он был маленького роста, директор школы И. В. Демфер на это
не соглашался. После уговров он согласился учиться в седьмом классе. Его первый урок
А. Шаиг оценил очень высоко. Директор, который присутствовал на уроке, похвалил его
как педагога. Впоследствии он назначил Креве секретарем педагогического совета, затем
он стал заведовать библиотекой школы. В их бытность в школе здесь произошло одно событие. Родитель по фамилии Мамедбеков возражал против того, чтобы его сына учили
азербайджанскому языку. Он сказал, что мой сын не должен утруждать себя ненужными
занятиями. Это очень разгневало В. Креве. в учительской он сказал, что «если человек
стесняется учиться своем родному языку, его вообще нельзя считать человеком» [5, с.341].
Впоследствии дружба между ними еще более окрепла. Среди учителей школы были
и такие, которые равнодушно относились к азербайджанцам, даже ненавидели их. Они
считали, что «новые» ученики не понимают предметы так, как это делают другие, они
происходят из отсталой народности, и потому не смогут овладеть русским языком, и т. д.
Креве-Мицкевичус самотносился к таким учителям резко отрицательно [5, с.341].
Впоследствии В. Креве сам был назначен директором реальной школы. Он полюбил
азербайджанский язык и азербайджанскую литературу, даже стал говорить на азербайджанском языке. А. Шаиг написал воспоминания о своем друге по перу, коллеге в книге
«Старый мир», и в «Воспоминаниях о В. К. Мицкевичусе» [9, с.168-169]. А. Шаиг смог
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пробудить у В. Креве любовь к азербайджанской литературе. Креве внимательно следил
за творческими успехами А. Шаига. в 1913 году ученики реальной школы поставили
пьесу А. Шаига «Прекрасная весна». Эта пьеса очень понравилась Креве. После постановки он пожал руку А. Шаигу и сказал, что хорошо не зная языка, тем не менее он
хорошо понял главную идею пьесы. Это очень полезная аллегория [9, с.170].
А. Шаиг отмечал его прекрасную память. Однажды Креве попросил у Шаига прочитать стихи «Мать и сын» на азербайджанском языке. По мере того, как Шаиг читал, тот
делал пометки в своем блокноте. На следующий день мицкевичус прочитал эти стихи
наизусть в русском переводе [9, с.172].
Через Мицкевичуса А. Шаиг ознакомился со многими образцами русской и европейской литературы, прочитал произведения русских критиков. В. Креве читал ему лекции
по творчеству Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Байрона, Шиллера,
Гете, Бальзака, Стендаля. Об этом А. Шаиг пишет так: «кабинет Креве превратился для
него в читальный зал. Здесь проходили наши встречи, разговоры, обсуждения. Я при
этом все более убеждался, что Мицкевичус был не просто рядовым учителем, он был
блестящим знатоком наук, гением литературы» [9, с.174].
Все, чему учил его Креве, понадобились впоследствии при работе в Азербайджанском
государственном университете. А. Шаиг не оставался перед ним в долгу, знакомя с творчеством Низами, Хагани, Физули, Бакиханова. Креве, после детального знакомства
с творчеством Низами и Физули, в частности, с поэмой «Лейли и Меджнун», убедился
в том, что в творчестве Байрона и Гете есть восточные мотивы, а любовная тема в «Ромео
и Джульетте» имеет истоки из поэмы «Лейли и Меджнун» [9, с.174].
В. Креве был также фольклористом, этнографом. Он пристально исследовал азербайджанскую этнографию и фольклор, всегда просил своих учеников собирать для него
образцы фольклора. Впоследствии все это понадобилось ему как этнографу. Шаиг пронес память о нем через всю свою жизнь.
Таким образом, А. Шаиг сумел пронести через года многие характерные черты своего времени, выразительно и красочно описать это в своих произведениях. Именно это
является одним из характерных особенностей его многогранного творчества.
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АБДУЛЛА ШАІГ ПРО СУЧАСНЕ ЙОМУ ЛІТЕРАТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Творчість азербайджанського поета і прозаїка Абдулли Шаіга носить багатогранний характер. Автор жив на стику ХIХ і ХХ століть, письменник і громадський діяч,
педагог А. Шаіг відобразив у своїй творчості дух епохи, а в своїх спогадах висловив сенс
всіх змін, які відбувалися в той непростий час. Його спогади пов’язані з видатними сучасниками, про деяких з них згадується в даній статті.
Ключові слова: азербайджанська література, кінець ХІХ – початок ХХ століття, А. Шаіг, Гасанбек Зардабі, Джаліл Мамедкулізаде, В. Креве, мемуарний жанр
у літературі.
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ABDULLA SHAIG ABOUT CONTEMPORARY LITERARY ENVIRONMENT
The article deals with the creative work of an Azerbaijani writer – Abdullah Shaig, who
lived at the end of the 19th – the beginning of the 20th centuries. This writer and social
activist, educator A. Shaig reflected in his work spirit of the age, and in his memoirs expressed
sense of all the changes that took place at the difficult time. His memories are of outstanding
contemporaries, some of which is mentioned in this article.
Key words: Azerbaijani literature, the end of XIX – the beginning of the twentieth century,
A. Shaig, Gasanbek Zardabi, Jalil Mammadguluzadeh, V. Kreve, memoir genre in literature.

УДК 808.5:355(042)
О. Тарасенко, викладач
Військова академія, Одеса
ВІЙСЬКОВЕ КРАСНОМОВСТВО ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА МОВНОЇ
ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ
У статті звернено увагу на особливості військового красномовства у різні часи.
Доведено, що культура мови і мовлення військовослужбовця тісно пов’язані з військовим красномовством. Представлено методичні поради щодо удосконалення
професійної мови та вироблення риторичних навичок майбутніми офіцерами.
Ключові слова: риторика, військове красномовство, культура мовлення, військова мовна комунікація.
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У сучасній комунікації важливе місце займає мовна та мовленнєва компетенція військовослужбовців, яка тісно пов’язана з поняттям «військове красномовство». Розгляд
вище зазначених понять є доволі актуальним на сьогодні, так як кожен військовослужбовець повинен якнайкраще презентувати комунікативну професіограму. А знання й використання риторичних надбань у професійній комунікації сприятимуть підвищенню
рівня культури мовлення військовослужбовця загалом.
У розвідці ставимо за мету: презентувати нерозривний зв’язок «військового красномовства» та «культури мовлення». Завдання визначили наступні: проаналізувати
сутність поняття «військове красномовство» та його історичні особливості; довести, що
знання та використання військовослужбовцями риторичних надбань сприятиме підвищенню їх культури мовлення; визначити методичні поради для підвищення мовної компетенції майбутніх військовослужбовців.
Соціальна значущість красномовства (риторики) високо цінувалася ще в античну
епоху. Платон говорив про риторику, що це «завоювання душі словами». Аристотель
вказував на те, що мистецтво говорити – природний дар, талант. На його думку, успіх
мови оратора залежить від «етосу», тобто чесності і благородства намірів мовця, від
«логосу», тобто логіки мови, і від «пафосу», тобто громадськості, піднесеності, захопленості оратора. Як видно, благородство, цілі, етичність ще в давні часи були головними
критеріями оцінки мовної дії [2].
Справа в тому, що риторика, мистецтво говорити красномовно – явище історичне, і
вимоги до нього тісно пов’язані з особливостями епохи.
Риторика, крім історичних, має і національні корені. Швидкість мови, манера говорити, жестикуляція, поведінка під час виступу співвідносяться з національними рисами.
Варто зауважити, що у загальній риториці виокремлюють військове красномовство.
Цей вид красномовства перегукується, з одного боку, з політичним, оскільки політика
та дипломатія передують війні, з другого – з промовами юридичною, діловою, навіть
канцелярською [3].
Остання використовується у формулюваннях наказів, статутів та іншої документації.
Все це, звісно ж, впливає на мову військовослужбовців.
Військова тематика і стиль героїчного епосу мають багату історію: це «Іліада» Гомера,
«Оповідь про Сигурде», «Пісня про Роланда», «Слово о полку Ігоревім». В Афінах прославився військовий оратор Перікл – стратег (головнокомандуючий). Своєрідна риторика склалася у Спарті; спартанці цінували лаконізм і знущалися з великих за обсягом промов афінян. Наприклад, мати проводжала сина на війну словами: «Повернися зі щитом
або на щиті». Вислів Лікурга: «Надійніше, коли місто оточене не цеглою, а воїнами (захисниками)». Афористичною була мова Олександра Македонського – учня Аристотеля.
Прославленими оратором (письменником) у різні часи був імператор Гай Юлій Цезарь,
Петро Великий, Олександр Суворов. Вислови Суворова позначені влучністю, афористичністю. Вони легко запам’ятовувалися солдатами. Жарт, знання солдатської мови творили чудеса. Суворов був улюбленцем армії. Специфіка професії військового – це сувора
дисципліна, висока організованість, чіткість у всьому, як правило, міцне здоров’я, вимогливість до себе і підлеглих, швидкість реакції. Усі ці якості військового знаходять своє
відображення у військових оповіданнях, призивах і командах, які народжуються в екстремальних умовах, у процесі навчання солдатів, при складанні військової документації.
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Військове красномовство – своєрідний жанр, що потребує, по суті, ясності, лаконічності, сили та чіткості в побудові висловлювань. Яскрава і сильна особа, стратег, оратор – ось ідеал полководця в усі часи. Справжніми ораторами були такі геніальні полководці як Генріх IV, Густав-Адольф, Олександр Македонський, Юлій Цезарь, Фрідріх
Великий, Наполеон Бонапарт, Михайло Ілларіонович Кутузов, адмірал Нельсон та інш.
Вони ввійшли в історію завдяки своєму таланту.
Військове красномовство веде своє походження з найдавніших часів. Руські князі та
воєводи неодмінно звертались до своїх дружин перед виступом у похід, перед початком
битви. «Слово о полку Ігоревім» містить промову Ігоря Святославовича перед вирішальною битвою з половцями. У «Повісті минулих літ» можемо познайомитися з промовою
Святослава Ігоровича до дружинників.
У наш час у галузі воєнного мистецтва використовуються різні види красномовства.
Максимально лаконічна промова має виразно патріотичний характер, вона небагатослівна, позбавлена образних прикрас і завжди одухотворена ідеєю героїзму, вимагає від солдат мужності, вірності своїй Батьківщині. Однією із особливостей військової промови є
те, що вона не підлягає обговоренню. Мова військових відзначається лаконізмом, наближеністю до розмовного стилю, насиченістю.
У давні часи в армії надзвичайну увагу приділяли запису виступів та вкладенню у
них всієї інформації, яка зараз передається військовим у вигляді друкованих наказів. В.
Плаксій у 1843 році у роботі «Учебный курс словесности» писав: «Речи воинские более
всего нуждаются в быстроте воображения, в силе, отважности мыслей и чувствований,
слог в них должен быть жив, быстр, краток и силен» [4].
Історично склалася велика різноманітність жанрів, що відносяться до мови військових: накази, прокламації, військові приписи (інструкція та статути), словесні повчання,
настанови солдатам, звернення до війська і населення, промова-наказ, інструктивна промова; виступ на військово-політичну тему, промова-заклик.
Наукове визначення терміну «красномовлення» має виглядати так: ораторський
дар, талант, мистецтво слова, природна здатність переконливо і красиво говорити і
писати; сукупність текстів, словесних творів певної сфери спілкування (тому існує
красномовство політичне, судове, урочисте, академічне, церковне, військове, дипломатичне, соціально-побутове). Військове красномовство виділяється в особливий вид
мовної діяльності з найдавніших часів. Найбільш талановиті полководці всіх народів
розуміли, що для успіху у війні недостатньо лише озброєння і військ великої чисельності. Цю думку особливо добре висловив Л. Н. Толстой у «Війні і мирі» в міркуваннях
про думки Кутузова: «Довголітнім військовим досвідом він знав і старечим розумом
розумів, (...) що вирішують долю бою не розпорядження головнокомандуючого, не місце, на якому стоять війська, не кількість гармат і вбитих людей, а та невловима сила,
яка називається духом війська, і він стежив за цією силою і керував нею, наскільки це
було в його владі». Дух цей підтримується у багатьох випадках словом, спілкуванням,
моральним станом війська.
Своєрідність військового красномовства пов’язана з тим, що вона має наставляти,
полонити і спонукати. Є. Б. Фукс свідчив про Суворова: «…куди наступати, де упередити, де перехопити противника і куди його не допустити після розгрому на тиловому рубежі. Вражаюча чіткість, гранична ясність, вищий пілотаж у командно-штабному
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мистецтві! Це дається не відразу і не кожному, виробляється багаторічним досвідом; підкріплюється талантом. І іще – дивом самої мови ...» [8].
Військова професія, як і більшість інших, тісно пов’язана з промовою, оскільки
мова – основний засіб організації та управління діяльністю особистості, суспільства і держави. Держава для забезпечення ефективного виконання своїх функцій була об’єктивно
зацікавлена в постійному поповненні державного апарату освіченими, культурно розвиненими людьми: підвищуючи доступність освіти і культури, держава, фактично, сприяла
складанню позастанової, культурно-однорідної групи, яка характеризується відносною
соціально-економічною мобільністю нації.
Особливістю військових мовних комунікацій стало виражене прагнення до діалогічності спілкування начальників і підлеглих, значення якого незмірно зросло з переходом до армій, сформованим на основі загальної військової повинності. Діалог являє
собою активну форму мовної діяльності, яка передбачає активне, самостійне мислення
учасників діалогу. Прагнення кращих офіцерів до діалогу з підлеглими мало на меті формування у них моральної життєвої позиції, патріотичного світогляду, вірності військовому обов’язку, які керували б солдатами навіть у разі неможливості отримання наказів у
стрімко мінливій бойовій обстановці.
Діалог, однак, не повинен замикатися в рамки спілкування з метою надання виключно емоційної та психологічної підтримки, обмежуватися казенними солдатськими «так
точно», «ніяк ні» і збентеженим посміюванням у відповідь на підбадьорливі репліки офіцера. Спілкування офіцера з солдатами повинно бути перш за все змістовним. Мовний
вплив офіцера в ідеалі має завершуватися обговоренням почутого в солдатській масі.
Обговорення солдатами слів офіцера означає, що зусилля його не пропали даром; що
вони ініціювали розумову і моральну роботу у свідомості його підлеглих, що має наслідком вироблення ними власних переконань, тобто сприяли переведенню зовнішнього
виховного впливу в самовиховання.
Мова офіцера перед солдатами, побудована тільки на аргументах практичної моралі,
природно доступна розумінню останніх, але вона не підносить їх і мотивів їхньої боротьби у власних очах, не стимулює прагнення стати краще, домогтися більшого. З іншого
боку виключно діалектична, вчительська мова, до яких би високих цілей вона не закликала, як би відривається від реальних умов, у яких проходить життя будь-якої людини,
його «побутових» інтересів і потреб. Вміла організація мови дозволяє, «не ґвалтуючи»
буденної свідомості солдатів і сержантів, що визначається практичною мораллю, поволі
домагатися виховання впливу мови, яка диктується інтересами служби.
Ефективність процесу формування військово-професійного мовлення курсантів
військових навчальних закладів багато в чому залежить від оволодіння курсантами військовою лексикою і термінологією. Уміння говорити «військовою мовою» визначає скорочення термінів, адаптації до умов військової служби курсантів, полегшує вивчення
дисциплін військового циклу і сприяє успішності військової мовної комунікації, особливо в спілкуванні з командирами, начальниками та викладацьким складом військових
навчальних закладів.
Труднощі освоєння військово-професійного мовлення курсантами військових навчальних закладів пов’язані, насамперед, з відривом спеціальної військової лексики та
термінології від попереднього діяльнісного та культурного досвіду.
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Мовленнєва практика повсякденної службової діяльності, що полягає у відтворенні у мові нескладних статутних доповідей і команд, спрямована на розвиток пам’яті
та найпростішої репродуктивної функції мови і не сприяє розвитку навичок ефективної військово-професійної мовленнєвої діяльності, в ситуаціях, які відрізняються від
стандартних.
Оскільки процес формування військово-професійної концептосфери, особливо у
курсантів перших курсів, мало пов’язаний з досвідом професійної діяльності, особливого значення набуває «занурення» навчаємих у вивчення культурно-історичного мовного
досвіду попередніх поколінь.
Однак опитування, проведені серед курсантів, свідчать, що сьогодні мало хто знайомий з творами письменників про Велику Вітчизняну війну, з художніми та документальними кінострічками на військову тематику. Таким чином, курсанти не знайомі з
хорошими прикладами організації військової промови у різних ситуаціях професійного
спілкування. Мало що може дати спілкування з командирами підрозділів, які самі не пройшли ґрунтовної мовної підготовки.
У цьому сенсі процес навчання володінню військовою мовою можна порівняти з вивченням мови, як іноземної, через практично повного незнайомства з ним.
Сучасні методики розвитку військово-професійного мовлення у курсантів припускають вивчення мови в конкретних ситуаціях службового спілкування, максимально наближених до реальних.
Можна запропонувати використання у навчальному процесі вищих навчальних закладів наступної методики формування військово-професійної концептосфери курсантів.
1. Концепт опирається на прецедентні тексти (художня література, пісенна лірика,
службові документи).
2. Практичні завдання і вправи з вивчення нормативно-стилістичного ладу мови й
мовлення повинні використовувати військову лексику і термінологію і по можливості
ілюструвати найбільш поширені ситуації воєнного мовного спілкування.
3. Процес осмислення і закріплення у свідомості тих, хто навчається, концептів,
здійснювати підбором в якості навчальних завдань, тем публічних виступів і дискусій,
актуальних для військово-професійної діяльності, наприклад: написати промову, яка
переконує слухачів у справедливості та актуальності головної тези, представленого висловом видатних військових діячів. «Пам’ятай, війну!» (Адмірал С. О. Макаров (18481904)), «Кожен воїн повинен розуміти свій маневр» (А. В. Суворов (1729-1800)).
4. Вивчення військової фразеології надає багатющі можливості спостереження функціонування військової лексики і термінології у руслі живого розмовного спілкування,
збагачує їх зміст і вживання культурно- історичних контекстів.
5. Ті, хто навчаються повинні бути відносно ізольовані від потоку інформації, що
формує чужу концептосферу.
6. Процес формування концептосфери повинен супроводжуватися відеорядом (з військових фільмів вітчизняного виробництва).
7. Необхідно якомога більше курсантів залучати до участі у щорічних конкурсах:
мовно-літературний ім. Т. Г.Шевченка, мовний – П. Яцика.
8. Проводити літературні вечори з декламуванням поетичних творів на патріотичну
тематику.
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9. Проводити конкурс: на краще написання диктанту серед курсантів та молодших
сержантів.
10. Проводити «круглі столи» на історико-філологічну тематику із залученням ЗМІ.
Важливою складовою при навчанні курсантів вищих військових навчальних закладів є вивчення дисципліни «Риторика», «Українська мова (за професійним спрямуванням), до складу якої входять теми з риторики. Прикладом може слугувати навчання риторичній компетенції курсантів Військової академії (м. Одеса) за спеціальністю тилове
забезпечення. Заплановані практичні заняття з останньої вище вказаної дисципліни
дають змогу максимально творчо презентувати навчальний матеріал. Досвід показує,
що дуже добре сприймаються й запам’ятовуються заняття за такою схемою: на практичному занятті демонструється кінострічка (у нашому випадку курсантам запропоновано було для перегляду кінофільм «Чорна рада» за однойменним історичним романом
П. Куліша); заздалегідь на партах розкладено контрольні картки, на які навчаємі протягом заняття дають відповіді. Подаємо приклад: Контрольні запитання з дисципліни
«Риторика» за темою № 6
1. Який історичний період змальовано у художньому кінофільмі?
2. За яким однойменним романом створена кінострічка? Хто автор роману?
3. Які Вам запам’ятались актори?
4. Які можете визначити складові ділового спілкування того часу?
5. Опишіть тогочасний «імідж» козаків.
6. Які народні звичаї та традиції змальовані?
7. Які герої замам’ятались найбільше?
8. Яких героїв відносите до позитивних чи негативних. Чому?
9. Як представлено мовний та мовленнєвий етикет у кінострічці? Наведіть приклади мовних фраз, висловів, які Вам запам’ятались.
10. Які, на Ваш розсуд, представлені у кінофільмі різновиди дискусій? Думку
аргументуйте.
Також рекомендується після лекцій проводити «експрес-опитування», тобто відповіді на запитання, які розглядались, вивчались на попередньому занятті. Прикладом
може слугувати наступне експрес-опитування з «Риторики» до теми №1 «Риторика як
наука і навчальна дисципліна»:
1. Доберіть синоніми до поняття «ритор».
2. Доберіть синоніми до поняття «публічний виступ».
3. Наведіть приклади прислів’їв, приказок щодо слова, мови,культури мови.
4. Назвіть відомих класиків культури (музика, театр,кіно, література) та назви
їх творів.
5. Назвіть відомих Вам риторів усіх часів.
На наш розсуд, така робота активізує діяльність курсантів, дає змогу проявити творчі здібності, розвиває пам’ять, сприяє виробленню мовно-комунікативних компетенцій,
прививає любов та шану до рідної мови й традицій.
При вивчені «УМПС», до складу якої входять заняття з риторики вважаємо за потрібне вводити наступні завдання на практичній заняттях: розповідь напам’ять патріотичної
поезії, написати «Лист до ветерана», підготувати та захистити наукове повідомлення. Такі
вправи розвивають творче, логічне мислення курсантів, дають змогу вдосконалювати
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свої теоретичні та практичні знання з мови, правила виступу перед аудиторією. Зазначені
вправи є передумовою того, що так курсант зможе якнайкраще вивчати мову на академічному рівні, презентувати свої навички під час публічного виступу, що є запорукою
успіху у майбутньому під час виконання службових обов’язків.
Великої уваги розвитку творчого мислення, правильному оформленню «професійної наукової думки», опануванню термінознавчого комплексу, приділяють офіцери, які
викладають дисципліни УПДП («Управління повсякденною діяльністю підрозділів»),
ОВУ(«Основи військового управління»), БВД («Безпека військової діяльності»). При
вивченні дисциплін, курсанти обов’язково захищають наукову роботу – реферат, що
дає змогу перевірити їх знання з профілюючих предметів та професійний мовно-комунікативний рівень.
Процес запам’ятовування і відтворення у мові зазначеного терміну буде прямо
залежати від того, які асоціації він буде викликати у свідомості. З цим процесом
пов’язане і формування у сучасних курсантів позитивної мотивації на продовження
навчання та військової служби в офіцерському званні. Тому навчання володінню військовою лексикою і термінологією, що розуміється як формування позитивно емоційно-забарвленої військово-професійної концептосфери, має надзвичайно важливе
практичне значення.
Вище розглянуті приклади та методичні вказівки дають право зробити такі висновки: вцілому мовна професіограма майбутнього офіцера (до якої входить культура мовлення) нерозривно пов’язана з військовою риторикою, основними складовими
якої є: впевненість у собі, планова підготовка до виступу; розуміння теми діалогу;
широкий кругозір і ерудиція, володіння мовними нормами; моральна зрілість і бездоганність; висока ораторська майстерність; вміння гармонійно поєднувати навчально-виховну роботу з науковими пошуками шляхів її вдосконалення; система
професійно-ораторських якостей (натхненність і оптимізм, здатність працювати цілеспрямовано, з перспективою і повною віддачею, вміння до тонкощів розбиратися
у складних питаннях, підхоплювати цінні думки підлеглих і оперативно перетворювати їх в дії, відкритий характер, готовність до спільної копіткої роботи; спрямоване спілкування і поведінка; підвищена вимогливість до себе, розвинена потреба у
самовдосконаленні, вміння систематично розширювати і поглиблювати своє духовне
багатство, наявність належної самооцінки.
Дослідження даної теми продовжується.
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ВОЕННОЕ КРАСНОРЕЧИЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЯЗЫКОВОГО
ПОВЕДЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
В статье обращено внимание на особенности военного красноречия в разные
времена. Доказано, что культура языка и культура речи военнослужащего тесно
связаны с военным красноречием. Представлены методические рекомендации по
усовершенствованию профессиональной речи и выработки риторических навыков
будущими офицерами.
Ключевые слова: риторика, военное красноречие, культура речи, военная языковая коммуникация.
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MILITARY ELOGUENCE AS AN INTEGRAL CONSTITUENT
OF A SOLDIER’S LANGUAGE BEHIVIJR
The article describes the peculiarities of military eloquence in different periods of
time. It is proved that language and speech culture of military man is inseparably connected with military eloquence. In the present article, methodical recommendations for
professional language improvement and future officers’ oratory skills development are
presented.
Key words: oratory, military language communication, speech culture.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА
(СОГЛАСНО ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ ГРУЗИНСКИХ УЧЕНЫХ)
Перевод является важнейшим средством для взаимоотношений между народами.
Вопрос общественного назначения перевода в Грузии всегда стоял в центре внимания.
На грузинском языке в большом количестве сохранились древние литературные памятники, вошедшие в грузинскую литературу именно путем перевода. Данный вопрос
исчерпывающе осветил известный грузинский ученый К.Кекелидзе еще в I половине
XX века. В своем труде «Переводческий метод в древнегрузинской литературе и его
характер» он подчеркивает тот факт, что на грузинский язык переводится оригинальная богатeйшая и чрезвычайно интересная литература. Среди переводных произведений
встречаются такие, оригиналы которых были утеряны на протяжении веков и стали
объектом поисков ученых.
Царь-поэт Тeймураз I (XVIII в.) считал, что «человек, увидевший нечто хорошее,
должен также перенять от него», т.е. переводу на грузинский язык в древности уделялось большое внимание.
Грузины хорошо знали, что надо было переводить такие произведения, в которых
они нашли бы ответ на злободневные и жизненные для них вопросы. В древней Грузии
перевод не выполнялся педантично, в процессе перевода грузины не следовали рабски
оригиналам. В нашей древней литературе редки такие переводные памятники, которые
были бы переданы слово в слово. Переводчики вносят в свой перевод грузинский дух,
грузинское сознание, грузинские имена и термины. Можно сказать, что эти переводные
памятники часто получали статус оригинальных произведений, хотя они никогда не
искажали подлинника. Это подтверждает высказывание Ефрема Мцире о том, что грузинские переводчики сравнялись с авторами переводимых текстов.
Грузины переводили гимнографические тексты, но вносили в них грузинские элементы.
В этом плане особенно выделяются «Октоихосс», «Затик», «Мархвани», «Иадгари» и др.
Известными переводчиками являлись Еквтиме Атонели, Георгий Атонели, Ефрем
Мцире, Иоанэ Петрици, в трудах которых представлен вольный перевод; в некоторых
случаях он приближается к оригинальным грузинским литературным памятникам.
С XII века в Грузии, кроме агиографических книг, начали переводить памятники, поступающие из мусульманского мира. Традиции вольного перевода имели такие прочные
корни в грузинской литературной действительности, что «Висрамиани», «Ростомиани»,
«Килила и Дамана», «Шахнамэ» и «Барамгуриани» фактически почти огрузинились.
Грузинский художественный гений сумел превратить подобные сочинения в сокровищницу национального творчества.
Большой опыт в сфере грузинского перевода, накопленный на протяжении веков,
принёс свои результаты: переводятся произведения с различных языков мира.
© Микадзе М.Г., 2014
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В связи с методом перевода существуют две различные точки зрения: одна из них – в
литературоведении и другая – в лингвистике.
В Грузии до 60-х г. XIX в. при переводе преимущество отдавалось именно литературоведческой ориентации, хотя со II половины XX в. налицо разночтения в вопросе
о сути перевода, что указывает на актуальность перевода в грузинском литературном
пространстве. Например, известный грузинский учёный-переводчик Дали Панджикидзе
пишет: «При исследовании художественного перевода мы считаем необходимым синтез
методов лингвистического и литературоведческого анализа, где ... сопоставительное
изучение двух языков проводим с позиций лингвистики. К т.н. экстралингвистическим
факторам же подходим в основном с помощью литературоведческого исследования»
(Панджикидзе 1995, 49). Д. Панджикидзе также считает, что теория перевода не является ни лингвистической и ни литературоведческой, она самостоятельная дисциплина.
Грузинский учёный Г.Цибахашвили считает перевод самостоятельной филологической дисциплиной, которая утвердилась и в языкознании, и литературоведении. По его
мнению, большое значение в вопросах перевода придается также и стилистике (Цибахашвили 1994,27).
Проблема перевода – предмет исследования многих грузинских учёных.
Г.Гачечиладзе признаёт, что в художественном переводе главным является передача эстетических ценностей оригинала, языковые же соответствия служат художественным соответствиям. Лингвистический подход он считает подготовительным, но необходимым
этапом при создании теории перевода. По мнению Г. Гачечиладзе, для писателя, который
имеет дело с реальной и художественной действительностью, главным является именно
освоение действительности, язык же имеет второстепенное значение. Г. Гачечиладзе на
одном и том же уровне рассматривает оригинал и перевод. Он считает, что искусство
перевода – это отражение оригинальной художественной реальности, которая также является «живой действительностью».
Грузинские учёные обращают внимание на тот факт, что в истории перевода борются
два подхода. Первый, когда проблема перевода разрешается в пользу собственного языка
(языка перевода) и литературного вкуса, в ущерб оригиналу, и наоборот, когда предпочтение отдается подлиннику.
В Грузии переводоведение находится на высоком уровне. Известны исследования
Т.Рухадзе, Д. Лашкарадзе, О. Баканидзе, Ш. Ревишвили, Н. Какабадзе, В. Кавтиашвили, Н. Амашукели. За последнее время особый вклад в развитие данной отрасли науки
внесли Г. Гачечиладзе, Д. Панджикидзе, М. Натадзе, Г. Цибахашвили, Н. Зурабашвили.
Заслуживает интереса также анализ языка грузинских переводов, представленный в
трудах ученых М. Микадзе, М. Кухалашвили, М. Кацарава.
В монографии Д. Панджикидзе «Теория и практика перевода» подчеркивается,
что «в переводе сливааются друг с другом две различные культуры. Вместе с тем он
предстаёт как плод реализации двух различных потенций и как результат выявления
на базе разных языков творческой энергии двух различных индивидов» (Панджикидзе
1995, 124).
Нельзя не выделить особо большую заслугу Д. Панджикидзе в переводоведении.
Она – автор интересных работ: «Теория и практика перевода», «Новые теории перевода
и проблема эквивалентности стиля», «Вопросы истории грузинского перевода».
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В 1959 г. была опубликована монография Г. Гачечиладзе «Вопросы теории художественного перевода, проблема реалистического перевода». Также следует отметить работы следующих ученых: М. Натадзе «Лингвостилистические проблемы сопоставления
англо-грузинского и немецко-грузинского перевода», П. Иашвили «Художественный
стиль и перевод», Л. Брегадзе «Персонажи встречаются друг с другом», Н. Сакварелидзе
«Проблема коммуникативно-прагматической эквивалентности перевода», И. Мерабишвили «Поэтический текст и его перевод как объект лингвистического исследования».
Среди научных трудов, посвященных отдельным вопросам перевода, выделяются статьи Т. Коплатадзе, З. Чумбуридзе, Г. Цибахашвили, Е. Челидзе, Р. Тварадзе, З. Кикнадзе,
Т. Чхенкели, Т. Кобахидзе, Р. Чхеидзе, Гр. Абашидзе, К. Данелия, Г. Петриашвили.
В грузинском переводоведении со всей остротой стоит вопрос о необходимости оценивать заслугу того или иного переводчика на основе сопоставительного анализа подлинника
и перевода. Профессор Д. Панджикидзе пытается исправить этот недостаток. Она подробно рассмотрела стратегическую цель Иванэ Мачабели, известного грузинского переводчика произведений У.Шекспира, стремящегося создать переводческо-стилистическую
систему трагедий английского художника. Об этой системе Мaчабели Д. Пaнджикидзе отмечает: «[Для перевода Мачабели] характерен приподнятый стиль, изобилие аппликаций,
т.е. отобранных из грузинской литературы сравнений и эпитетов, он обогащен готовыми
фразами – переводчик оставил нам «своего» Шекспира, который изначально имел самостоятельную художественную ценность и на протяжении десятилетий соответствовал также и грузинской театральной стилистике» (Панджикидзе 1995, 167).
В 40-х и 50-х гг. появились переводы К.Гамсахурдиа, язык которых был богат архаизмами, а стиль был приподнятым. Хотя следует отметить, что в эти годы в среде
литературных критиков разгорелся спор. А. Такаишвили считал, что перевод обычно выполняется для современников и он должен нести на себе следы влияния эпохи. Однако
гамсахурдиевские окказиональные словосочетания обнаружились в переводе В. Джорджанели поэмы Гейне «Картины путешествия».
В 50-х г. в Грузию проникла проза Э.Хемингуея, которого переводили В. Челидзе, И.
Гургулия, Э.Пагава.
М.Микадзе и М.Кацарава подробно проанализировали перевод рассказа Э.Хемингуея
«Старик и море», а М.Микадзе и М.Кухалашвили рассмотрели перевод романа «Фиеста». Они считают, что переводчики ( В.Челидзе и Э. Пагава) сумели по мере возможности донести до грузинского читателя главную мысль произведения и его изобразительные художественные средства.
Роман Дж. Селинджера «Над пропастью во ржи» на грузинский язык был переведён дважды. Первый раз его перевёл известный писатель В.Челидзе, а затем – Г. Чумбуридзе. Довольно пространный труд вокруг языка обоих переводов опубликовала проф.
М.Микадзе, которая отмечает: «Для Дж. Селинджера характерно создание окказиональных слов, новых понятий, ввод композитов, что затрудняет перевод, поскольку грузинский язык не усваивает селинджеровских композитов. Другого выхода нет, композит
следует расчленить, но смысл его не должен быть утерян; с данным вопросом хорошо
справляется В.Челидзе. Жаргон – временное явление, которое переходит из поколения
в поколение, подвергается изменениям, часть его прочно утверждается в языке. Жаргон
должен быть прозрачным. «Над пропастью во ржи» – один из первых переводов В. Че304

лидзе, где переводчик попытался ввести в перевод существующий в то время грузинский
молодёжный жаргон, что у него получилось довольно удачно. Не обязательно переводить
слово в слово текст, переданный жаргоном. Жаргон в целом должен быть ведущим стилистическим элементом перевода. Переполненность жаргонами перевода Г.Чумбуридзе
нанесла большой ущерб и главному герою произведения, и его автору Селинджеру, поскольку вульгаризмы вообще не являются целью писателя» (Микадзе 2007, 34).
Попытка оценить заслугу переводчика дана в статье Т. Зурабишвили «Языковостилистический анализ переводной художественной литературы», где рассмотрен язык
перевода романа И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» (переводчик Р. Кобидзе).
Великий грузинский писатель Илья Чавчавадзе был в то же время великолепным
переводчиком. Он переводил с русского и французского языков. Один из лучших его
переводов – это «Мцыри» М. Лермонтова. Писатель в тексте перевода данной поэмы
сохранил естественные формы грузинского языка (Кацарава 2009, 134).
В числе лучших переводов следует считать перевод Д. Панджикидзе романа
У.Пленцдорфа «Новые страдания молодого Вертера». Она включила в перевод такие
жаргоны, которые понятны для всех поколений.
Д. Цередиани, который перевёл «Маленькое завещание» Ф. Вийона, не пошёл по пути,
протоптанному грузинскими переводчиками. На передний план он выдвинул основные
стилистические черты произведения: смелость, грубость, иронию; архаизмы же он употребил только лишь в той дозе, чтобы читатель не посчитал его современным поэтом.
Среди грузинских переводчиков особо выделяется Бачана Брегвадзе, который перевёл
труды Платона, Марка Аврелия, Аристотеля, Ларошфуко, Паскаля. Он разработал единую
стилистическую систему для перевода. Самым же большим его достижением был перевод
«Дон Кихота» М.Сервантеса, отличающийся логичностью и ясностью мысли.
Считаем правомерным мнение грузинских переводчиков о том, что переводное искусство является не только отражением художественной действительности оригинала, а
«живой действительностью». Верный подход к языку подтверждает перевод романа Г.
Маркесса «Сто лет одиночества», исполненный Е. Ахвледиани.
Перевод романа Гофмана «Жизненные воззрения кота Мура» принадлежит Н. Гоголашвили, которая великолепно обрисовала языковые портреты кота и человека на грузинском языке. Её изысканная грузинская лексика дает возможность читателю глубже
вникнуть в суть произведения.
При переводе нужно владеть лексическим богатством языка, также необходимо
правильное осмысление каждой лексической единицы, поскольку её ошибочная оценка ведет к неправильному употреблению. Всеобщее признание получили переводы грузинских переводчиков: Г.Нишнианидзе (английская поэзия), Г. Гегечкори (фран-цузская
поэзия), Д. Панджикидзе (Томас Манн), Т. Чхенкели (Гитанджаль), В. Котети-швили
(Рильке), Дж.Аджиашвили (еврейская поэзия), М. Гигинеишвили (греческая поэзия),
Гр. Абашидзе (Шандор Петефи), З. Кикнадзе («Библия»).
Перевод поэтом Григолом Абашидзе поэзии Ш. Петефи был достойно оценён венгерским народом; в 2010 г. грузинскому поэту-переводчику в Венгрии поставили памятник.
Грузинская литература имеет тесные взаимоотношения с русским языком и культурой. Почти все русские писатели XIX - XX вв. переведены на грузинский язык; то же
можно сказать и о грузинских писателях названного периода.
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Следует отметить, что раньше в Грузии большей частью переводилась немецкая
литература. Нели Амашукели не только переводила художественную литературу с немецкого на грузинский язык, но и блестяще переводила с грузинского на немецкий.
Она была прекрасным знатоком немецкого языка и в то же время неустанно пропагандировала грузинскую культуру в немецкоязычном мире. Она ознакомила немецкого и
австрийского читателя с сокровищницей грузинской литературы: Якоб Цуртавели «Мучения Шуша-ник», «Висрамиани», Илья Чавчавадзе «На виселице», Важа-Пшавела (поэмы), Сулхан-Саба Орбелиани «Мудрость лжи», Давид Клдиашвили «Мачеха Саманишвили», стихи Акакия Церетели, Николоза Бараташвили, Александра Абашели, Ираклия
Абашидзе, Григола Абашидзе, Анны Каландадзе, Лии Стуруа.С немецкого же языка
Н.Амашукели перевела следующие произведения: Франц Кафка «Процесс», Карел Чапек (новеллы и пьеса «Мать»), «Дневник Анны Франк» и др.
Таким образом, искусство перевода в Грузии прошло долгий путь развития. Несмотря на трудности, оно постепенно и особенно за последнее время достигло высокого
мастерства; чем больше приближается переводчик к оригиналу, тем выше уровень текста
перевода.
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